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INSTRUÇÕES GERAIS

I. Nesta prova, você encontrará 08 (oito) 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:

e)  380
  

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:

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) Os hormônios produzem seus efeitos biológicos por 

localizados na membrana celular, no citoplasma ou no 
núcleo das células-alvo. Assinale a alternativa correta 
em relação aos receptores hormonais nucleares.
a) O receptor de glucagon caracteriza-se por apresentar 

intrínsica
c) O receptor do hormônio tireóideo está constitutivamente 

d) O receptor de insulina apresenta sete domínios 

citoplasma
e) O receptor do paratormônio (PTH) caracteriza-se por 

27) O hipopituitarismo congênito (HC) pode ocorrer devido 

hereditários que comprometam a diferenciação 

alternativa correta em relação às causas do HC.
a) Mutações no gene TPIT

ressonância magnética
HESX1, localizado no cromossomo 

5, resultam na síndrome de Rieger
c) Mutações no gene PROP1, localizado no cromossomo 

(ACTH) e apresentam herança dominante
d) Mutações no gene TPIT

e) Mutações no gene PROP1, localizado no cromossomo 

crescimento e apresentam herança dominante

28) O hipotireoidismo pode ser devido a várias causas. 
Assinale a alternativa correta em relação às possíveis 
etiologias do hipotireoidismo adquirido em crianças.
a) A tireoidite de Hashimoto apresenta maior incidência em 

meninos e antes dos quatro anos de idade

d) Os hemangiomas volumosos que produzem iodotironina 

e) A síndrome de Pendred se caracteriza por surdez 

29) Existem vários possíveis fatores etiológicos para 

alternativa correta em relação a causas genéticas de 
IAP.
a) A hipoplasia adrenal congênita resulta de mutação no 

c) A síndrome de Smith-Lemli-Opitz caracteriza-se por 

muscular de Duchenne, resultando de mutação no gene 
DAX-1

d) Na hiperplasia adrenal congênita, que se constitui na 

à adrenomieloneuropatia caracteriza-se pelo 
aparecimento antes dos cinco anos de idade e evolução 
rápida

30) O hipoparatireoidismo (HPT) pode resultar tanto da 

(PTH), como da resistência à ação do PTH. Assinale a 
alternativa correta em relação às causas congênitas de 
HPT.

paterna autossômica dominante e resulta de mutações 

genes mitocondriais maternos e caracteriza-se por 

paratireoides

caracteriza pelo surgimento de hipocalcemia no período 

elevadas de PTH 

na ausência das paratireoides

31) O crescimento pode ser afetado por uma série de 
distúrbios. Assinale a alternativa correta em relação às 

autossômica recessiva e resulta de mutação no códon 

de paraplegia espástica e herança autossômica 
dominante 

c) A síndrome de Laurence-Moon apresenta herança 
autossômica dominante e caracteriza-se por polidactilia 

d) A progéria tem herança autossômica recessiva e resulta 

recessiva e é caracterizada por aparência senil precoce
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32) Alguns casos de hiperparatireoidismo (HPT) podem 
corresponder a síndromes familiares, as quais podem 
apresentar o HPT isoladamente ou associado a outras 
doenças endócrinas. Assinale a alternativa correta em 
relação a essas síndromes.

resulta de mutações no gene HRPT2 e se caracteriza 

adolescência

se pela presença de carcinoma medular de tireoide, 

mutações ativadoras no gene do receptor sensor de 
cálcio, as quais, quando em homozigose, levam a 

óssea ou hiperplasia das paratireoides

pela presença de adenomas de paratireoide, adenomas 

pela presença de adenomas de paratireoide, adenomas 

33) O atraso puberal pode ocorrer tanto em meninos como 
em meninas. Assinale a alternativa correta em relação 
às diferentes etiologias do atraso puberal.

secundária e gônadas normodesenvolvidas

dominante e, em meninos, apresenta-se com 
criptorquidia 

rotineiramente, concentrações diminuídas de 

34) As causas da síndrome de Cushing (SC) podem 

em ACTH-dependentes e ACTH-independentes. 
Assinale a alternativa correta em relação às causas 
ACTH-independentes da SC.
a) Os adenomas adrenais produtores de cortisol 

caracterizam-se pelos grandes volumes tumorais, pelo 
hipercortisolismo grave e rapidamente progressivo e 
pela elevada produção concomitante de andrógenos e 
mineralocorticoides

crescimento, com SC devido a carcinoma adrenal

d) A doença nodular pigmentada primária é a causa mais 

de massas adrenais maiores que seis centímetros (cm) 

séricos, deve levantar a suspeita de carcinoma adrenal

35) O Diabetes mellitus (DM) tipo MODY (maturity onset 
diabetes of the young) costuma acometer crianças, 
adolescentes e adultos jovens. Assinale a alternativa 
correta em relação ao DM tipo MODY.
a) O MODY 4 decorre de mutação no gene NeuroD1 e 

ocorre, tipicamente, antes dos sete anos de idade

ser diagnosticado entre os quatro e cinco anos de idade

leve, assintomática e estável, geralmente não 

se tipicamente com hiperglicemia leve e idade de 
diagnóstico entre o primeiro e o segundo meses de vida

de mutação no gene IPF-1, e caracteriza-se por 
hiperglicemia leve, sem necessidade de insulinoterapia

36) Os distúrbios do metabolismo lipídico, ou 
dislipidemias, apresentam relação com a doença 
vascular aterosclerótica e podem decorrer de distúrbios 
genéticos. Assinale a alternativa correta em relação a 
esses distúrbios genéticos.

gene do receptor de low density lipoprotein (LDL) e 

do receptor de low density lipoprotein (LDL), apresenta 
herança autossômica recessiva e não cursa com a 

low density lipoprotein (LDL), por 
mutação no gene do LDL, caracteriza-se por apresentar 
herança autossômica dominante e pela ausência de 

autossômica dominante e pode se associar à síndrome 

dislipidemia

37) A crise tireotóxica (CT) representa uma grave 
complicação da tireotoxicose que acarreta em lesão 
de órgãos-alvo e pode ser fatal. Assinale a alternativa 
correta em relação ao diagnóstico da CT.

se de concentrações séricas reduzidas de hormônio 

elevadas de triiodotironina reversa (T3R) 

de triiodotironina (T3)

séricas reduzidas de triiodotironina e de anticorpo 

concentrações séricas elevadas de hormônio 

livre (T4L)
e) É realizado por meio da demonstração de percentuais 

radioativo 131 (131I)
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38) Embora a principal etiologia da obesidade seja a 
exógena, as causas endógenas devem ser excluídas 
nas formas graves ou atípicas do quadro. Assinale a 
alternativa correta em relação às causas de obesidade.
a) O hipercortisolismo pode levar ao ganho de peso em 

comprometimento do crescimento e a presença de 
estrias violáceas

c) O hipoparatireoidismo acarreta em ganho de peso 
progressivo e caracteriza-se, clinicamente, por 

concentrações séricas elevadas de cálcio

de peso por meio do teste de tolerância à insulina (ITT)

em crianças

39) Concentrações séricas adequadas de hormônios 
tireoidianos são essenciais para o crescimento e 
desenvolvimento das crianças. Assinale a alternativa 
correta em relação ao tratamento do hipotireoidismo 
adquirido.

tratar o hipotireoidismo adquirido

de sua dose diária
c) Crianças entre três e dez anos de idade devem ser 

pacientes 
e) O medicamento de escolha é a liotironina, que deve ser 

40) Os carcinomas diferenciados da tireoide originam-se 
das células foliculares e representam as neoplasias 
malignas tireoidianas mais frequentes. Assinale a 
alternativa correta em relação ao carcinoma papilífero.
a) Lesões multicêntricas dentro da tireoide costumam ser 

vida

41) A puberdade precoce (PP) pode ser isossexual ou 
heterossexual. Assinale a alternativa correta em relação 
à PP.

42) Os nódulos de tireoide são frequentes e o câncer de 
tireoide tem sido cada vez mais diagnosticado. Assinale 
a alternativa correta em relação à avaliação dos nódulos 
de tireoide por meio de exames de imagem.

(131I) deve ser solicitada em todas as crianças que 
apresentem nódulo tireoidiano e concentrações séricas 
normais de hormônio estimulador da tireoide (TSH)

para avaliação dos micronódulos de tireoide

para malignidade

detecção de malignidade no caso de nódulos tireóideos 
menores que um centímetro, e deve ser o primeiro 

de malignidade e deve ser solicitada em todos os casos 

43) A insulina e seus análogos representam o tratamento de 
escolha para o Diabetes mellitus tipo 1 (DM 1). Assinale 
a alternativa correta em relação a esse tratamento.

horas, mas é mais cara e induz maior ganho de peso 

44) Dentre as anomalias da diferenciação sexual (ADS), 
nem todas se apresentam com ambiguidade genital e, 
assim, nem todas são diagnosticadas precocemente. 
Assinale a alternativa correta em relação às ADS.

ocorrem, no mesmo indivíduo, os tecidos ovariano e 
testicular
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45) Na infância, a maioria dos casos de hipertireoidismo 
é causada pela doença de Graves (DG). Assinale a 
alternativa correta em relação ao diagnóstico da DG.

diminuídas de hormônio estimulador da tireoide (TSH) e 

situação, caracteristicamente  diminuída 

diminuídas de hormônio estimulador da tireoide (TSH), 

diagnóstico

e de hormônio estimulador da tireoide (TSH) sugerem o 
diagnóstico

46) A obesidade se constitui em distúrbio nutricional 
e metabólico que pode se associar a uma série de 
doenças, tais como hipertensão arterial, Diabetes 
mellitus tipo 2 e dislipidemia. Assinale a alternativa 
correta em relação ao tratamento inicial da obesidade 
em crianças.

partir dos oito anos de idade, e deve ser utilizada diária 
e continuamente, em doses de 30 miligramas (mg) cada 

de idade, e deve ser utilizado diária e continuamente, 

totalizando 1080 mg por dia

de idade, e deve ser utilizada diária e continuamente, da 

indicado o tratamento com atorvastatina na dose de 80 
miligramas (mg) por dia 

e) O tratamento deve ser individualizado e incluir 

sexual, existe uma tendência das estruturas dos 
ductos internos e da genitália externa evoluírem pra o 
fenótipo feminino. Dessa forma, a diferenciação para 
o fenótipo sexual masculino depende da atuação, 

esse processo.

promover a apoptose das células dos ductos de Müller e 

promover a apoptose das células dos ductos de Müller e 

síntese de testosterona, resultante da conversão a 
partir de di-hidrotestosterona, que ocorre nas células de 
Sertoli

aos ductos de Müller que, por sua vez, originarão o 
epidídimo

48) O carcinoma medular de tireoide (CMT) associado 
à neoplasia endócrina múltipla tipo 2B (NEM-2B) 
apresenta idade típica de aparecimento antes dos 10 
anos de idade. Assinale a alternativa correta em relação 
ao CMT observado nessa síndrome neoplásica.
a) Quando, ao diagnóstico, há a presença de metástases 

podem sugerir o diagnóstico
c) Quando o diagnóstico do tumor é clínico, por meio de 

49) Durante os primeiros dois anos de vida, o crescimento 
pode apresentar variações consideráveis. Assinale a 
alternativa correta em relação ao crescimento nessa 
fase.

crescimento mantidas em 5,0 centímetros (cm) por mês, 

meses 
d) O crescimento considerado normal para o segundo ano 

de vida é de, em média, três centímetros (cm) ao ano
e) O crescimento considerado normal para o primeiro ano 

de vida é de, em média, 50 centímetros (cm) ao ano




