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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) Delirium é uma manifestação neuropsiquiátrica 
de doença orgânica, que acomete principalmente 
pacientes idosos, especialmente os hospitalizados. 
Com relação a esse tema assinale a alternativa correta:

para tratamento de delirium
c)  Em todos os pacientes com delirium devemos solicitar 

da internação, podem prevenir delirium em idosos 
hospitalizados

27) A hipodermóclise é o método mais indicado, após a via 

para pacientes com doença avançada, devendo ser 
utilizada pelo baixo risco de complicações, por ser 

alternativa correta:
a)  O sítio de punção deve ser trocado diariamente para 

por essa via

administrar medicamentos por hipodermóclise

hioscina, midazolam, são medicações que podem ser 
administradas em hipodermóclise

(mililitros)

28) Os cuidados paliativos são uma modalidade de 
assistência cujo foco principal é a pessoa e não a 
doença ou o órgão comprometido. Buscam o alívio do 
sofrimento e a melhora da qualidade de vida e de morte. 
Com relação a esse tema assinale a alternativa correta:
a)  Hipodermóclise é pouco utilizada nessa modalidade de 

assistência

sinônimos
c)  Raramente integram aspectos psicossociais e espirituais 

ao cuidado
d)  Não pretendem antecipar ou postergar a morte
e)  Modalidade utilizada apenas em pacientes oncológicos 

para alívio da dor e de outros sintomas que geram 

29) Idosos são os principais consumidores de 
medicamentos em uma população. Em países em 
desenvolvimento, a proporção de idosos que utiliza 

(Guaraldo et al.,2011), e 1/3 dessa população emprega 
5 ou mais (Eiras et al., 2015). Assinale a alternativa 
correta quanto a polifarmácia, efeitos colaterais e uso 
de medicações inapropriadas em pacientes idosos:

quedas e delirium

constipação em pacientes idosos
c)  Não há risco de hipoglicemia em pacientes idosos 

d)  O uso de antipsicóticos reduzem mortalidade em 
pacientes com demência devido a redução de sintomas 
comportamentais

hipotensão ortostática

30) As teorias formuladas para explicar o processo do 
envelhecimento são agrupadas em inúmeras formas 
e categorias. As teorias biológicas do envelhecimento 
são divididas em estocásticas e sistêmicas. Assinale a 
alternativa correta que cita respectivamente uma teoria 
estocástica e outra sistêmica:

livres

d)  Teorias neuroendócrinas e imunológicas e teoria do uso 
e desgaste

31) A doença de Parkinson é neurodegenerativa e de 
longa duração. O seu diagnóstico não é fácil, pois 
várias doenças neurodegenerativas cursam com 
parkinsonismo. Assinale a alternativa correta referente 
ao diagnóstico diferencial da doença de Parkinson:
a)  Tremor essencial é um transtorno de movimento 

incomum em idosos

nos casos de parkinsonismo vascular 
d)  Parkinsonismo medicamentoso é muito raro em idosos

32) Dentre as doenças Parkinson-plus estão a paralisia 
supranuclear progressiva, degeneração corticobasal e 

correta que descreve sintomas atípicos ou sinais de 
alerta indicativos de possível Parkinson-plus.
a)  Sinais parkinsonianos assimétricos

d)  Resposta a levodopa desde o início do tratamento

33) A doença de Alzheimer e a demência vascular são as 
causas mais frequentes de demência na população 
idosa. No entanto, outras formas de demência 
degenerativa são de grande importância. Dentre elas 
está a demência frontotemporal. Assinale a alternativa 
correta que descreve características da demência 
frontotemporal.

d)  Alucinações visuais precoces

34) A doença de Alzheimer faz parte do grupo das mais 
importantes doenças comuns aos idosos que acarretam 
declínio funcional progressivo e perda gradual da 
autonomia. Assinale a alternativa correta sobre a 
doença de Alzheimer:

demência vascular

mais proeminente e precoce, principalmente de memória 
declarativa episódica

desenvolver doença de Alzheimer
d)  Antipsicóticos e antidepressivos são as medicações de 

escolha para o tratamento da doença de Alzheimer
e)  Memantina é outra opção para tratamento de doença de 
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35) A pneumonia é considerada um importante problema de 
saúde pública e a maior causa por doenças infecciosas 
no mundo (World Health Organization, 2015). Entre os 
idosos, as pneumonias são responsáveis por grande 
número de internações hospitalares, que geralmente 
são mais prolongadas, exigindo antibióticos de maior 
potência. Assinale a alternativa correta que descreve 
condições que podem levar a pneumonia aspirativa em 
idosos:
a)  Xerostomia, transtornos neurodegenerativos, 

alimentação por sondas

36) Diabetes Melito tipo 2 (DM2) é uma das doenças 
crônicas mais comuns que afetam as pessoas idosas, 
estando associado a obesidade, surgindo muitas vezes 
após ganho de peso associado ao envelhecimento 
caracterizado por menor tolerância a glicose. Dentre as 
alternativas sobre esse tema assinale a correta:

retinopatia e doença arterial coronariana  

modalidades, porém a mais comum é a polineuropatia 

de vida limitada e nos pacientes em que os riscos do 

e)  O risco de hipoglicemia em idosos durante o tratamento 

37) O herpes-zóster é uma doença resultante da reativação 
da infecção latente causada pelo vírus varicela zóster, 
que se mantém e não manifesta nas células dos 
gânglios da raiz dorsal dos nervos sensoriais após a 
infecção primária. Acomete geralmente adultos com 
mais de 50 anos, sendo que mais da metade das 
pessoas acometidas são idosas. Com relação à vacina 
para herpes-zóster, assinale a alternativa correta:

vacina contra a catapora

zóster devem ser vacinados com intervalo mínimo de 

agudo e a aplicação da vacina
c)  A vacina é utilizada para a prevenção do herpes-zóster 

em adultos, porém não consegue diminuir a incidência 
de neuralgia pós herpética 

d)  Como a vacina é composta por vírus inativado, não 
apresenta contraindicações para serem administradas 
a imunodeprimidos

e)  A vacina é administrada em duas doses, com intervalo 
de 1 ano entre elas

complexa caracterizada pela incapacidade do coração 
de suprir adequadamente as demandas metabólicas 
dos tecidos, decorrente de disfunção ventricular, 

sistólico, seja por alteração do enchimento ventricular, 

a)  Anemia não serve como preditor independente de mau 
prognóstico na IC

associadas ao envelhecimento está o aumento da 

c)  Dentre as medicações para tratamento de IC estão: 

da enzima conversora da angiotensina e vasodilatadores

inotrópicos dos digitálicos, porém são mais susceptíveis 

processos biológicos. Apesar do rápido progresso 
das pesquisas nas últimas décadas, continuamos 

relacionadas com as doenças, as alterações 
relacionadas com a idade e as interferências do estilo 

assinale a alternativa correta:

muitas alterações

concentração renal
c)  No sistema cardiovascular, há diminuição da resposta 

d)  No sistema respiratório, há aumento do volume 

e)  Há redução da gliconeogênese hepática

40) No contexto da Geriatria, a preocupação com as 
doenças cerebrovasculares (DCV) é ainda maior, já que 
a idade é um dos fatores de risco, tornando os idosos 
mais expostos a possibilidade de um acidente vascular 
encefálico (AVE). Com relação a esse tema, assinale a 
alternativa correta:

de hemorragia intraparenquimatosa espontânea é a 
angiopatia amilóide

metade de todos os casos de DCV. O seu mecanismo 
mais comum, principalmente nos idosos, é a 

não está relacionado ao aumento de risco de AVE 
hemorrágico
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pessoas idosas encontra-se nas Leis Federais 
referentes a Política Nacional do Idoso e referentes ao 
Estatuto do idoso. Com relação a esse tema assinale a 
alternativa correta: 

os normativos nacionais e internacionais e ainda, por 

instituiu o Estatuto do Idoso, que visa regular os direitos 

uma legislação menos ampla que a Política Nacional 
do Idoso, porém segue as diretrizes do Plano de Ação 
Internacional para o Envelhecimento

d)  O Estatuto do Idoso preconiza, como na Declaração 
Universal dos Direitos Humanos e na política nacional 

alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, 

medidas de proteção, políticas de atendimento, da 

42) A síndrome de imobilidade (SI) apesar de ser muito usada 
entre os geriatras, é, na realidade, pouco conhecida 
e entendida por médicos de outras especialidades, 
porém é muito importante reconhecê-la, pois está 
muito relacionada a pacientes frágeis, acamados e com 
dependência funcional importante. Com relação a esse 
tema, assinale a alternativa correta:
a)  Todo paciente acamado apresenta síndrome de 

caracterizam a SI
c)  Dentre os critérios menores preconizados para SI estão: 

urinária e disartria

43) A incidência de quedas aumenta com a idade e varia 
de acordo com a situação funcional do indivíduo. 
A investigação de quedas em idosos faz parte da 
avaliação geriátrica ampla. Com relação a esse tema, 
assinale a alternativa correta:
a)  A prevalência de quedas por ano em instituições de 

longa permanência é menor que na comunidade, pois os 

tomam mais cuidado após o primeiro evento

de quedas estão relacionados com doenças crônicas ou 
mudanças associadas à idade

d)  A maior parte das quedas ocorre durante atividades 

descer escadas
e)  Dentre as medidas para se evitar quedas estão a 

suplementação de polivitamínicos, antipsicóticos para 
reduzir as alterações comportamentais em pacientes 

44) A doença oncológica apresenta alto impacto físico, 
social e econômico, podendo enquadrar-se entre 
as doenças crônicas degenerativas que, de forma 

na sua incidência nas últimas décadas (Organização 
Mundial de Saúde, OMS 2012). Com relação a esse tema 
assinale a alternativa correta:
a)  A avaliação geriátrica ampla em paciente idoso 

para avaliar a terapêutica e o seguimento desse tipo de 
paciente

quimioterapia e radioterapia devem ser evitadas em 

inerentes ao tratamento

câncer de próstata e câncer de cólon e reto
d)  Com relação ao rastreamento de câncer colorretal 

45) A prevalência de incontinência urinária em idosos é 
variável dentro da literatura. Embora não tenha impacto 
direto na mortalidade, está associada a aumento no 
risco de quedas e fraturas, infecções do trato urinário 
recorrentes, lesões por pressão, disfunções sexuais, 
distúrbios do sono, depressão, isolamento social, 
estresse do cuidador e institucionalização precoce. 
Com relação a incontinência urinária em idosos 
assinale a alternativa correta:
a)  A incontinência urinária é uma consequência natural e 

inevitável do envelhecimento

idosos na comunidade
c)  Dentre as causas de incontinência urinária transitória, 

e delirium
d)  O envelhecimento associa-se a uma série de alterações 

susceptível a incontinência urinária. Dentre elas 

hiperatividade do detrusor
e)  No homem, a incontinência urinária de estresse é 

46) A avaliação geriátrica ampla (AGA) é um processo 
diagnóstico multidimensional, geralmente 

incapacidades e desvantagens do idoso e planejar o 
seu cuidado e assistência a médio e longo prazo. Com 
relação a AGA, assinale a alternativa correta:

iatrogenia

internação hospitalar ou em instituições de longa 
permanência

e)  Dentre os parâmetros avaliados pela AGA estão a 
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47) O envelhecimento cutâneo apresenta dois 
componentes: intrínseco e extrínseco. O componente 
intrínseco está relacionado com a idade do indivíduo e 
a sua genética, e o extrínseco relaciona-se com a ação 
de fatores externos sobre a pele, como exposição solar, 
agentes químicos e tabagismo. Assinale a alternativa 
correta quanto as doenças dermatológicas em idosos:

em idosos. Acompanha algumas doenças neurológicas 
como doença de Parkinson, siringomielia, poliomielite e 

menor incidência em institucionalizados devido aos 
maiores cuidados com higiene nesses pacientes

pacientes idosos, não estando relacionada a doenças 
neurológicas, sendo desencadeada pelo uso crônico 

e)  A queratose actínica caracteriza-se por lesão cutânea 

idosos de pele clara. Tal lesão tem curso crônico, 

dos casos

48) A idade avançada associada a doenças crônico-
degenerativas e a outros fatores, como incontinência 
urinária/fecal, umidade, desnutrição, quedas e fraturas 
com imobilização por período prolongado, predispõem 
ao aparecimento de lesões por pressão. Com relação a 
esse tema, assinale a alternativa correta:

c)  Lesão por pressão em região sacral com aspecto 

espessura tecidual. Pode ser visível o tecido adiposo 

49) Constipação intestinal é considerada como distúrbio 
gastrintestinal funcional de alta prevalência na 
população em geral, sua ocorrência em idosos é 
aproximadamente 4 a 5 vezes mais frequente do que 
em adultos jovens, acometendo um em cada dois 
idosos com idade acima dos 80 anos. Com relação a 
constipação intestinal em idosos, assinale a alternativa 
correta:

hipoparatireoidismo e hipertireoidismo

se revisão do quadro clínico e medicamentoso

inicial de constipação intestinal crônica em idosos devido 

evidência clínica para tratar constipação intestinal, 

e)  Dentre os medicamentos potencialmente 
desencadeadores de constipação intestinal estão os 

cálcio e antidepressivos tricíclicos

50) A osteoporose é uma doença esquelética crônica 
caracterizada pela baixa massa óssea e deterioração 
da microarquitetura do tecido ósseo, afetando milhões 
de pessoas, causando alto risco de fraturas e perda da 
qualidade de vida. Assinale a alternativa correta que 
descreve os fatores de risco para osteoporose:

negra

c)  Sedentarismo, idade avançada e uso de 
anticonvulsivante

osteoporose e menopausa tardia




