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QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

 

1- De acordo com as regras da ortografia, qual das palavras abaixo está escrita de maneira correta: 

 

a) Coalisão        b) Ardilozo       c)  Análize     d) Engodar  

 

 

2- "O depoente faltou com a verdade", na frase encontramos a figura de linguagem chamada: 

a) Antítese           b) Elipse        c) Eufemismo       d) Silepse de pessoa 

 

 

3 – Assinale a alternativa que completa com as formas corretas, pela ordem, as lacunas das frases 

seguintes? 

Daqui ___ pouco vai começar a prova em Abaiara;   

Compareci ___ cerimônia de posse do novo prefeito;  

Não tendo podido ir ___ faculdade hoje, prometo assistir ___ todas as aulas amanhã. 

a) a – à – à – a  

b) há – na – à – a 

c) a – há – na – à 

d) a – na – à – à 

 

4 - Assinale a alternativa que não contem um erro na palavra grifada: 

a) O juiz já expediu o mandato de prisão. 

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

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

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

 

5 -  De acordo com a divisão silábica das palavras, analise as alternativas e assinale a resposta correta: 

a) Subestimar – sub – es – ti – mar 

b) Desatento - des – a – ten – to. 

c) Colégio – co – lé – gi – o 

d) Perspicaz – pers-pi-caz 
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6 – Assinale a alternativa que a palavra apresenta tantos fonemas quantas são as letras que a compõem: 

a) técnica 

b) milhares 

c) sequer 

d) importância 

 

 7 – Sobre verbos, leia a frase e assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas: 

“Ricardo ___________ a motocicleta a tempo, mas não ____________ a raiva e ___________ – se com 

o outro motorista”. 

a) freou – conteve – desaveio 

b) freiou – conteve – desaveu 

c) freou – conteve – desaviu 

d) freiou – conteve – desaveio 

 

8 – Em qual frase o uso da interjeição é correto? 

a) Quantos livros você tem! 

b) Quais os livros de que você mais gosta! 

c) Mãe! Onde está meu pão! 

d) Tudo bom com ele! 

 

 9 - Com relação às palavras queijo, punho e terra, marque com um X a opção correta: 

a)  Há dígrafo nas duas primeiras, mas não na última palavra. 

b)  Há dígrafo apenas na primeira, mas não nas duas últimas palavras. 

c) Há dígrafo em todas essas palavras. 

d)  Não há dígrafo na primeira, mas sim nas duas últimas palavras. 

 

10 – Os caprichos do diminutivo não se restringem ao significado. Estendem-se ao número. Assinale a 

alternativa que apresenta incorreto uso do diminutivo no plural: 

a) Botão —  botõezinhos 
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b) Animal —  animalzinhos 

c) Mulher — mulherezinhas 

d) Professor —  professorezinhos 

 

 

 

 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

11 - A Lei 8080/90 em seu art. 2º afirma que "A saúde é um direito fundamental do ser humano, 

devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício." No § 2º afirma que "O 

dever do Estado _________ o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade."  

Completa corretamente a lacuna: 

a) Exclui 

b) Inclui 

c) Não exclui 

d) Sobrepõe   

 

12 – Ainda em referência a Lei nº 8.080/1990, as ações e serviços públicos de saúde e os serviços 

privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos 

de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo a princípios e 

diretrizes. Dadas as afirmativas quanto às ações do agente de vigilância sanitária, buscando respeitar os 

princípios e diretrizes do SUS, 

I. O agente de vigilância sanitária deve divulgar informações quanto ao potencial dos serviços de saúde 

e a sua utilização pelo usuário, pois as pessoas têm direito à informação sobre sua saúde. 

II. O agente de vigilância sanitária pode utilizar a epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, 

a alocação de recursos e a orientação programática de suas ações. 

III. A participação da comunidade é dispensável para o desenvolvimento das ações de vigilância 

sanitária, porém o agente deve respeitar o princípio da igualdade da assistência à saúde. 

IV. O agente de vigilância sanitária precisa estar atento à organização de atendimento público específico 

e especializado para mulheres e vítimas de violência doméstica em geral. 
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verifica-se que está(ão) correta(s) 

a) Todas estão corretas 

b) Apenas I e II estão corretas     

c) Apenas I e IV estão corretas 

d) Apenas I, II e IV estão corretas       

 

13 – Leio a frase abaixo e assinale a alternativa correta sobre qual legislação ela se refere: 

“Esta Lei regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executados isolada ou 

conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público 

ou privado".  

a) Lei 8142/90 

b) Art. 196 da Constituição Federal 

c) Art. 198 da Constituição Federal 

d) Lei 8080/90 

 

14 – Sobre os princípios do SUS, leia abaixo e assinale a alternativa a qual se refere: 

As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados, que integram 

o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas na 

Constituição Federal, obedecendo diversos princípios. O 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 é denominado: 

a) Integralidade da assistência 

b) Universalidade de acesso 

c) Equidade da assistência 

d) Regionalização        

 

15 - A participação social na gestão do Sistema Único de Saúde, expressa na Lei 8.142/1990, se 

efetiva principalmente por meio dos Conselhos de Saúde, cuja representação dos usuários, na instância 

municipal, é: 

a) Numericamente maior, 70% em relação ao conjunto dos demais segmentos. 

b) Numericamente menor, 25% em relação ao conjunto dos demais segmentos. 

c) Paritário em relação ao conjunto dos demais segmentos. 

d) Paritário em relação a representatividade do governo. 

 

16 - Segundo o Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, a descrição geográfica da 

distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa 
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privada, considerando-se a capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a 

partir dos indicadores de saúde do sistema é a definição de: 

a) Pactuação Integrada em Saúde.              b) Mapa da Saúde.  

c) Rede de Atenção à Saúde.             d) Rede hierarquizada em Saúde. 

 

17 - Em conformidade com o Decreto nº 7508/11, afirma-se que atenção primária, de urgência e 

emergência, atenção psicossocial e especiais de acesso aberto são: 

a) o critério para habilitação ao modelo de gestão municipal.  

b) a porta de entrada na rede.  

c) a base para o financiamento das ações e de serviços.  

d) os elementos essenciais do sistema suplementar de saúde.  

 

18 – SOBRE PORTARIA N 3.992, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017, PODEMOS AFIRMAR QUE: 

a) O financiamento das ações e serviços públicos de saúde é de responsabilidade da esfera Federal 

de gestão do Sistema Único de Saúde 

b) Os recursos que compõem cada Bloco de Financiamento devem ser aplicados em ações e 

serviços públicos de saúde relacionados a qualquer bloco. 

c) Os recursos federais provenientes de acordos de empréstimos internacionais serão movimentados 

por meio de contas correntes específicas. 

d) Sem prejuízo de outras formas de controle realizadas pelo Ministério da Saúde, a comprovação 

da aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde aos fundos de saúde dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios far-se-á, para o Ministério da Saúde, por meio dos 

planos de saúde, de cada esfera. 

 

19  - Sobre a Portaria nº 2.436/2017, que aprova a nova Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), é 

incorreto afirmar que: 

a) Ela define a Atenção Básica como a principal porta de entrada, coordenadora do cuidado e 

ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede.  

b) A PNAB tem na Estratégia Saúde da Família (ESF) sua estratégia prioritária para expansão e 

consolidação da Atenção Básica.  

c) Estabelece população adscrita como uma das diretrizes do SUS. 

d) Destinar recursos municipais para compor o financiamento bipartite da Atenção Básica; 

 

20 -   DE ACORDO COM PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 2, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 

São políticas gerais de promoção, proteção e recuperação da Saúde: 

a) Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) 

b) Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) 

c) Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência 

d) Política Nacional de Educação Popular em Saúde (PNEPS-SUS) 


