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QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

 
1) Assinale a alternativa incorreta quanto à pontuação:  

 

a) como está chovendo muito, transferi o passeio; 

b) não sabia, por que todos resmungavam; 

c) ela, caso queira, poderá vir hoje; 

d) não sabia a resposta, por que não estudou; 

 

2) Assinale a alternativa que preenche de modo correto as lacunas das frases abaixo. 

Minha mãe deu um livro para _____ ler. 

Não se ponha entre _____ e ela. 

Mandou um sorvete para você e para _____ . 

 

a)  eu, mim, mim             b) eu, eu, mim         c) mim, eu, mim         d) eu, mim, eu 

 

3) Não é hora de criar _____ ! O termo que preenche corretamente a lacuna é: 

a) impeçilho       b) empessilho           c) empecilho           d) impecilho 

 

4) Qual das palavras abaixo está escrita está escrita de forma correta: 

 

a) camponesa        b) chícara       c)  análize     d) paralização  

 

5) "O povo estão comparando pouco, me disse ontem um camelô", na frase encontramos a figura de 

linguagem chamada: 

a) hipérbole            b) elipse        c) silepse de número        e) silepse de pessoa 

 

6) Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas:  

No dia do PSS de Abaiara, o coordenador dirigiu-se ___ sua sala e pôs-se ___ falar ___ todas as pessoas 

que iriam fazer a prova. 

a) à - à - à 

b) a - à - à 

c) à - a - à 

d) à - a - a 

 

7) “Ela ___________ a moto a tempo, mas não ____________ a fúria e ___________ outro motorista”. 

Qual alternativa completa corretamente a frase: 

a) freou – conteve – xingou 
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b) freiou – conteu – xingou 

c) freou – conteve – chingou 

d) freiou – conteve – chingou 

 

8) Assinale a alternativa que não contem um erro na palavra grifada: 

a) O vereador de Abaiara já está no terceiro mandado.  

b) Eu irei na seção de troca de roupas na loja. 

c) A seção da câmara de vereadores será às 13h. 

d) É um previlégio trabalhar na secretaria de saúde de Abaiara. 

 

9) A alternativa incorreta quanto ao uso do porquê é: 

a ) Não falou o motivo por que não foi ao evento. 

b ) Estavam tensos porque a noite já havia chovido. 

c ) Eis o porquê da minha partida. 

d ) Lucas não veio por que estava assistindo aula. 

 10) De acordo com a divisão silábica das palavras, analise as alternativas e assinale a resposta incorreta: 

a) Estreiteza – es.tre.i.te.za 

b) Amedrontar - a.me.dron.tar 

c) Complicação – com.pli.ca.ção 

d) Descarregamento – des.car.re.ga.men.to 

 

 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

11) Considerando a Lei nº 8.069/90 - ECA, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou 

omissão, aos seus direitos fundamentais. 

b) A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana,  sem 

prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas 

as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual 

e social, em condições de liberdade e de dignidade. 

c) A primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias não é uma garantia de 

prioridade.  
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d) É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público assegurar, com  

absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 

esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 

familiar e comunitária.  

 

12) Uma criança, apresentando hematomas, relatou para sua professora que foi espancada pelos pais. 

Esta ficou em dúvida sobre a obrigação de avisar a Direção da escola sobre o fato. De acordo com o 

Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, a professora: 

a) pode abster-se de fazê-lo, pois cabe ao Conselho Tutelar descobrir esses casos. 

b) deve fazê-lo, para que o caso seja comunicado ao Conselho Tutelar. 

c) deve fazê-lo, mas pedindo que apenas se converse com os pais. 

d) deve fazê-lo, mas pedindo anonimato da denúncia. 

13) O local destinado à permanência diurna do idoso onde são desenvolvidas atividades físicas, 

laborativas, recreativas, culturais e associativas, bem como atividades de educação para a cidadania, é 

denominado, pela legislação pertinente, 

a) Centro de Convivência.                          b) Casa-Lar. 

c) Oficina Abrigada.                                    d) Casa de Atendimento Assistencial. 

 

14) De acordo com o que  estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente, as entidades de 

atendimento não governamentais somente poderão funcionar depois de registradas no(a) 

a) Ministério da Justiça. 

b) Promotoria da Infância e da Juventude. 

c) Defensoria Pública. 

d) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

 

15) De acordo com o Decreto n° 7.508/2011, Capítulo I,  as Redes de Atenção à Saúde são um conjunto 

de ações e serviços articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de:  

a) Garantir o planejamento em saúde.               

b) Garantir a integralidade da assistência à saúde. 

c) Firmar o documento Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica. 

d) Garantir a criação de Serviços Especiais de Acesso Aberto. 

 

 

16) O trabalho do Assistente Social, associa e articula trabalho manual e intelectual, visando 

encontrar meios e estratégias fundamentados na dimensão teleológica. Para que a intervenção do 

assistente social, seja consistente, dotado de uma compreensão que possibilite um melhor 

entendimento da questão social baseia-se nas dimensões: ético política, teórico metodológica e técnico 

operativa. Nesse sentido, assinale corretamente: 
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I. O Estado desenvolve medidas sócio econômicas, como forma de contenção das 

manifestações da questão social; 

II. Em função do capitalismo monopolista, a Questão Social torna-se objeto de intervenção 

sistemática do estado, tornando-se assim necessário a inserção do Assistente Social; 

III. A profissão adquire espaço para intervir nas refrações da Questão Social, constituindo 

espaços sócio ocupacionais para a profissão; 

IV. As politicas sociais constituem um conjunto de medidas técnico operativas, em sua 

formalização e operacionalização; 

 

a) Todas as afirmativas estão corretas                 

b) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 

c) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

d) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 

 

17 - Reunir-se-á a cada quatro anos com a representação de vários segmentos sociais, para avaliar a 

situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis 

correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho 

de Saúde. Trata-se: 

a) Conselho Nacional de Secretários de Saúde. 

b) Conferencia de Saúde. 

c) Conselho de Saúde. 

d) Ministério da Saúde. 

 

18 - O Decreto N° 7508/2011 versa sobre qual das seguintes matérias: 

a) regulamentação da Lei 8142/90                                   b) articulação interfederativa 

c) regulamentação da Lei 8080/90                                     d) ampliação do campo de atuação do SUS 

 

19 - De acordo com o que dispõe a Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.080/90), assinale a alternativa correta:  

a) O Dever do Estado de garantir a saúde exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. 

b) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, 

estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, 

não constitui o Sistema Único de Saúde (SUS). 

c) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde(SUS), em caráter complementar. 

d) Não estão incluídas no disposto neste artigo as instituições públicas federais, estaduais e municipais 

de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e 

hemoderivados, e de equipamentos para saúde. 

 

20 - As instâncias definidas na Lei nº 8.142/1990 para o controle social no Sistema Único de Saúde são: 

a) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde. 

b) Ouvidorias do SUS e Conselho de Saúde. 

c) Conselho Tutelar e Conselho de Saúde. 

d) Ouvidorias do SUS e Fundo Nacional de Saúde. 

 


