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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto 

Setenta anos, por que não?

modo como lidamos com a vida. Se a gente a considera uma 
ladeira que desce a partir da primeira ruga, ou do começo de 

[...] 
Pois se minhas avós eram damas idosas aos 50 anos, 

simplesmente à cidade vizinha para visitar uma amiga), indo ao 
teatro e ao cinema, indo a restaurante (pode ser o de quilo, ali 
na esquina), eventualmente namorando ou casando de novo. 

aprender a ler, ou visitar pela primeira vez uma galeria de arte, 

amiga. 
[...]

de nós, dos outros e da vida, críticos o tempo todo, vendo só 

Precisa acreditar em alguma coisa. 

1) O modo pelo qual o texto é iniciado permite ao leitor 
concluir tratar-se de: 

d) uma orientação consolidada como norma 

2) Para ampliar a expressividade de seu texto, a autora faz 

em que NÃO se percebe um exemplo desse recurso 

a) “Se a gente a considera uma ladeira que desce a partir 

c) “Pois se minhas avós eram damas idosas aos 50 anos, 

para manter ou recuperar a “beleza” ” (3º§) permitem a 
leitura de uma crítica à ideia de que: 

4) Todas as palavras abaixo, retiradas do texto, possuem 
exemplo de dígrafos, EXCETO: 

5) No segundo parágrafo do texto a autora sugere que: 

e) as pessoas idosas, atualmente, aproveitam melhor a 
vida

ênfase ao valor semântico de:
a) concessão 

c) condição 

e) consequência 

7) Em “Não precisamos ser tão incrivelmente sérios” 
(3º§), o vocábulo destacado poderia ser substituído, 

a) perigosamente

c) controladamente 

e) impulsivamente 

ao gerar o seguinte efeito: 
a) ritmo mais rápido do que com o emprego das vírgulas 

c) hierarquização de valor aos termos da enumeração 

Considerando o emprego do pronome “se” em:

“A alma tem suas dores, e para se curar necessita de 

9) Nota-se uma ambiguidade oriunda do emprego 

NÃO
compreenderia a passagem da seguinte forma: 
a) A alma tem suas dores, e para que cure a si mesma 

c) A alma tem suas dores, e para que se sinta curada 

d) A alma tem suas dores, e para que a curem necessita 
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10) A expressão “Desse ponto de vista,”, empregada no 
primeiro parágrafo, cumpre um papel coesivo à medida 
que: 
a) resgata uma ideia apresentada e progride no seu 

desenvolvimento 

anterior 

e) ilustra uma ideia que ainda será apresentada

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

11) Se Joana leu dois quintos de 60% das páginas de um 
livro, então a porcentagem que representa o total de 
páginas que ainda restam para Joana ler é:

12) Dos 40 alunos de uma sala de aula, sabe-se que 24 
deles gostam de Matemática, 26 deles gostam de 
Português, 4 deles não gostam nem de Português nem 

gostam das duas disciplinas é:
a) 14

d) 10

a) 5

c) 3

e) 4

é:

15) Dentre as alternativas, a única incorreta é:
a) Se uma proposição composta tem valor lógico verdadeiro 

lógico verdadeiro

c) Se uma proposição composta tem valor lógico verdadeiro 

d) Se uma proposição composta tem valor lógico verdadeiro 

então o condicional entre elas, nessa ordem, tem valor 
lógico verdadeiro

e) Se uma proposição composta tem valor lógico 
verdadeiro e outra proposição composta tem valor 

valor lógico verdadeiro

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

Executivo a criar a empresa pública denominada 

a) A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - 

Educação, com prazo de duração indeterminado

Educação, com prazo de duração determinado
c) A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - 

d) A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - 

Educação, com prazo de duração determinado
e) A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - 

17) Assinale a alternativa correta sobre os contratos 

caso de contratação com instituições congêneres, a 

e da entidade contratante na internet

caso de contratação com instituições congêneres, a 

EBSERH e da entidade contratante na internet

impressos

EBSERH

EBSERH

EBSERH

da EBSERH

da EBSERH
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19) O Regimento Interno da EBSERH - 3ª revisão, estabelece 
a regra aplicável nas ausências e impedimentos do 

c) Nas suas ausências e impedimentos, o Presidente será 

d) Nas suas ausências e impedimentos, o Presidente 

e) Nas suas ausências e impedimentos, o Presidente será 

20) Assinale a alternativa correta sobre a regra do 
Regimento Interno da EBSERH - 3ª revisão sobre as 

a) Ocorrerão, ordinariamente, a cada mês e, 

Conselho Fiscal
c) Ocorrerão, ordinariamente, a cada semana e, 

Presidente

e, ordinariamente, sempre que convocadas pelo 
Presidente

e) Ocorrerão, ordinariamente, a cada semestre, não 

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade 

governo.

a) I, II, III e IV são corretos

c) Apenas I, II e III são corretos

d) Apenas II e IV são corretos
e) Apenas III e IV são corretos

22) Sobre a política de recursos humanos na área de saúde, 

abaixo e assinale a alternativa correta:

humanos em todos os níveis de ensino, inclusive de 

IV. Os servidores que legalmente acumulam dois cargos 

a) I, II, III e IV são corretos

c) Apenas I, II e III são corretos
d) Apenas II e IV são corretos

e) Apenas III e IV são corretos

23) De acordo com decreto presidencial 7508 de 28 de 

articulados em níveis de complexidade crescente, com 

saúde, corresponde à (ao):

critério a representatividade, a abrangência e a 

abaixo, EXCETO:
a) Organizações de moradores

e) Governo 

componentes foram o Pacto pela Vida, Pacto em defesa 

não se 
inclui:
a) Fortalecimento da Atenção Básica
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