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NOME DO CANDIDATO ASSINATURA DO CANDIDATO RG DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES GERAIS

I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) 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. 

 
Boa Prova!
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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:

d)  360

  
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.

com 60 anos ou mais

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) Homem, 53 anos, alcoolista, com quadro grave de 
desnutrição energético-proteica, está internado devido 
quadro de abstinência leve. Foi iniciada dieta por via oral 
com 25 kcal/kg/dia de energia e 1,5g proteína/kg/dia. No 
terceiro dia após introdução da dieta o paciente evoluiu 
com hipocalemia, hipomagnesemia e hipofosfatemia. 
Assinale a principal hipótese diagnóstica e  outras 
condutas que devem ser adotadas, além da redução da 
oferta de energia.
a) Síndrome de realimentação; reposição dos eletrólitos e 

tiamina

eletrólitos
c) Síndrome da realimentação; reposição de polivitamínico
d) Síndrome da hiperalimentação; reposição de eletrólitos 

e tiamina

27) Mulher, 19 anos, apresenta restrição da ingestão calórica 
e está com índice de massa corporal de 13 kg/m2. 
Além das características apresentadas, assinale a 
alternativa que contenha critérios para diagnóstico da 
anorexia nervosa, segundo Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders (DSM-V).
a) Indução de vômitos e outros comportamentos purgativos 

psíquicas
d) Amenorréia e alteração da imagem corporal

28) Mulher, 40 anos, com IMC 31kg/m2, sem comorbidades, 
em acompanhamento ambulatorial,  com o objetivo de 
perder peso. Segundo a paciente está fazendo dieta e 
atividade física e há 6 meses está em uso de orlistat, 

paciente a cirurgia bariátrica. Analise se esta conduta 
está correta e assinale a alternativa que contenha a 
resposta correta e explicação.

após instituída mudanças do estilo de vida e terapia 
medicamentosa

d) Errada; a cirurgia é indicada quando o paciente não 

meses com a terapia medicamentosa

cardiovasculares

29) Assinale a alternativa que contenha critérios 
diagnósticos para sarcopenia.
a) Redução da massa muscular associada com alteração 

elétrica

magra corporal avaliada pela Dual-energy X-ray 

d) Redução da massa magra e da gordura corporal 

preensão manual

30) Em relação ao exame de bioimpedância elétrica (BIA), 
assinale a alternativa correta:
a)  A BIA separa o indivíduo em 3 compartimentos: água, 

massa magra e massa gorda

corporal em idosos

e da reactância e é considerado o padrão ouro para 
avaliação da composição corporal

e)  O uso da BIA está associado a melhor prognóstico em 
pacientes críticos

31) Em relação a pacientes críticos internados na UTI, 
assinale a melhor conduta em relação à terapia 
nutricional.

horas

complicações gástricas

32) Em relação ao uso da calorimetria indireta em pacientes 
críticos assinale a alternativa correta.
a)  É um método caro para avaliação da composição 

corporal de pacientes críticos e não deve ser utilizada 
de rotina 

c)  Apesar de pouco disponível é considerada o padrão 
ouro para avaliação do gasto energético e sua precisão 
aumenta em pacientes em ventilação mecânica 

d)  É considerada o padrão ouro para o cálculo do gasto 

mudança de mortalidade em pacientes graves

críticos

33) Homem, 46 anos, com pós-operatório tardio de 
cirurgia bariátrica, apresentando anemia e parestesia 
em membros superiores e inferiores, mesmo com 
reposição adequada de ferro e vitamina B12. Assinale a 

a)  Zinco

d) Manganês
e)  Tiamina

34) Dentre as alternativas abaixo assinale a que contém  
indicação de nutrição parenteral.

c)  Choque séptico

e)  Diarreia 

35) Em relação à terapia nutricional no período pré-
operatório assinale a correta.  A solução de carboidratos 
administrada 2 horas antes do procedimento cirúrgico 
está associada à:
a) Maior risco de pneumonia aspirativa

c)  Maior tempo de recuperação após a cirurgia

e)  Menor tempo de internação 
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36) Assinale a alternativa que contém elementos 
característicos da síndrome da hiperalimentação

37) Homem, 50 anos, internado na UTI com lesão renal 
aguda de etiologia séptica em hemodiálise. Assinale a 
recomendação de proteínas para esse paciente.

38) Assinale a alternativa que contenha causas de 

anemia perniciosa

vegetais verdes escuros

39) Mulher, 55 anos, com IMC de 18 kg/m2, será submetida a 
gastrectomia devido neoplasia gástrica. Em relação ao 
suporte nutricional no período perioperatório assinale 
a correta.
a)  Está indicada a nutrição parenteral no pré-operatório 

pois a paciente está desnutrida

pré e pós-operatório com o intuito de melhorar a massa 
muscular

dias no período pré e pós-operatório 

operatório

no período perioperatório

40) Mulher 50 anos está internada na UTI devido quadro 
de pneumonia comunitária e lesão renal aguda. Está 
com edema +2/+4 em membros inferiores. Assinale a 
alternativa que contém o melhor método para avaliação 
nutricional dessa paciente.

e)  Escore NUTRIC 

41) Assinale a alternativa que contém alterações 
características da pelagra.

mental

c)  Dermatite, diarreia e demência

42) Segundo resolução da diretoria colegiada - RCD n° 

terapia nutricional deve ser composta de pelo menos 

médico

43) Quais dos exames abaixo fazem parte dos critérios 
diagnósticos da síndrome metabólica segundo o 
consenso brasileiro. 
a)  Indice cintura-quadril, triglicerídeos, LDL colesterol, 

e) Colesterol total, HDL colesterol, índice de HOMA, 

44) Homem 45 anos com transtorno psiquiátrico, 
alimentava-se apenas de leite com bolacha em todas 
as refeições. Começou a apresentar após 4 anos, 

pernas e pés. Assinale a principal hipótese diagnóstica 

45) Mulher de 50 anos, com índice de massa corporal (IMC) 
34 Kg/m2, apresenta sintomas leves de sede e poliúria  
há 3 meses. Os exames laboratoriais mostraram 
glicemias de jejum 240mg/dL e 220 mg/dL, em duas 
medidas diferentes.  Foi orientada a realizar mudanças 
no estilo de vida. Assinale a alternativa que contenha o 
tratamento indicado nesse momento da doença.
a) Insulina NPH noturna

46) Idoso de 67 anos apresenta história de desequilíbrio 
e quedas da própria altura, esporadicamente. A 
avaliação laboratorial mostrou dosagem sérica da 25 
hidroxi vitamina D (25(OH)D) = 15 ng/mL. Segundo 
as recomendações da Sociedade Brasileira de 
Endocrinologia, assinale a correta, sobre o diagnóstico 
e conduta iniciais, antes da próxima reavaliação.
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47) Assinale a alternativa correta. Segundo as 
recomendações da Sociedade Brasileira de Medicina 
do Esporte, durante as atividades físicas prolongadas, 
para evitar fadiga e melhorar o desempenho deve-se 
ingerir 

48) Assinale a alternativa que contenha(m)  
característica(s) pertencente(s) ao escore de risco 
cardiovascularchamado “risco global em 10 anos”.
a) Avalia o risco de doença cardiovascular, incluindo 

outras doenças vasculares

de alto risco

escore

miocárdio, mas não avalia outras doenças vasculares

não

49) O Nutritional Risk Screening (NRS 2002) é recomendado 
pelo Ministério da Saúde como uma ferramenta para 
avaliação do risco nutricional. Segundo o NRS 2002, 
assinale a alternativa que contenha situação de 
prejuízo do estado nutricional e gravidade da doença 
moderados

em 3 meses

50) Paciente com câncer de mama, recebendo tratamento 
quimioterápico, queixa-se de náuseas e vômitos. 
Assinale a alternativa que contenha recomendação 
do Instituto Nacional do Câncer para alivio desses 
sintomas.
a) Ingerir alimentos que você mais gosta




