
INSTRUÇÕES 

QUESTÕESMATÉRIA

Raciocínio Lógico e Matemático 11 a 15

Língua Portuguesa 01 a 10

Legislação Aplicada à EBSERH 16 a 20

Legislação Aplicada ao SUS 21 a 25

Conhecimentos Específicos 26 a 50

CONCURSO PÚBLICO 09/2015 - EBSERH/CONCURSO NACIONAL
EDITAL Nº 02 – ÁREA MÉDICA

Nome do Candidato  Inscrição

ATENÇÃO     
 O Caderno de questões possui 50 

(cinquenta) questões objetivas, 
numeradas sequencialmente, de acordo 
com o exposto no quadro a seguir:

Cargo

MÉDICO - MEDICINA INTENSIVA

 Concurso Público
REF. EDITAL N° 02

NÍVEL SUPERIOR – MANHÃ

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do 
seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se 
esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas 
de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele 
para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados 
à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência 
comunique ao  fiscal.

2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha 
de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica 
transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha 
de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: 

3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo 
a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos 
do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o 
sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada 
da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá 
conjuntamente.

4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe 
a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O 
candidato  poderá  levar  consigo  o  Caderno de Questões,  
desde que aguarde em sala o prazo de realização da prova 
estabelecido em edital.  

5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site 
do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à 
aplicação da prova. 

6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização 
das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir 
ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no envelope de 
guarda de pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma das 
determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou 
na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico 
www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova. 

------------------------------------------------------------------------------ (destaque aqui) -----------------------------------------------------------------------------

Folha para anotação das respostas do candidato

Questão

Resp.
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Resp.
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L Í N G U A  P O R T U G U E S A

O perfil do empreendedor negro no Brasil

Juventude negra está seguindo uma mudança 
cultural que vê forma de protagonizar uma 

transformação de alto impacto social e econômico
 

A prática empreendedora vem crescendo no 
Brasil, sobretudo quando diz respeito à população 
negra. Atualmente a maioria dos empreendedores 
são mulheres que abriram seus negócios por 
oportunidade, contrariando a crença geral de que as 
pessoas das camadas com menor poder aquisitivo 
procuram abrir seus negócios mais por necessidade 
ou devido ao desemprego.

Praticamente metade dos empreendedores têm 
menos de 40 anos e, em relação aos jovens, 75% 
deles estão empreendendo pela primeira vez e a 
maioria com ensino superior completo/incompleto.

Há uma sinalização de que a juventude negra 
está seguindo uma mudança cultural que ocorre 
de forma gradativa. Eles estão percebendo que 
o empreendedorismo pode ser uma forma de 
protagonizar uma transformação de alto impacto 
social e econômico.

A maioria dos negócios está na categoria MEI 
(Micro Empreendedor Individual), nos setores 
de comércio, serviço, moda/vestuário, estética e 
alimentação. Esses dados foram obtidos na Pesquisa 
Nacional Negro Empreendedor realizada pelo Baobá 
– Fundo de Igualdade Racial em parceira com o 
Instituto Feira Preta, em 2015. 

Segundo a pesquisa, historicamente, o ato de 
empreender sempre esteve presente no cotidiano 
de negros brasileiros. Muito antes da formação 
do conceito de afroempreendedorismo, o negro 
empreendia como forma de sobrevivência, por 
necessidade.

Hoje, o empreendedor negro ultrapassou as 
fronteiras da subsistência e tem buscado aprimorar 
as suas habilidades e competências no que diz 
respeito à sua atitude empreendedora. Cada vez mais, 
apostando na criação, abertura e gerenciamento de 
seus próprios negócios.

Mesmo com a mudança do perfil empreendedor, 
o empreendedor negro ainda enfrenta muitas 
dificuldades, como também sinaliza a pesquisa. 
Segundo o documento “são públicos os fatores 
que dificultam o crescimento e fortalecimento do 
empreendedorismo negro, em larga escala, no país 

e um dos principais entraves se deve ao racismo 
institucionalizado brasileiro”.

“Além deste, outras razões podem estar 
relacionadas às dificuldades vivenciadas pelos 
negros no momento de empreender. O economista 
Marcelo Paixão, em publicação eletrônica de 
2013 – Os empreendedores afro-brasileiros: um 
estudo exploratório a partir da MPE -, salienta que 
existem razões de ordem geral; que seriam a falta 
de planejamento e de capacitação administrativa/
gerencial, a informalidade, a aposta em negócios de 
pouco retorno, condições ocupacionais anteriores 
frágeis dentre outras”.

Em 2013, o Instituto Data Popular divulgou 
pesquisa apontando que os consumidores negros, 
boa parte localizados na chamada classe C, 
movimentaram cerca de R$713 bilhões ao ano. Mas 
o estudo também observou que existe demanda 
crescente e oferta insuficiente de produtos e serviços 
para atender o perfil de um novo consumidor negro.

Um exemplo de sucesso de empreendedorismo 
negro é a Feira Preta. Inicialmente realizada na 
Praça Benedito Calixto e reunindo cerca de 40 
empreendedores, a Feira Preta hoje se transformou 
no maior evento de cultura negra da América Latina.

Em treze edições, foram mais de 120 mil visitantes, 
que puderam acompanhar aproximadamente 500 
artistas e 600 expositores com diferentes linguagens, 
expressões e produtos. 

Texto adaptado. Fonte: http://www.cartacapital.com.br/sociedade/o-
-perfil-do-empreendedor-negro-no-brasil

QUESTÃO 01
De acordo com o texto, é correto afirmar que 

(A) a Feira Preta é uma evidência de que o 
empreendedorismo negro cresceu nos últimos 
anos.  

(B) a população branca não tem conseguido crescer 
como empreendedora, abrindo o seu próprio 
negócio.

(C) dos jovens que possuem curso superior ou 
ainda estão cursando um quarto deles já está 
empreendendo pela primeira vez.

(D) nos últimos anos o negro brasileiro tem descoberto 
que é empreendedor. Dessa forma, a pesquisa 
mostra que a ideia de empreendedorismo faz com 
que eles comecem a agir em busca de subsistência.

(E) a falta de experiência não significa dificuldade para 
o início do empreendimento. A maior dificuldade 
ainda é o racismo que o negro encontra na 
sociedade. 
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QUESTÃO 02
Assinale a alternativa cujo termo em destaque 
NÃO indica quantidade. 

(A) “...o empreendedor negro ainda enfrenta muitas 
dificuldades”

(B)  “Praticamente metade dos empreendedores têm 
menos de 40 anos”. 

(C) “Muito antes da formação do conceito de 
afroempreendedorismo”.

(D) “Praticamente metade dos empreendedores têm 
menos de 40 anos”.  

(E) “Em treze edições, foram mais de 120 mil 
visitantes...”. 

QUESTÃO 03
Em “A prática empreendedora vem crescendo 
no Brasil, sobretudo quando diz respeito à 
população negra”, a expressão em destaque 
pode ser substituída, sem prejuízo semântico, 
por

(A) contudo. 
(B) além disso. 
(C) mormente.
(D) somente.  
(E) inclusive. 

QUESTÃO 04
Assinale a alternativa que apresenta 
inadequação gramatical referente ao conteúdo 
exposto entre parênteses. 

(A) “Há uma sinalização de que a juventude negra 
está seguindo uma mudança cultural” (regência 
nominal).

(B) “A maioria dos negócios está na categoria MEI” 
(concordância verbal). 

(C) “...e um dos principais entraves se deve ao 
racismo institucionalizado brasileiro” (colocação 
pronominal).

(D) “ Hoje, o empreendedor negro ultrapassou as 
fronteiras da subsistência e tem buscado aprimorar 
as suas habilidades e competências no que diz 
respeito à sua atitude empreendedora” (crase).  

(E) “Praticamente metade dos empreendedores têm 
menos de 40 anos e, em relação aos jovens, 75% 
deles estão empreendendo” (concordância verbal).

QUESTÃO 05
Assinale a alternativa cuja oração subordinada 
apresenta a mesma natureza da subordinada 
em “Mas o estudo também observou que existe 
demanda crescente e oferta insuficiente de 
produtos e serviços”.

(A) “Atualmente a maioria dos empreendedores 
são mulheres que abriram seus negócios por 
oportunidade”. 

(B) “Há uma sinalização de que a juventude negra 
está seguindo uma mudança cultural...”.

(C) “Juventude negra está seguindo uma mudança 
cultural que vê forma de protagonizar uma 
transformação de alto impacto social e econômico”.

(D) “Mesmo com a mudança do perfil empreendedor, 
o empreendedor negro ainda enfrenta muitas 
dificuldades, como também sinaliza a pesquisa”.  

(E) “O economista Marcelo Paixão, em publicação 
eletrônica de 2013 – Os empreendedores afro-
brasileiros: um estudo exploratório a partir da MPE 
-, salienta que existem razões de ordem geral”

QUESTÃO 06
Assinale a alternativa correta quanto à regência 
(verbal ou nominal) e ao uso da crase ou falta 
dela no item em destaque nos textos a seguir.  

(A) “Antes de pedir qualquer perdão à Deus veja 
se, realmente, você mesmo já se perdoou !”  
― Marco Aurélio

Fonte: http://kdfrases.com/frase/106962

(B) Brasileiros conectados preferem a Internet à 
televisão

 Um relatório da Forrester diz que a adoção da 
internet no Brasil e no México alcançará 57% e 
48%, respectivamente, em 2016, subindo dos 
atuais patamares de 47% e 38% atualmente (...) 

Texto adaptado. Fonte: http://www.notopo.com/brasileiros-conectados
-preferem-a-internet-a-televisao/

(C)  (...) Logo, a lei eterna, que é a lei de Deus, não 
estão sujeitos todos os homens. (...)

Texto adaptado. Fonte: http://permanencia.org.br/drupal/node/1767.
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(D) Punição a pais por faltas à reuniões escolares pode ser agravada
 Senadores da Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) divergiram, nesta terça-feira (18), sobre 

flexibilizar ou não as punições estabelecidas em projeto de lei. (...) 

Texto adaptado. Fonte: http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2015/08/18/punicao-a-pais-por-faltas-a-reunioes-escolares-pode-ser-agra-
vada

  

         
(E) 

Texto 02

Fonte: http://veredasdalingua.blogspot.com.br/2013/01/oracoes-subordinadas-adverbiais.html

QUESTÃO 07
Assinale a alternativa correta quanto ao que se pode depreender das informações referentes ao texto.  

(A) “Pescoção” é um termo muitas vezes utilizado com o sentido de pancada desferida com a mão aberta contra 
uma pessoa. Leva o nome também de pescoçada. Se, no segundo quadrinho, o autor da tirinha tivesse 
utilizado o termo “pescoçada”, o efeito de sentido do terceiro quadrinho continuaria inalterado.

(B) A girafa sempre teve pescoço comprido. 
(C) Depois que Deus pediu para a girafa parar de falar, ela parou.
(D) Pelo terceiro quadrinho, é possível verificar a ambiguidade (sentido figurado e literal) do termo “pescoção”.  
(E) Não é possível nesse texto fazer qualquer inferência relacionada à origem do mundo escrita no livro bíblico 

de Gênesis. 

QUESTÃO 08
Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma. 

(A)  o “ão” no termo “pescoção” indica grau aumentativo. Não é possível dizer, portanto, que houve flexão de 
gênero na palavra.

(B)  No primeiro quadrinho, “das espécies” é uma locução adjetiva que poderia ser substituída por seu adjetivo 
equivalente: “específica”.

(C) O termo “assim”, no terceiro quadrinho, remete ao que foi apresentado no segundo quadrinho.
(D) Sem prejuízo no efeito de sentido da tirinha, a expressão “eu te dou um pescoção” poderia ser substituída 

por “eu dou um pescoção em você”.
(E) O verbo avisar, no terceiro quadrinho, não está acompanhado de complemento, o que significa que ele é um 

verbo intransitivo.

  PROIBIDO        
ESTACIONAR  
  SUJEITO À 
  GUINCHO
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QUESTÃO 09
No período “Se você não parar, eu te dou um 
pescoção”, há, entre as orações, uma relação 
de ideias que expressa 

(A) concessão. 
(B) condição. 
(C) causa.
(D) finalidade.  
(E) proporção.

QUESTÃO 10
Assinale a alternativa correta referente aos 
encontros das letras e dos sons que ocorrem 
na língua portuguesa. 

(A)  Na palavra “pesquisa” há, respectivamente, um 
encontro consonantal e um ditongo.

(B)  Em  “crescente” há, respectivamente, três 
encontros consonantais: “cr”, “sc” e “nt”. 

(C)  Há dígrafo na palavra “negro”.
(D)  Há dígrafo na palavra “empreender”.
(E)  Há dígrafo na palavra “igualdade”.

R A C I O C Í N I O  L Ó G I C O  E  M AT E M Á T I C O

QUESTÃO 11
Em uma sala de aula, 55% dos alunos vão 
prestar vestibular para a área de exatas 
e desses alunos 36% para o curso de 
matemática. Qual é a porcentagem de alunos 
dessa sala de aula que vão prestar vestibular 
para matemática? 

(A) 1,98%. 
(B) 19,8%. 
(C) 20% . 
(D) 21,7%.
(E) 22,9%. 

QUESTÃO 12
Qual é a negação da frase “Todas as pessoas 
gostam de assistir televisão”?

(A) Existem pessoas que não gostam de assistir 
televisão.

(B) Existe apenas uma pessoa que não gosta de 
assistir televisão.

(C) Existe apenas uma pessoa que gosta de assistir 
televisão.

(D) Nenhuma pessoa gosta de assistir televisão.
(E) Nenhuma pessoa assiste televisão.

QUESTÃO 13
Carla recebeu de seu emprego o salário de R$ 
2500,00.  Desse valor, ela separou três quartos 
de quatro quintos para pagar as despesas de 
sua casa.  Qual é o valor do aluguel de Carla, 
sabendo que ele corresponde a 65% do valor 
que ela separou?

(A) R$ 1500,00.
(B) R$ 1350,00.
(C) R$ 1135,00.
(D) R$ 995,00.
(E) R$ 975,00.

QUESTÃO 14
Seis amigos formaram uma fila de acordo 
com a medida de suas alturas, sendo o 
primeiro o mais baixo dos amigos e o sexto 
o mais alto. Sendo assim, qual é a medida da 
altura do mais alto, sabendo que o primeiro 
mede 1,61 metros, o segundo mede 1,63 
metros, e a diferença entre as medidas das 
alturas é sempre a mesma?

(A) 1,67 metros.
(B) 1,69 metros.
(C) 1,71 metros.
(D) 1,73 metros.
(E) 1,75 metros.

QUESTÃO 15
Em uma pesquisa feita com um grupo de 160 
pessoas, descobriu-se que 60% gosta de 
chocolate ao leite e 40% gosta de chocolate 
amargo, mas não gosta de chocolate ao leite. 
Dos que gostam de chocolate ao leite, 25% 
também gosta de chocolate amargo. Desse 
grupo de 160 pessoas, o número de pessoas 
que gosta de chocolate amargo é de 

(A) 24.
(B) 64.
(C) 72.
(D) 88.
(E) 90.
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L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  À  E B S E R H

QUESTÃO 16
De acordo com o que dispõe a Lei 12.550/11 
acerca da Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares – EBSERH, assinale a alternativa 
correta. 

(A) A EBSERH tem personalidade jurídica de direito 
público e patrimônio próprio, sendo vinculada 
ao Ministério da Saúde, com prazo de duração 
indeterminado.

(B) É vedado à EBSERH criar subsidiárias para o 
desenvolvimento de qualquer das atividades 
inerentes ao seu objeto social.

(C) A EBSERH terá seu capital social integralmente 
sob a propriedade da União.

(D) A EBSERH terá por finalidade a prestação às 
instituições públicas federais de ensino ou 
instituições congêneres de serviços de apoio 
ao ensino no campo da saúde pública, sendo 
vedada a prestação de serviços gratuitos de 
assistência médico-hospitalar à comunidade.

(E) A integralização do capital social da EBSERH 
será realizada com recursos oriundos de 
dotações consignadas no orçamento da União, 
vedada a incorporação de qualquer outra espécie 
de bens e direitos suscetíveis de avaliação em 
dinheiro.

QUESTÃO 17
De acordo com o Estatuto Social da Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares –
EBSERH, aprovado pelo Decreto nº 7.661, de 
28 de dezembro de 2011, tendo em vista as 
disposições referentes à Diretoria, assinale a 
alternativa correta.

(A) O Presidente e os Diretores da EBSERH serão 
nomeados dentre brasileiros com pelo menos 
dois anos de efetiva atividade profissional que 
exija conhecimentos na área de gestão, da 
atenção hospitalar e do ensino em saúde.

(B) A Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, uma 
vez por semana e, extraordinariamente, sempre 
que convocada pelo Presidente da EBSERH, 
deliberando com a presença da maioria de seus 
membros.

(C) Compete à Diretoria autorizar a aquisição, 
alienação e oneração de bens móveis, inclusive 
valores mobiliários, podendo estabelecer 
normas, sendo vedada a delegação de poderes.

(D) Os contratos que a EBSERH celebrar ou em que 
vier a intervir e os atos que envolvam obrigações 
ou responsabilidades por parte da empresa 

serão assinados pelo Presidente, em conjunto 
com os oito Diretores.

(E) Os títulos ou documentos emitidos em 
decorrência de obrigações contratuais, bem 
como os cheques e outras obrigações de 
pagamento, serão assinados exclusivamente 
pelo Presidente, sendo vedada a delegação 
dessa atribuição.

QUESTÃO 18
De acordo com o Regimento Interno da 
EBSERH - 2ª revisão, a EBSERH será 
administrada por uma Diretoria Executiva 
composta:

(A) pelo Presidente e até seis Diretores, todos 
nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, 
pelo Presidente da República, por indicação do 
Ministro de Estado da Educação.

(B) pelo Presidente e até dois Diretores, todos 
nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, 
pelo Presidente da República, por indicação do 
Ministro de Estado da Saúde.

(C) pelo Presidente e até quatro Diretores, todos 
nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, 
pelo Presidente da República, por indicação do 
Ministro de Estado da Educação.

(D)  pelo Presidente e até quatro Diretores, todos 
nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo 
Ministro de Estado da Educação, por indicação 
do Presidente da República.

(E) pelo Presidente e até seis Diretores, todos 
nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo 
Ministro de Estado da Saúde, por indicação do 
Presidente da República.

QUESTÃO 19
De acordo com o que dispõe o Regimento 
Interno da EBSERH - 2ª revisão, o mandato 
dos membros do Conselho Fiscal

(A) será de um ano, contado a partir de 1º de janeiro 
do ano seguinte ao da publicação do ato de 
nomeação, podendo ser reconduzido por igual 
período.

(B) será de quatro anos, contados a partir de 1º de 
janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato 
de nomeação, vedada a recondução.

(C) será de quatro anos, contados a partir da data 
de publicação do ato de nomeação, podendo ser 
reconduzidos por igual período.

(D) será de dois anos, contados a partir de 1º de 
janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato 
de nomeação, vedada a recondução.

(E) será de dois anos, contados a partir da data de 
publicação do ato de nomeação, podendo ser 
reconduzidos por igual período.
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L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  A O  S U S

QUESTÃO 21
De acordo com o que dispõe a Constituição 
Federal, assinale a alternativa correta.

(A) A saúde compreende um conjunto integrado de 
ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da 
sociedade, destinadas a assegurar os direitos 
relativos à seguridade social, à educação, à 
previdência e à assistência social.

(B) A seguridade social compreende um conjunto 
integrado de ações de iniciativa dos Poderes 
Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar 
os direitos relativos à saúde, à previdência e à 
assistência social.

(C) A seguridade social compreende um conjunto 
integrado de ações de iniciativa dos Poderes 
Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar 
os direitos relativos à saúde, à educação e à 
assistência social.

(D) A assistência social compreende um conjunto 
integrado de ações de iniciativa dos Poderes 
Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar 
os direitos relativos à saúde, à educação, à 
previdência e à seguridade social.

(E) A previdência social compreende um conjunto 
integrado de ações de iniciativa dos Poderes 
Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar 
os direitos relativos à saúde, à educação e à 
seguridade social.

QUESTÃO 22
De acordo com o que dispõe a Lei 8.142/90, 
acerca do Conselho de Saúde, assinale a 
alternativa correta.

(A) Tem caráter permanente e deliberativo.
(B) Reunir-se-á a cada quatro anos com a 

representação dos municípios para avaliar a 
situação da assistência social.

(C) Tem como função precípua avaliar a situação 
da saúde e da assistência social em âmbito 
estadual.

(D) É um órgão municipal formado somente quando 
convocado pelo Poder Executivo.

(E) É formado pela reunião dos Secretários de 
Saúde municipais e pelo Ministro da Saúde.

QUESTÃO 23
De acordo com o Decreto Presidencial nº. 
7.508, de 28 de junho de 2011, acerca da 
Relação Nacional de Ações e Serviços de 
Saúde – RENASES –, assinale a alternativa 
correta.

(A) Será acompanhada do Formulário Terapêutico 
Nacional - FTN que subsidiará a prescrição, a 
dispensação e o uso dos seus medicamentos.

(B) Tem como função única efetuar a padronização 
de medicamentos indicados para atendimento 
de doenças ou de agravos no âmbito do SUS.

(C) Tem como função precípua estabelecer os 
Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas 
em âmbito nacional, observadas as diretrizes 
pactuadas pela Comissão Intergestores Bipartite 
- CIB.

(D) Compreende todas as ações e serviços que o 
SUS oferece ao usuário para atendimento da 
integralidade da assistência à saúde.

(E) A cada quatro anos, o Ministério da Saúde 
consolidará e publicará as atualizações da 
RENASES.

QUESTÃO 24
De acordo com o que dispõe a Lei 8.080/90, 
entende-se por Vigilância Epidemiológica

(A) a formulação da política de medicamentos, 
equipamentos, imunobiológicos e outros insumos 
de interesse para a saúde e a participação na 
sua produção

(B) a participação na formulação da política e na 
execução de ações de saneamento básico.

(C) um conjunto de ações que proporcionam o 
conhecimento, a detecção ou prevenção de 
qualquer mudança nos fatores determinantes e 
condicionantes de saúde individual ou coletiva, 

QUESTÃO 20
De acordo com o Regimento Interno da 
EBSERH - 2ª revisão, o órgão permanente 
da EBSERH que tem a finalidade de oferecer 
consultoria e apoio à Diretoria Executiva e ao 
Conselho de Administração, além de avaliar 
e fazer sugestões em relação ao papel social 
da EBSERH, de acordo com seus objetivos 
específicos na sociedade, é

(A) a Comissão de Ética.
(B) o Comitê Interno de Gestão do REHUF 

(Programa Nacional de Reestruturação dos 
Hospitais Universitários Federais).

(C) a Ouvidoria Geral.
(D) o Conselho Consultivo.
(E) a Comissão de Controle Interno.
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C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O Scom a finalidade de recomendar e adotar as 
medidas de prevenção e controle das doenças 
ou agravos.

(D) um conjunto de ações capaz de eliminar, 
diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir 
nos problemas sanitários decorrentes do meio 
ambiente, da produção e circulação de bens e 
da prestação de serviços de interesse da saúde.

(E) o controle de bens de consumo que, direta ou 
indiretamente, se relacionem com a saúde, 
compreendidas todas as etapas e processos, da 
produção ao consumo.

QUESTÃO 25
De acordo com o que dispõe a Resolução 
453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, 
as funções, como membro do Conselho de 
Saúde,

(A) são remuneradas por meio de função gratificada, 
com acréscimo de 20% sobre o subsidio do 
servidor, quando houver cumulação das funções 
de conselheiro e servidor.

(B) não são remuneradas em pecúnia, mas para 
cada dia de exercício da função serão acrescidos 
3 (três) dias ao período de férias do trabalhador.

(C) não são remuneradas em pecúnia, mas 
para cada dia de exercício da função serão 
acrescidos 5 (cinco) dias ao período de férias do 
trabalhador.

(D) são remuneradas por meio de função gratificada, 
com acréscimo de 10% sobre o subsídio do 
servidor, que deverá permanecer afastado de 
seu cargo, sendo vedada a cumulação das 
funções. 

(E) não serão remuneradas, considerando-se o 
seu exercício de relevância pública e, portanto, 
garante a dispensa do trabalho sem prejuízo 
para o conselheiro.

Sobre o caso a seguir, responda as questões 
26 e 27.
Mulher, 56 anos, admitida em setor de 
emergência por quadro de hematêmese 
em grande quantidade, primeiro episódio, 
porém diversas vezes. Relata história de 
etilismo social apenas, mas de longa data. 
No momento: PA 100/75mmHG, FC 100bpm, 
sat 97% em AA, FR 18ipm.  Foi submetida 
à Endoscopia Digestiva Alta, com achado 
apenas de varizes esofágicas sangrantes. 

QUESTÃO 26
Para a sedação do procedimento de 
Endoscopia Digestiva alta, foi usado 
midazolan 15mg EV, com sucesso no 
procedimento. A recuperação foi feita 
em sala de emergência, sem alteração 
hemodinâmica, porém a paciente demorou 
a acordar, apresentando bradipneia e 
diminuição da saturação de oxigênio, mesmo 
com utilização de máscara de Venturi 50%. 
Qual, dentre as condutas citadas a seguir, é 
a mais adequada no momento?

(A) Intubação orotraqueal e ventilação mecânica 
Invasiva.

(B) Infusão do antagonista Naloxone.
(C) Infusão do antagonista Flumazenil.
(D) Ventilação mecânica não invasiva.
(E) Infusão do antagonista Fluimucil e intubação 

orotraqueal.

QUESTÃO 27
A respeito do tratamento da hemorragia 
digestiva alta da paciente em questão, 
assinale a alternativa correta.

(A) O uso do balão de Sengstaken-Blakemore está 
contraindicado pela ausência de varizes de 
fundo gástrico.

(B) A ligadura elástica tem menor índice de 
complicações locais e sistêmicas comparada à 
escleroterapia.

(C) A descrição é compatível com Forrest IIa, 
sendo indicado tratamento farmacológico com 
adrenalina.

(D) O tratamento farmacológico das varizes 
hemorrágicas aumenta o índice de controle 
da hemorragia, mas não diminui a taxa de 
ressangramento precoce das varizes.

(E) O implante de TIPS (transjugular intrahepatic 
portosystemic shunt) pode ser indicado como 
primeira escolha nesse caso por tratar-se de 
hipertensão portal secundária à cirrose hepática.
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QUESTÃO 28
A medicina dos livros é exata e lista sinais 
e sintomas presentes em cada patologia, 
mas, na prática clínica, patologias diferentes 
podem apresentar-se muito semelhantes e 
atrapalhar o raciocínio clínico que leva ao 
tratamento de cada paciente. Edema Agudo 
Pulmonar (EAP) e Síndrome de Angústia 
Respiratória Aguda (SARA) são exemplos 
disso. De acordo com as características 
habituais de cada morbidade, é correto 
afirmar que

(A) a área cardíaca aumentada é mais sugestiva de 
SARA.

(B) evolutivamente, a melhora radiográfica do EAP 
é mais lenta.

(C) derrame pleural é mais frequente na SARA.
(D) inversão de trama vascular é mais comum no 

EAP, que torna-se mais proeminente para os 
ápices do que para as bases.

(E) hilos proeminentes e alargamento da ázigos, 
evidenciado como alargamento do mediastino 
superior, sugerem SARA.

QUESTÃO 29
Sobre crise tireotóxica, assinale a alternativa 
correta.

(A) Quadro clínico envolve geralmente hipertermia 
marcante, taquicardia e disfunção do sistema 
nervoso central, sendo portanto um diagnóstico 
diferencial de meningite.

(B) O uso do corticoide no tratamento dessa 
entidade justifica-se como tentativa de bloquear 
a liberação aguda de novos hormônios 
tireoidianos.

(C) Tratamento é feito na enfermaria, mas com 
painel laboratorial atualizado diariamente.

(D) Para o diagnóstico, é necessário TSH supresso 
e T3 e T4 elevados.

(E) A alteração cardiológica mais comum é a 
taquicardia ventricular.

QUESTÃO 30
O pré-operatório e, principalmente, o pós-
operatório de grandes cirurgias geralmente 
são feitos em unidade intensiva. Sobre o 
manejo dos pacientes em grandes cirurgias, 
assinale a alternativa correta.

(A) O uso de insulina subcutânea no controle 
glicêmico perioperatório de cirurgia de risco 
intermediário a alto risco é o mais indicado, 
devido ao alto risco de hipoglicemia, se a insulina 
for por infusão contínua.

(B) O uso de bloqueadores de canal de cálcio e 
nitratos é indicado para proteção cardíaca 
perioperatória.

(C) O manejo da ascite em pacientes de pós-
operatório deve ser feito apenas com laxantes e 
diuréticos, pelo risco de acidente de punção.

(D) Deve-se usar manitol de rotina para evitar 
hipovolemia, além de estimular a diurese 
precoce.

(E) Pacientes usuários crônicos de corticoide, 
quando submetidos a cirurgias de moderada 
a alta complexidade, devem ter reposição de 
corticoide (hidrocortisona) no perioperatório e 
nos pós de 8/8h por 48-72h, dependendo de 
cada caso.

QUESTÃO 31
A respeito da prescrição de antimicrobianos 
em unidade de Terapia Intensiva, assinale a 
alternativa correta.

(A) Medicamentos como Azitromicina, clindamicina 
e tigeciclina não necessitam de ajuste em caso 
de insuficiência renal.

(B) Medicações associadas à fotossensibilidade, 
como polimixina, ceftriaxone, piperacilina e 
sulfametatoxazol, causam lesão apenas durante 
exposição primária.

(C) Ceftriaxone, Rifampicina e Fluconazol são 
medicações que não necessitam de ajuste de 
dose em caso de insuficiência hepática.

(D) O Staphylococcus aureus resistentes à meticilina 
(MRSA) pode ser tratado com tigeciclina, 
vancomicina e linezolida.

(E) Aztreonam tem sido deixado apenas para 
tratamento de MRSA em pacientes alérgicos a 
penicilinas.

QUESTÃO 32
Sobre cuidados paliativos em um paciente 
de unidade intensiva, assinale a alternativa 
correta.

(A) Devido ao alto grau de invasão em um paciente 
sem prognóstico, a cirurgia paliativa em andar 
torácico é contraindicada.

(B) A hipodermóclise é uma via de hidratação 
comprovadamente eficaz e segura, sendo uma 
ótima opção para pacientes com difícil acesso 
venoso e com limitação de investidas.

(C) O paciente oncológico terminal deve receber um 
aporte hídrico maior devido ao maior gasto basal 
tumoral.

(D) A escala de Performance Paliativa, ou Karnofsky, 
é usada para avaliar o estado do paciente em 
relação a suas atividades diárias e autocuidado. 
Vai de 0 a 4, sendo que quanto melhor o estado 
maior é a pontuação. 
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(E) Broncorreia é um sinal de produção de grande 
quantidade de expectoração e pode ser 
facilmente manejada com uso de hioscina 
inalatória e drogas colinérgicas.

QUESTÃO 33
O diagnóstico e tratamento da Hipertensão 
intracraniana deve ser feito precoce e 
adequadamente, a fim de evitar danos 
irreparáveis ao encéfalo ou até mesmo a (HIC) 
morte. Sobre o tratamento farmacológico 
dessa condição, assinale a alternativa 
correta.

(A) A redução temporária da HIC pode ser obtida 
pela remoção de líquor por punção lombar ou 
occiptal por médico experiente.

(B) A solução salina hipertônica a 3% tem se 
mostrado a mais segura e eficaz no tratamento 
da HIC, pois promove redução rápida, sustentada 
e com menor índice de efeitos colaterais.

(C) O uso da metilpredinisolona foi preterido 
pela dexametasona no tratamento de edema 
vasogênico de neoplasias e inflamações.

(D) O manitol é solução hipertônica a 20%, 
amplamente utilizado na prática clínica por 
promover rápida queda da HIC, porém tem 
seu uso repetido não indicado pelo acúmulo no 
organismo.

(E) A intubação orotraqueal e a ventilação mecânica, 
visando à hiperventilação, ajudam a reduzir a 
HIC por vasoconstrição e na diminuição do fluxo 
sanguíneo encefálico.

QUESTÃO 34
A endocardite infecciosa (EI) é uma doença de 
alta morbidade e letalidade, apesar do avanço 
no diagnóstico clínico, do advento de novos 
tipos de antibióticos e do aperfeiçoamento 
de técnicas cirúrgicas. Sobre esse assunto, 
assinale a alternativa correta.

(A) EI de valva tricúspide está mais associada a uso 
de cateter venoso profundo de longa duração e 
em usuários de drogas injetáveis.

(B) Abcesso é uma complicação rara, geralmente 
associada à infecção por anaeróbios.

(C) Risco de embolia é maior ao diagnóstico e 
diminui ao longo do tratamento. Infecção por 
enterococcos tem maior chance de embolizar, 
portanto necessita de anticoagulação plena.

(D) Fatores predisponentes como EI prévia, uso 
de droga injetável, valva cardíaca protética, 
ou lesão cardíaca causando fluxo sanguíneo 
turbulento são exemplos de critérios maior de 
Duke.

(E) A insuficiência cardíaca pela EI é tardia, devido 
ao alto fluxo retrógrado e ao aumento das 
câmaras cardíacas.

QUESTÃO 35
São fatores que favorecem a translocação 
bacteriana, EXCETO

(A) jejum prolongado.
(B) neoplasia intestinal.
(C) nutrição parenteral plena com oligoelementos.
(D) diabetes.
(E) glutamina via enteral.

QUESTÃO 36
O choque é uma síndrome caracterizada 
por insuficiência circulatória aguda com 
má distribuição  generalizada do fluxo 
sanguíneo, que implica falência de oferta e/
ou utilização do oxigênio nos tecidos. Sobre 
esse assunto, assinale a alternativa correta.

(A) O choque cardiogêncio pode ser dividido em 
quatro classes, de acordo com o grau de falência 
cardíaca.

(B) Choque distributivo classicamente tem 
resistência vascular periférica diminuída.

(C) Tamponamento cardíaco é um exemplo de 
causa de choque cardiogênico.

(D) A saturação venosa central > de 60% e lactato 
arterial abaixo de 6mmol/L na primeira hora são 
indicadores de bom prognóstico.

(E) Choque hipovolêmico apresenta débito cardíaco 
elevado para compensar a depleção de volume, 
e cursa com aumento à resistência vascular 
periférica.
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QUESTÃO 37
João, 76 anos, queixa-se de disúria há 3 
dias. Procurou hoje o Pronto-socorro já 
com sonolência, febre 38,2ºC, baixo volume 
urinário, PA 88/70mmHg, FC 95bpm, FR 18ipm, 
sat 97%. Hb 9,8g/dL; leucócitos 15.056cel/
mm3; Bastonetes 3%; plaquetas 167mil. 
Urina I com nitrito positivo e leucocitúria de 
400.000. Sobre esse caso, é correto afirmar 
que

(A) trata-se de choque séptico de foco urinário.
(B) é um caso de sepse urinária. 
(C) se após a expansão volêmica houver melhora 

da pressão para 105/80mmHg pode-se afirmar 
que não se trata de choque séptico.

(D) os achados de hipotensão, oligúria e sonolência 
não classificam esse quadro como choque 
séptico.

(E) se após expansão volêmica não houver melhora 
da pressão pode-se afirmar que é choque 
séptico.

QUESTÃO 38
Mulher, 40 anos, HIV+ há 5 anos, vem ao 
Pronto-Socorro com quadro de febre baixa T 
37,8ºC, dispneia e tosse. Assinale a alternativa 
correta sobre o diagnóstico diferencial.

(A) Tuberculose pulmonar tem evolução agressiva, 
com insuficiência respiratória aguda, se 
contagem de CD4 < 200 cel/mm3.

(B) Citomegalovírus faz quadro clínico semelhante 
a IVAS e é mais comum em pacientes com 
CD4>400.

(C) Pneumocistose apresenta-se classicamente 
com hipoxemia assintomática, diagnosticada 
apenas em casos avançados, quando já não há 
muito benefício na terapia invasiva.

(D) Pneumonia bacteriana tem apresentação clínica 
semelhante ao imunocompetente, com principais 
agentes sendo Pneumococo, Haemophilus 
sp e Stafilicocos aureus. Laboratorialmente, 
diferencia-se da pneumocistose devido à pouca 
elevação do LDH.

(E) Histoplasmose geralmente faz lesão isolada no 
pulmão, sendo raro acometimento meningeo, 
pele e medula óssea.

QUESTÃO 39
A alteração de qual dos parâmetros a 
seguir retrata mais fidedignamente falência 
hepática?

(A) TGO.
(B) INR.
(C) TGP.
(D) Bilirrubina.
(E) Albumina.

QUESTÃO 40
Tereza está internanda há 8 dias na UTI 
para tratamento de choque séptico de foco 
cutâneo de membro inferior.  Durante a visita 
da equipe de Centro de Controle de Infecção 
Hospitalar, notou-se discreta hiperemia 
pericateter e esse caso foi usado para discutir 
infecções relacionadas a cateter venoso 
central (CVC) na visita multidisciplinar. Sobre 
o quadro e o assunto que o envolve, assinale 
a alternativa correta.

(A) Após coleta de 2 hemoculturas, verificou-se 
que o sítio do CVC está infectado. O tratamento 
então baseia-se apenas na retirada do cateter, 
caso não haja sepse.

(B) É permitida a troca do cateter por fio guia em 
sítio de CVC infectado em situação que não 
tenha sepse.

(C) A cultura de ponta de cateter positiva é sugestiva 
de infecção de corrente sanguínea.

(D) Cateter implantado pela técnica dentro da 
agulha tem maior risco de infecção por biofilme 
fúngico.

(E) O uso de rotina da ordem de antissepsia 
tópica, degermação e antissepsia pessoal no 
procedimento de punção venosa profunda 
diminui em 20% as infecções locais.

QUESTÃO 41
Sobre a intubação de sequência rápida (ISR), 
assinale a alternativa correta.

(A) As drogas que caracterizam esse procedimento 
são o fentanil e a lidocaína, que administradas no 
pré-tratamento diminuem os efeitos simpáticos 
da laringoscopia.

(B) Possui 7 fases, sendo a terceira, chamada de 
paralisia com indução, a mais característica 
dessa modalidade. Consiste na administração 
de um analgésico + bloqueador despolarizantes 
para ampliação da abertura do mento.

(C) Quetamina é um hipnótico, com ação peculiar 
de aumentar pressão arterial, débito cardíaco e 
frequência cardíaca, além de ser broncodilatador 
e analgésico.
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(D) Propofol é um bloqueador neuromuscular com 
boa proteção cerebral, com início e término de 
ação rápidos, sendo seguro para sedações para 
procedimentos.

(E) Etomidato deve ser usado concomitante ao 
midazolan para efeito de ISR.

QUESTÃO 42
Assinale a alternativa na qual está indicada a 
transfusão de plaquetas.

(A) Trombocitopenia induzida por heparina.
(B) Plaquetopenia <20.000/mm3.
(C) Coagulação intravascular disseminada na 

presença de hemorragia ativa.
(D) Púrpura trombocitopênica idiopática.
(E) Síndrome de HELPP.

QUESTÃO 43
Sobre o atendimento de um doente com 
suspeita de obstrução intestinal, assinale a 
alternativa correta.

(A) Vômitos são tardios, não devendo o médico 
esperar essa queixa para suspeitar dessa 
morbidade.

(B) Na obstrução baixa, os vômitos são precoces e 
persistentes, levando à rápida desidratação.

(C) Na obstrução alta, é comum ocorrer vômitos, 
distensão abdominal e parada de eliminação de 
flatos e fezes.

(D) A hipocalemia é fator de risco e de permanência 
de íleo paralítico.

(E) Uma causa frequente de obstrução intestinal de 
colon sigmoide é a linfadenite mesentérica.

QUESTÃO 44
Mulher,  35 anos,  vítima da violência 
urbana, foi admitida em Unidade de Pronto 
atendimento após  ferimento por arma de fogo 
em região torácica. Infelizmente os danos da 
lesão foram extensos, causando hemorragia 
grave e parada cardiorespiratória. Foi 
reanimada por 3x pela equipe, com duração 
de 14”, 18” e 10”. Após a última PCR, 
paciente estabilizou hemodinamicamente, 
mas verificou-se pupilas fixas midriáticas. 
Em relação à abertura do protocolo de morte 
encefálica, assinale a alternativa correta.

(A) O paciente deve estar em RASS -4 e Glasgow 3 
para iniciar protocolo.

(B) A avaliação do tronco encefálico consiste em 6 
testes, que avaliam pares de nervos cranianos, 
pupila, reflexo oculovestibular, força, tônus 
muscular e ausência do reflexo de tosse.

(C) O teste de apneia independe das condições 
clínicas do paciente.

(D) Como a causa do óbito é facilmente presumida 
pela história clínica e não há disponibilidade no 
local onde a paciente está internada, dispensa-
se a necessidade de exame complementar para 
fechar protocolo de morte encefálica.

(E) Os 2 exames clínicos devem ser realizados 
por profissionais diferentes, que não poderão 
ser integrantes da equipe de remoção e 
transplante, sendo um dos exames realizados 
por neurologista ou neurocirurgião.

QUESTÃO 45
O SOFA, Sequential Organ Failure 
Assessment, é utilizado diariamente nas 
UTIs. Sobre esse assunto, assinale a 
alternativa correta.

(A) É escore de gravidade e preditor de mortalidade.
(B) Utiliza o melhor resultado de cada parâmetro 

das últimas 24h.
(C) Não pode ser feito quando o paciente está 

sedado ou na ausência de um dos resultados 
laboratoriais necessários.

(D) Avalia 6 sistemas orgânicos, sendo utilizado 
para monitorar a falência de órgãos e sistemas 
em pacientes graves.

(E) Vai de 0 a 20, sendo que valores acima de 12 
estão relacionados a 80% de mortalidade.

QUESTÃO 46
Qual, dentre as alternativas a seguir, tem 
maior pontuação no Escore de Wells para 
probabilidade de TEP?

(A) Diagnóstico de Embolia pulmonar é mais 
provável que outro diagnóstico alternativo.

(B) História de Trombose venosa profunda ou EP 
prévios.

(C) Neoplasia.
(D) Frequência cardíaca > 100bpm.
(E) Cirurgia recente ou imobilização.
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QUESTÃO 47
Otávio, 58 anos, obeso, hipertenso, sentiu 
há um dia desconforto torácico, mas não 
procurou auxílio médico. Hoje apresentou 
piora, procurou pronto-socorro e foi levado 
rapidamente à sala de emergência.  Estava 
monitorizado aguardando o resultado 
de exames quando apresentou piora da 
dor, traçado compatível com taquicardia 
ventricular e ausência de pulso. Qual, dentre 
as alternativas a seguir, apresenta a ordem 
mais adequada do atendimento?

(A) Massagem cardíaca por 30 segundos, seguida 
de intubação orotraqueal precoce, infusão de 
adrenalina e novo ciclo de massagem por 2 
minutos.

(B) Imediata desfibrilação, avaliar retorno de 
circulação espontânea, em caso negativo, seguir 
com cinco ciclos de reanimação.

(C) Imediata Cardioversão elétrica, avaliar retorno 
de circulação espontânea, em caso negativo, 
seguir com dois ciclos de reanimação.

(D) Soco précordial e iniciar prontamente ciclos 
de reanimação com adrenalina, verificar 
traçado e retorno da circulação espontânea, se 
permanecer em TV, proceder a cardioversão 
elétrica.

(E) Chamar ajuda, solicitar um DEA (Desfibrilador 
Externo Automático), checar ritmo, proceder 
a desfibrilação e iniciar compressões por três 
ciclos.

QUESTÃO 48
Paciente masculino, 36 anos, vítima de 
acidente auto X anteparo, com TCE grave, 
intubado no local, foi transferido à UTI 
para tratamento. Evoluiu com insuficiência 
renal anúrica e instabilidade hemodinâmica 
compensada com altas doses de drogas 
vasoativas. Nesse caso, qual é o tipo de 
terapia renal substitutiva mais indicado?

(A) Diálise peritoneal.
(B) Hemodiálise intermitente.
(C) Hemodiálise venovenosa contínua.
(D) Ultrafiltração contínua lenta.
(E) Hemofiltração contínua.

QUESTÃO 49
“O principal sintoma é dor abdominal, 
presente em mais de 95% dos pacientes. 
Geralmente é aguda, de instalação súbita, 
sem pródromos, localizada na porção 
superior do abdome, com irradiação 
dorsal e de intensidade moderada à forte, 

apresentando piora com a alimentação ou 
uso de álcool. A dor é acompanhada, em 90% 
dos casos, de náuseas e vômitos, que podem 
ser incoercíveis. Os achados do exame físico 
são proporcionais à gravidade do quadro. O 
exame abdominal mostra dor em hipocôndrio 
direito e/ou epigástrio com defesa muscular, 
mas raramente com descompressão 
dolorosa. Pode haver distensão abdominal 
e diminuição da peristalse em decorrência 
do íleo adinâmico. Taquicardia e hipotensão 
variáveis são decorrentes da hipovolemia 
secundária ao sequestro de líquido”. Esse 
trecho descreve tipicamente qual patologia?

(A) Colecistite aguda.
(B) Pancreatite Aguda.
(C) Abdome agudo isquêmico.
(D) Rotura de Aneurisma de aorta abdominal.
(E) Peritonite bacteriana espontânea.

QUESTÃO 50
Qual é a conduta mais adequada em um 
paciente com quadro de palpitações, dor 
torácica em aperto, PA 100/70mmHg, FC 165 
bpm, com traçado sugestivo de Taquicardia 
supraventricular?

(A) Adenosina 6mg EV.
(B) Adenosina 12mg EV.
(C) Amiodarona 300mg EV em bolus.
(D) Metoprolol 5mg EV em bolus.
(E) Cardioversão elétrica sincronizada.
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