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

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

 

2) 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. 

3 ) 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 

 

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) Consequência              d) Causa 

 

5) Assinale a alternativa cujo texto apresenta correto emprego de substantivos, verbos e sinais de 

pontuação: 

a) Os seres humanos da cidade e do interior depende de coisas muito simples como: um simples toque 

em uma tecla de interruptor. 

b) O povo dos centros urbanos, ficaram ameaçados por falta de energia embora já houveram muitos 

esforços para mudar esse quadro. 

c) As facilidades e o conforto da vida moderna gerados pela energia elétrica já fazem parte da nossa 

rotina, do nosso cotidiano. 

d) Há tecnologias, para prevenção e correção dos desequilíbrios ambiental que podem ser utilizadas 

pelas Usinas Hidroelétrica.  

 

6) Assinale a alternativa em que todas as palavras apresentam pelo menos um encontro  

consonantal: 

a) Fotos, fogo        b) Novidade, traqueia           c) Britadeira, tecla              d) Comutador, clarineta 

 

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”. 
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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 

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:  

a) Complexo: 8 letras, 8 fonemas.       b) Amanhecer: 9 letras, 8 fonemas. 

c) Chatice: 7 letras, 6 fonemas.         d) Galinha: 7 letras, 7 fonemas. 

 

 

 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

 

11) A lei aborda as disposições sobre as condições para promoção, a proteção e a recuperação da saúde 

e a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. Essa lei também regula, em todo o 

território nacional as ações e os serviços de saúde. A Afirmativa anterior trata-se de :  

a) Lei 8.080/90;                b) Constituição federal; 

c) Ações municipais legais;         d) Legislação Implicada a cada ação dos estados Brasileiros. 

12 ) De acordo com a Lei 8,080/90, a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, 

proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades 

preventivas fazem parte das atribuições do Sistema Único de Saúde.De acordo com a Lei, estão 

incluídas no campo de atuação do SUS as ações citadas abaixo, EXCETO: 

a) Assistência terapêutica integral, inclusive a Farmacêutica; 

b) Saúde do trabalhador; 

c) Vigilância Sanitária;  

d) Fiscalização do exercício profissional de trabalhadores da saúde; 

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

a) Ouvidorias do SUS e Conselho de Saúde.          b) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde. 

c) Conselho Tutelar e Conselho de Saúde.          d) Ouvidorias do SUS e Fundo Nacional de Saúde. 
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14) Qual a portaria ministerial que institui o programa PREVINE BRASIL na Sáude: 

a) Portaria N° 3292/2017      b) Portaria N° 2433/2019     c) Portaria N° 2979/2019     d) NDA 

 

15) O que significa PNAB: 

a) Programa Nacional de Alimentação Básica             b) Política Nacional de Atenção Básica 

c) Programa Nacional de Atenção Básica       d) Política Nacional de Alimentação Básica 

 

16) De acordo com os Artigos 196 a 200 da Constituição Federal, Seção II – Da Saúde, assinale a 

afirmativa INCORRETA: 

a) É da competência do Sistema Único de Saúde ordenar a formação de recursos humanos na área de 

saúde. 

b) A saúde é direito de todos e dever do Estado, exceto nos casos em que o paciente tenha condições 

financeiras de pagar seus tratamentos. 

c) A participação da comunidade é uma das diretrizes do Sistema único de saúde. 

d) Cabe ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre regulamentação, fiscalização e controle das 

ações e serviços de saúde. 

 

17) O Art. 7º da Lei 8.080/90 trata dos Princípios e Diretrizes do Sistema Único de Saúde.  O conceito 

que descreve: “assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços 

preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de 

complexidade do sistema”, se refere a: 

 

a) Preservação da autonomia    b) Promoção da saúde 

c) Integralidade     d) Participação da comunidade  

 

18) 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. 

 

19) O espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a 

partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de 

transportes compartilhados segundo o Decreto 7508/2011 constitui: 

a) Regional de Saúde         b) Mapa da Saúde          c) Região de Saúde         d) Macrorregião de Saúde 

 

20) O Decreto 7508/2011 versa sobre qual das seguintes matérias: 

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

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

 

 


