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INSTRUÇÕES GERAIS

I. Nesta prova, você encontrará 07 (sete) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões 

correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 

questões), Legislação aplicada à EBSERH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos 

sentido.

IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.

respostas. 

no próprio cartão de respostas. 

no caderno não serão levadas em consideração. 
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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto I

    Ensinamento
Minha mãe achava estudo

Não é.

“Coitado, até essa hora no serviço pesado”. 

  (Adélia Prado) 

1) Em um texto, as palavras cumprem papel expressivo 
na construção de sentidos. Assim, indique o par de 
palavras que, no poema, funcionam como sinônimos. 

2) Após a leitura atenta do texto, deve-se entender o 
“Ensinamento”, a que o título faz referência, como a: 

social 

c)  importância das atitudes de amor representadas pelo 
cuidado da mãe com o pai 

desenvolvida pelo pai 

3) No texto, percebe-se a presença de mais de um ponto 
de vista. São eles: 
a)  o do enunciador e o da mãe 

c)  o do leitor e o da mãe 
d)  o do enunciador e o do leitor
e)  o do enunciador e o do pai

4) O último verso do texto emprega o pronome “essa” 
como recurso coesivo. Seu uso pode ser explicado 
uma vez que: 
a)  antecipa uma ideia que será apresentada 

d)  resume elementos de uma enumeração 
e)  retoma um termo citado anteriormente 
 

5) Em “Não me falou em amor.” (v.9), o pronome destacado 
participa da estrutura da oração exercendo a função 
sintática de:

c)  complemento nominal 

Texto II 
 

Carnaval de trazer por casa

e descíamos as escadas, como quem pisa algodão. [...] Nós 

eterna. Sonhávamos com os cinco dias mais prometidos do 

se ressentiam vermelhos de dor. Havia o cantor esganiçado 

do meu código genético. E que o Carnaval ia estar sempre 
presente nas ruas estreitas da minha aldeia, assim, igual a 

vestidos de mulheres com pernas cheias de pelos, mulheres 

eu com a certeza de que o mundo estava todo certo naqueles 
cinco dias, na minha aldeia. 
 O outro, o que via nas televisões, não era meu. 

Carta Capital. Disponível em: 

6) A expressão “O outro”, presente no último parágrafo 
encerra uma oposição que deve ser entendida como: 

c)  organização e desordem 

e)  rapidez e eternidade 

7) No início do texto, ao dizer que “já os olhos se colavam 
aos pés”, emprega-se uma linguagem simbólica para 
reforçar o sentido pretendido. Isso ocorre por meio da 

a)  ironia  

c)  metonímia 
d)  antítese 
e)  comparação 

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 
8 e 9 seguintes. 

Carnaval, eu tinha a certeza de

8) A preposição destacada acima tem seu emprego 

regente é: 
a)  eu 

c)  certeza
d)  aquele 
e)  som

9) Há duas ocorrências do vocábulo “que” no trecho em 

distintas. Assim, nota-se que, respectivamente, são: 
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10) O texto expõe memórias coletivas através do olhar de 
um narrador. Assinale a opção em que se destaca um 
vocábulo que evidencie essa ideia de coletividade. 

colavam aos pés”
Subíamos e descíamos as escadas, como quem pisa 

algodão.”
c)  “A folia
d)  “Que se ressentiam vermelhos de dor.”
e)  “E que o Carnaval ia estar sempre presente nas ruas 

estreitas”

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

 

 momento e imprimiu 
5

 do restante num segundo  

 momento. Se ainda falta imprimir 180 páginas, então o 
total de páginas do livro é:

  

12) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois 
candidatos, 48 pessoas votariam no candidato A , 63 
votariam no candidato B, 24 pessoas votariam nos dois 
e 30 pessoas não votariam nesses dois candidatos. Se 
todas as pessoas responderam uma única vez, então o 
total de pessoas entrevistadas foi:
a)  117

c)  141
d)  105

13) Considerando a sequência de letras formada 
pela palavra PROVAS conforme a seguir: 
PROVASPROVASPROVAS...: Desse modo, a 58ª letra 
da sequencia é:
a)  R

c)  A
d)  V
e)  S

14) De acordo com a lógica proposicional, a frase que é 
equivalente a: “Se Marcos estudou, então foi aprovado” 
é:

15) A conjunção entre duas proposições compostas é 
verdadeira se:

verdade

verdadeiros

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

16) Considerando a Lei Federal nº 12.550, de 15/12/2011, 
que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa 
pública denominada Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares – EBSERH e dá outras providências, 
assinale a alternativa correta.

poderá manter escritórios, mas não representações, 

manter escritórios, representações, dependências e 

local onde poderá manter escritório, e poderá manter 

local onde poderá manter escritório, e poderá manter 

17) Assinale a alternativa correta quanto às previsões da 
Lei Federal nº 12.550, de 15/12/2011, que autoriza o 
Poder Executivo a criar a empresa pública denominada 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH 
e dá outras providências.
a) O regime de pessoal permanente da EBSERH será 

o estatutário, condicionada a contratação à prévia 

Conselho de Administração

o estatutário, condicionada a contratação à prévia 

pelo Conselho de Administração
c) O regime de pessoal permanente da EBSERH será o 

estatutário, não condicionada a contratação à prévia 

pelo Conselho de Administração
d) O regime de pessoal permanente da EBSERH será o da 

complementar, condicionada a contratação à prévia 

pelo Conselho de Administração
e) O regime de pessoal permanente da EBSERH será o da 

condicionada a contratação à prévia aprovação em 

18) Considerando o Decreto nº 7.661, de 28/12/2011, 
que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares - EBSERH, e dá outras 
providências, assinale a alternativa correta.
a) São órgãos estatutários da EBSERH: Diretoria de 

Conselho Consultivo

Conselho Consultivo
c) São órgãos estatutários da EBSERH: Diretoria de 

Conselho Consultivo
d) São órgãos estatutários da EBSERH: Conselho de 

Conselho Consultivo
e) São órgãos estatutários da EBSERH: Conselho de 

Conselho Consultivo
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19) Assinale a alternativa correta quanto às previsões 
expressas do Regimento Interno da EBSERH - 3ª 
revisão, sobre como são designadas as unidades 
ou conjuntos de unidades da EBSERH, na forma de 
escritórios, representações ou subsidiárias.
a) Unidades descentralizadas

d) Concessionárias
e) Unidades centralizadas

20) Considerando as previsões expressas do Regimento 
Interno da EBSERH - 3ª revisão sobre o Conselho de 
Administração, assinale a alternativa correta.

Presidência do Conselho de Administração interinamente 
por prazo determinado

não interina

prazo determinado

Presidência do Conselho de Administração, ainda que 
interinamente

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) De acordo com a Constituição da República, no que 
diz respeito à seguridade social, nela incluída a Saúde, 

correta:

derivados.

de percentuais calculados, no caso dos estados, 

a) I, II e III são corretas

c) Apenas I e III são corretas
d) Apenas II é correta
e) As sentenças I, II e III são incorretas

22) Considerando o texto da lei 8080/90, a assistência 
sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie 
corresponde a um dos princípios do SUS, que é a (o):

todos os níveis de assistência

c) Integralidade de assistência

23) Considerando o decreto presidencial 7508 de 28 de 

a alternativa correta:

Essenciais) e os Protocolos Clínicos e Diretrizes 

II. O acesso universal e igualitário à assistência 

a) I, II e III são corretas

c) Apenas II é correta
d) As sentenças I, II e III são incorretas
e) Apenas I e III são corretas

24) Considerando a Resolução 453 do Conselho Nacional 
de Saúde, de 10 de maio de 2012, assinale a alternativa 
incorreta:

de governo e prestadores de serviços privados 

c) A representação nos segmentos deve ser distinta e 
autônoma em relação aos demais segmentos que 

estruturação e composição do Conselho Municipal

25) O Pacto pela Saúde foi um marco na evolução histórica 
da organização do sistema de saúde no Brasil. Seus 
componentes foram o Pacto pela Vida, Pacto em defesa 
do SUS e Pacto de Gestão. A saúde do idoso é uma 
das seis prioridades do Pacto pela Vida. Sobre a saúde 
do idoso, considerando os termos do Pacto pela Vida, 
assinale a alternativa incorreta.

idoso

independente do critério de risco, é uma das diretrizes 

d) Promoção do envelhecimento ativo e saudável domiciliar 
é uma das diretrizes previstas no que diz respeito à 

idosa, é uma das ações estratégicas, previstas no que 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) O hipertireoidismo durante a gestação, quando não 
diagnosticado e tratado adequadamente, associa-se 
a riscos materno-fetais. Assinale a alternativa correta 
em relação ao tratamento do hipertireoidismo durante 
a gestação.
a) O uso isolado e crônico, por períodos superiores a doze 

de iodeto de potássio, constitui-se na principal opção 
terapêutica inicial

semana de gestação
c) A primeira opção terapêutica para o tratamento do 

hipertireoidismo devido à doença de Graves são as 
drogas antitireoidianas

d) A tireoidectomia é o tratamento de escolha no caso da 

semana de gestação

27) A hiperprolactinemia representa a alteração endócrina 

Assinale a alternativa correta em relação às causas de 
hiperprolactinemia.
a) No herpes zoster, que acomete as regiões intercostais 

torácicas, a elevação da prolactina é devida à irritação 

que seguem pelo cordão medular

c) A hiperprolactinemia da doença de Addison se 
caracteriza por não ser reversível com a introdução de 
glicocorticoides

d) No hipotireoidismo primário, a hiperprolactinemia resulta 

(TRH) e consequente aumento do tônus dopaminérgico
e) A risperidona é o antipsicótico que menos 

28) No tratamento do hipotireoidismo existem algumas 
situações em que os requerimentos de levotiroxina 
(LT4) podem se alterar. Assinale a alternativa correta que 
contenha apenas situações associadas à necessidade 
de redução da dose da LT4.

Helicobacter pylori e giardíase crônica

d) Envelhecimento e terapia androgênica

manifestar, clinicamente, de forma aguda ou crônica e 
apresentar várias causas. Assinale a alternativa correta 
em relação à investigação etiológica da IAP.

está contra-indicada nos casos de aumento volumétrico 
das glândulas

característico, à ressonância magnética, é a diminuição 

patognomônicos de IAP autoimune

dos casos de IAP autoimune

detecção de concentrações séricas elevadas de ácidos 

30) O hipogonadismo masculino (HM) pode ser 

clínicas, além do HM, tais como sinais de hipertireoidismo 

d) A síndrome de Kallmann (SKM) é a causa mais 

crescimento (GH), a avaliação da secreção do GH é 
complexa, devido ao seu padrão secretório pulsátil. 
Assinale a alternativa correta em relação aos testes 

GH (DGH).
a) O teste de supressão com clonidina é considerado um 

somatostatina e é o procedimento de escolha para 
pacientes com doenças renais ou hepáticas graves

pode ocorrer na ausência de doença endócrina como, 

e) O teste de tolerância à glicose (GTT) representa um 

32) As alterações glicêmicas representam anormalidades 
metabólicas frequentes na gestação. Assinale a 
alternativa correta em relação ao tratamento inicial do 
Diabetes mellitus gestacional (DMG).
a) A nateglinida é o tratamento de escolha nesses casos

de tratamento
c) Pioglitazona por via oral deve ser instituída precocemente
d) Após constatada a primeira elevação glicêmica, a 

e) A primeira opção é a clorpropramida por via oral

33) Doenças e medicamentos podem alterar as 
concentrações da globulina ligadora da tiroxina (TBG) 
e resultar em elevação ou redução na dosagem da 
tiroxina total. Assinale a alternativa correta em relação 
aos fatores associados às alterações na concentração 
de TBG.

c) A heroína tem sido associada à diminuição da TBG

e) A gravidez diminui a glicosilação da molécula de TBG, 
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34) Os glicocorticoides (GC) podem afetar os ossos 
de forma negativa, acarretando em osteoporose 
secundária. Assinale a alternativa correta em relação à 
ação dos GC sobre o tecido ósseo.

estimulando a via Wnt-catenina, com consequente 

apoptose dos osteócitos

osteoclastos
c) Ativam a caspase-3, com consequente aumento da 

apoptose dos osteoclastos

de células da linhagem adipocítica em detrimento às de 

35) A frequência de Diabetes mellitus (DM) tem se elevado 
no mundo todo. Assinale a alternativa correta em 
relação aos diferentes tipos de DM.

maturity onset diabetes of the young

insulínica leve, hipotrigliceridemia e aumento localizado 
do tecido adiposo

maturity onset diabetes of the young) 3, a 
hiperglicemia costuma se agravar ao longo do tempo 
e muitos pacientes vão precisar de medicamentos ou 
insulina

presença de mutação inativadora no insulin-responsive 
glucose transporter

de Donohue é uma mutação inativadora no insulin-
responsive glucose transporter  tipo 4 (GLUT 4)

36) Em pacientes portadores da infecção pelo vírus 

distúrbios endócrinos e/ou metabólicos, os quais 
se manifestam de formas diversas, dependendo do 

utilizado. Assinale a alternativa correta em relação a 
esses distúrbios.

concentrações séricas de testosterona livre e de 

casos

apresentar redução das concentrações séricas de 

alta densidade (HDL)

37) Alguns distúrbios genéticos podem manifestar-se com 
concentrações séricas muito baixas ou, mais raramente, 
muito altas de high density lipoprotein (HDL). Assinale 
a alternativa que contenha o distúrbio que se apresenta 
com concentrações tipicamente elevadas de HDL.

colesterol (CETP)

38) As cirurgias bariátricas podem ser restritivas, 
disabsortivas ou mistas. Assinale a alternativa correta 
em relação às cirurgias disabsortivas.

laparoscópica encontra-se associada aos menores 

de peso, mas associa-se à maior risco de desnutrição 
proteica

c) A gastrectomia vertical (sleeve gastrectomy) representa 

His
d) O desvio (switch) duodenal se caracteriza pela 

manutenção de uma grande porção do estômago 

que continua ligada ao duodeno

de todo o duodeno e caracteriza-se por apresentar 

39) A prevalência de hipovitaminose D tem se mostrado 
elevada. Assinale a alternativa correta em relação ao 
raquitismo/osteomalacia nutricional.

por hipercalcemia, hipermagnesemia e redução da 

das placas de crescimento das articulações do punho, 
tornozelo e região costocondral

e não na osteomalacia

vitamina D 

em ossos longos 

40) Algumas estratégias farmacológicas têm sido indicadas 
para o tratamento da obesidade. Assinale a alternativa 
correta em relação aos medicamentos utilizados para 

pacientes com elevado risco cardiovascular e com 

)

dopamina, controlando a avidez por doces, e representa, 
atualmente, a medicação de primeira escolha para 
indução de perda de peso

de ansiedade
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41) A crise tireotóxica (CT) pode levar à morte. Assinale a 
alternativa correta em relação ao tratamento da CT.
a) O uso de corticoides está proscrito

oral a cada quatro horas, mantendo-se litemia superior 

d) As tionamidas estão indicadas e mostram-se capazes de 

precocemente
e) O tratamento com iodo orgânico deve ser instituído 

antitireoidianas, e deve ser mantido, no mínimo, por três 
a quatro meses

42) A acromegalia pode se manifestar com uma série de 
sinais e sintomas. Assinale a alternativa correta quanto 
às manifestações clínicas do quadro.
a) Pele oleosa e hiperidrose com odor desagradável são 

sinais precoces

skin tags)
c) A hepatoesplenomegalia clinicamente aparente ocorre 

casos

micrognatia 

43) O tratamento do Diabetes mellitus tipo 1 (DM 1) 
é realizado com insulina e seus análogos, sendo 
a orientação dietética,  a atividade física e o 
monitoramento glicêmico procedimentos terapêuticos 
complementares. Assinale a alternativa correta em 
relação à insulinoterapia no DM 1.
a) A indicação de Glargina ou Detemir visa prover a 

d) A Detemir deve ser aplicada três vezes ao dia, antes de 

intermediária e deve ser indicada ao deitar à noite, para 
manutenção do controle glicêmico durante a madrugada

44) Várias complicações, tanto obstétricas quanto fetais, 
têm sido associadas ao hipotireoidismo materno 
que ocorre durante a gestação. Assinale a alternativa 
correta em relação ao diagnóstico do hipotireoidismo 
na gestação.

por meio da detecção de concentrações séricas 

c) A detecção de concentração sérica de hormônio 
estimulador da tireoide (TSH) igual a 7,5 miliunidades 

d) Concentrações séricas de hormônio estimulador da 

e) Concentrações séricas elevadas de hormônio 
estimulador da tireoide (TSH) indicam a presença de 
hipotireoidismo central

45) O carcinoma anaplásico de tireoide (CAT) apresenta 
comportamento bastante agressivo. Assinale a 
alternativa correta em relação ao CAT.

c) A hipercalcemia por produção de parathyroid hormone-
related protein

d) A maioria dos casos é totalmente ressecável ao 
diagnóstico 

46) O carcinoma medular de tireoide (CMT) pode ser 
esporádico ou familiar. Assinale a alternativa correta 
em relação ao CMT familiar.

acompanham o CMT devido à neoplasia endócrina 

d) A mutação característica do proto-oncogene RET, 

terceira década

47) Nódulos de tireoide são bastante frequentes. Assinale 
a alternativa correta em relação à investigação 
diagnóstica dessas lesões.

pacientes com concentrações séricas diminuídas de 
hormônio estimulador da tireoide (TSH)

de escolha para a investigação inicial 

mais ser solicitada, uma vez que as características 

quanto à necessidade de tireoidectomia 
d) A dosagem de calcitonina deve ser solicitada em 

pacientes com concentrações séricas elevadas de 
hormônio estimulador da tireoide (TSH)

e) Quando solicitada a dosagem sérica de calcitonina, 

tireoide

48) A ereção peniana depende de múltiplos fatores, cuja 
falha pode resultar em disfunção erétil (DE). Assinale a 
alternativa correta em relação à etiologia da DE.

associada à DE

sido associadas ao quadro

principalmente, a secreção de testosterona pelos 

e) As causas vasculares representam a etiologia menos 
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49) O hiperparatireoidismo primário (HPTP) pode ser 
esporádico ou familiar. Assinale a alternativa correta 
em relação às síndromes hereditárias associadas ao 
HPTP.

1) se caracteriza por apresentar, além do HPTP, 

no gene CCND1

caracteriza por apresentar, além do HPTP, adenoma 

principalmente, de mutações no gene HRPT2

outras manifestações, em amenorreia e infertilidade. 
Assinale a alternativa correta em relação às causas da 
IOP.

pelo aumento da degradação da galactose

causada por mutações no gene FOXL2 e se caracteriza 
por ciclos menstruais normais

d) Pacientes com disgenesia gonádica pura (disgenesia 

síndrome de Turner




