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QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

 

1) Assinale a alternativa que NÃO contem um erro na palavra grifada: 

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

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

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

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

 

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

a ) Daniel não veio por que estava assistindo aula.  

b ) Estavam tensos porque a noite já havia chovido. 

c ) Eis o porquê da minha partida. 

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

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

a) Complicação – com.pli.ca.ção 

b) Amedrontar - a.me.dron.tar 

c) Estreiteza – es.tre.i.te.za 

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

 

4) Não viajaremos para celebrar a Festa de Nossa Senhora em Abaiara, em razão da situação da 

rodoviária de São Paulo que está caótica. Na frase acima, há ideia de: 

a) Finalidade               b) Concessão            c) Causa              d) Consequência 

 

5) Assinale a frase em que o emprego da crase está INCORRETO. 

a) Ana voltou à escola 

b) A senhora vai à feira 

c) A aula terá início às 13h 

d) Vamos conhecer a fazenda a cavalo. 

 

6) Considerando as palavras abaixo, a única que se escreve com S é: 

a) profunde ___ a.           b) pompo ___ o.                 c) profeti ___ ar.        d) profissionali ___ ar. 

 

7) Assinale a alternativa que justifica corretamente a acentuação gráfica da palavra “COLÉGIO”: 

a) Paroxítona terminada em hiato.                   b) Paroxítona terminada em ditongo decrescente. 

c) Paroxítona terminada em ditongo crescente.              d) Paroxítona terminada em “o”. 

 

8) Assinale a única alternativa abaixo que não possui adjetivo: 

a) O empresário ganhou prêmio em São Paulo 

b) Ricardo comprou um carro azul 

c) Luz é uma bela cidade para se viver 
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d) O restaurante francês sofreu assalto ontem 

 

9) Qual das alternativas disponíveis abaixo está incorreta quanto à concordância? 

a) Havia dois lápis sobre a mesa.                     b) Laura e João foi comprar o carro. 

c)Faz cinco horas que espero por você.                 d) Chovia a cântaros. 

 

10) Observe as palavras a seguir e assinale a alternativa incorreta no tocante ao número de letras e 

fonemas:  

a) Chatice: 7 letras, 6 fonemas.       b) Amanhecer: 9 letras, 8 fonemas. 

c) Galinha: 7 letras, 7 fonemas.         d) Complexo: 8 letras, 8 fonemas. 

 

 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

11)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. 

 

12 Com a instituição da Portaria MinisterialN° 3.992 de 28 de dezembro de 2017 , qual alteração no 

sistema de governança do Sistema Único de Saúde foi legalizado:     

 

a) Instituição da Relação Nacional de Medicamentos -RENAME  ; 

 

b) Criação da PNAB - Politica Nacional da Atenção Básica; 

 

d) Implantação da nova modalidade de financiamento do SUS, com a criação de 2(dois) blocos de 

investimento – Custeio e Investimento. 

 

d)Obrigatoriedade do funcionamento dos Conselhos Municipais de Saude.   

 

13 - 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. 
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b) Conferencia de Saúde. 

c) Conselho de Saúde. 

d) Ministério da Saúde. 

 

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

a) regulamentação da Lei 8080/90                                   b) articulação interfederativa 

c) planejamento da saúde                             d) ampliação do campo de atuação do SUS 

 

15 - O objetivo desta ferramenta é facilitar o atendimento, possibilitando uma identificação mais rápida 

do paciente, a marcação de consultas e exames e melhorar o acesso aos medicamentos pela rede do 

SUS. Trata-se do programa: 

a) Humaniza SUS. 

b) Sistema de Informação da Atenção Básica. 

c) Banco de preços em Saúde. 

d) Cartão Nacional de Saúde – CARTÃO SUS. 

 

16 – Qual dos pontos abaixo não é fator que interfere no financiamento da atenção básica em saúde, de 

acordo com o programa PREVINE BRASIL. 

a) Capitação ponderada                

b) Número de habitantes pelo IBGE 

c) Pagamento por desempenho 

d) incentivo para ações estratégicas 

 

17 - 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. 

 

 

18 - De acordo com o que dispõe a Lei 8.142/90, a cerca do Conselho de Saúde, assinale a alternativa 

correta: 

a) É um orgão municipal formado somente quando convocado pelo Poder Executivo. 

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

c)Tem caráter permanente e deliberativo.  

d)É formado pela união dos secretários de saúde municipais e pelo Ministro da saúde. 

 

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

 

20 - Assinale a alternativa que descreve corretamente um objetivo do Sistema Ùnico de Saúde, de 

acordo com a Lei 8,080/90: 

a) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; 

b) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral; 

c) Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a 

orientação programática; 

d) Assistência ás pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde , com a 

realização integrada de ações assistenciais e de atividades preventivas. 

 

 
 
 

 

 

 
 
 


