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QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

 
1) leia as  palavras abaixo e marque a única que se escreve com Z é: 
A) habilido __ a B) maldo __o      C) anali__ ar D) profissionali __ ar 
 
2) Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas:  
O cão foi morto ____ bala e os meios de comunicação fizeram duras críticas ___ população que não 
cuida de seus animais. Porém esta situação é igual ____ tantas outras e logo cai no esquecimento. 
A) a – à – a. 
B) à – à – a. 
C) a – a – à. 
D) a – à – à. 
 
3) Marque a alternativa que apresenta concordância nominal INCORRETA. 
A) Esperança é necessário a qualquer ser humano. 
B) Seguem em anexo as fotos que tiramos no último Carnaval. 
C) Já é meio-dia e meio e ela ainda não está pronta! 
D) As tortas salgada e doce já estão embaladas para viagem. 
 
4) Com relação aos tempos verbais dos verbos em destaque, numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª 
e marque a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
(1) Pretérito imperfeito do modo indicativo. 
(2) Pretérito perfeito do modo indicativo. 
(3) Pretérito imperfeito do modo subjuntivo. 
(...) Se ela QUISESSE viajar nas férias, seria bom. 
(...) Ela QUIS viajar nas férias de verão. 
(...) Eu QUERIA viajar nas férias de inverno. 
A) 2 - 3 - 1. 
B) 1 - 2 - 3. 
C) 3 - 2 - 1. 
D) 2 - 1 - 3. 
 
5)  A palavra MAL é: 
A) Um advérbio e tem como sinônimo a palavra bom. 
B) Um adjetivo e tem como antônimo a palavra bom. 
C) Um adjetivo e tem como antônimo a palavra bem. 
D) Um advérbio e antônimo de bem. 
 
6) O sublinhado na frase “Fechou a porta com a chave.” classifica-se sintaticamente como: 
A) Objeto direto. 
B) Objeto indireto. 
D) Complemento nominal. 
D) Adjunto adverbial. 
 
7) De acordo com as novas regras de acentuação, assinale a alternativa INCORRETA: 
A) Feiúra – baiúca – balaustre 
B) Caíram – órfã – caíste 
C) Juiz – júri – reúno 
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D) Faísca – álbum – bocaiuva 
 
8) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE: 
Ela nem sequer se dispôs a me dizer o __________... Não 
entendo __________ ela faria isso! 
A) porque - por quê 
B) porquê - porque 
C) porquê - por que 
D) por quê - por que 
 
9) Marque a alternativa que possui o grupo de palavras que contém dígrafos : 
A) Venho – moinhos – cruéis – Sancho; 
B) Isso – Arroz – querido – fascinado; 
C) Cervantes – Quixote – decadência – fidalgo; 
D) Satirizar – sido – seus – Sancho. 
 
10) Assinale a alternativa que justifica corretamente a acentuação gráfica da palavra “COLÉGIO”: 
A) Paroxítona terminada em hiato. 
B) Paroxítona terminada em ditongo crescente. 
C) Paroxítona terminada em ditongo decrescente. 
D) Paroxítona terminada em “o”. 
 
 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 
11) 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. 
 
 
12) A Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), traz em sua base, o conceito ampliado de 
saúde e o referencial teórico da promoção da saúde como um conjunto de estratégias e formas de 
produzir saúde, no âmbito individual e coletivo, caracterizando-se pela articulação e cooperação intra e 
intersetorial, pela formação da Rede de Atenção à Saúde (RAS), buscando articular suas ações com 
as demais redes de proteção social, com ampla participação e controle social.  
Com base Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), na são considerados valores fundantes 
no processo de efetivação da PNPS:  

A) a solidariedade, a ética, o respeito às diversidades, a humanização, a corresponsabilidade, a justiça 
social e a inclusão social.  
B) a solidariedade, a ética, o emponderamento, a humanização, a corresponsabilidade, a justiça social 
e a inclusão social.  
C) a solidariedade, a ética, o respeito às diversidades, a humanização, a equidade e a justiça social. 
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D) a solidariedade, a ética, emponderamento, a humanização, a equidade a justiça social e a inclusão 
social.  
 
13) De acordo com a Política Nacional da Atenção Básica (PNAB), são atribuições comuns do ACS e 
ACE, EXCETO:  

A) Realizar diagnóstico demográfico, social, cultural, ambiental, epidemiológico e sanitário do território 
em que atuam, contribuindo para o processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da 
equipe. 
B) Realizar visitas domiciliares com periodicidade estabelecida no planejamento da equipe e conforme 
as necessidades de saúde da população, para o monitoramento da situação das famílias e indivíduos 
do território, com especial atenção às pessoas com agravos e condições que necessitem de maior 
número de visitas domiciliares. 
C) Identificar casos suspeitos de doenças e agravos, encaminhar os usuários para a unidade de saúde 
de referência, registrar e comunicar o fato à autoridade de saúde responsável pelo território. 
D) Registrar, para fins de planejamento e acompanhamento das ações de saúde, os dados de 
nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde, garantido o sigilo ético. 
 

14) A Lei Federal nº 8.080/1990 dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação 
da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. Sobre essa lei, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

A) O Estado deve prover as condições indispensáveis ao pleno exercício do direto à saúde. 
B) A assistência às pessoas, por intermédio de ações de promoção e recuperação da saúde, é um dos 
objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS). 
C) A universalidade de acesso aos serviços de saúde é um dos princípios do Sistema Único de Saúde 
(SUS). 
D) O Sistema Único de Saúde (SUS) não deve participar da formulação e da implementação de 
políticas relativas às condições e aos ambientes de trabalho. 
 
15) As arboviroses transmitidas pelo Aedes aegypti têm se constituído em um dos principais 
problemas de saúde pública no mundo. A dengue é a arbovirose urbana de maior relevância nas 
Américas. É transmitida por mosquitos do gênero Aedes e possui como agente etiológico o vírus 
dengue (DENV).  
De acordo com o Guia de Vigilância em Saúde (MS, 2019), no tocante à quantidade de sorotipos 
identificados para o vírus da dengue, foram identificados:  

A) Cinco sorotipos distintos.                  B) Quatro sorotipos distintos. 
C) Três sorotipos distintos.                     D) Dois sorotipos distintos.  
 
16) Sobre os insetos vetores de dengue, chikungunya e Zika no Brasil é CORRETO afirmar: 

A) São mosquitos pertencentes à ordem Diptera, infraordem Culicomorpha, família Culicidae, gênero 
Anopheles. 
B) São mosquitos da família Culicidae, pertencentes ao gênero Aedes albopictus, do subgênero 
Stegomyia. 
C) São mosquitos da família Culicidae, pertencentes ao gênero Aedes, do subgênero Stegomyia. 
D) São mosquitos da família Psychodidae, pertencentes ao gênero Aedes, do subgênero Stegomyia. 
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17) Assinale a alternativa CORRETA, sobre o período de incubação e transmissão do vírus dengue 
(DENV). 

A) O período de incubação intrínseco pode variar de 1 a 12 dias. Após esse período, inicia-se o 
período de viremia no homem, que geralmente se inicia 2 dia antes do aparecimento da febre e se 
estende até o 7º dia da doença. 
B) O período de incubação intrínseco pode variar de 2 a 10 dias. Após esse período, inicia-se o 
período de viremia no homem, que geralmente se inicia 1 dia antes do aparecimento da febre e se 
estende até o 7º dia da doença. 
C) O período de incubação intrínseco pode variar de 4 a 10 dias. Após esse período, inicia-se o 
período de viremia no homem, que geralmente se inicia 1 dia antes do aparecimento da febre e se 
estende até o 5º dia da doença. 
D) O período de incubação intrínseco pode variar de 1 a 10 dias. Após esse período, inicia-se o 
período de viremia no homem, que geralmente se inicia 2 dia antes do aparecimento da febre e se 
estende até o 7º dia da doença. 
 
18) A Doença de Chagas é uma antropozoonose de elevada prevalência e expressiva 
morbimortalidade. Apresenta curso clínico bifásico, composto por uma fase aguda (clinicamente 
aparente ou não) e uma fase crônica, que pode se manifestar nas formas indeterminada, cardíaca, 
digestiva ou cardiodigestiva.  
Assinale a alternativa correta sobre o agente etiológico da Doença de Chagas.  

A) Toxoplamagondii         B) Trypanosoma cruzi       C) Plasmodiumsp          D) Toxoplamacruzi 
 
19) A Leishmaniose Visceral, também conhecida como calazar, esplenomegalia tropical, febre dundun, 
é uma doença crônica e sistêmica, que, quando não tratada, pode evoluir para óbito em mais de 90% 
dos casos. Na área urbana, o cão é a principal fonte de infecção. A enzootia canina tem precedido a 
ocorrência de casos humanos e a infecção em cães tem sido mais prevalente que no homem. 
Sobre o modo de transmissão da Leishmaniose Visceral, assinale a alternativa CORRETA. 

A) Ocorre pela mordida de cães infectados pela Leishmania (L.) chagasi.  
B) Ocorre a transmissão de pessoa a pessoa. 
C) Ocorre pela picada dos vetores infectados pela Leishmania (L.) chagasi.  
D) Ocorre tanto pela picada dos vetores infectados, quanto pela mordida de cães infectados pela 
Leishmania (L.) chagasi.  
 
20) Ainda sobre a Leishmaniose Visceral, Assinale a alternativa CORRETA, sobre o período de 
incubação.  

A) No homem, é de 10 dias a 24 meses, com média entre 2 e 6 meses, e, no cão, varia de 3 meses a 
vários 
anos, com média de 3 a 7 meses.  
B) No homem, é de 30 dias a 24 meses, com média entre 2 e 6 meses, e, no cão, varia de 3 meses a 
vários 
anos, com média de 3 a 7 anos.  
C) No homem, é de 30 dias a 24 meses, com média entre 3 e 6 meses, e, no cão, varia de 3 meses a 
vários 
anos, com média de 3 a 7 meses.  
D) No homem, é de 30 dias a 24 meses, com média entre 6 e 12 meses, e, no cão, varia de 6 meses a 
vários 
anos, com média de 3 a 12 meses.  
 
 


