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QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

 
1) leia as  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) 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. 
 

12) 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. 
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13) De acordo com a PNAB, assinale a alternativa INCORRETA em relação às atribuições do Agente 
Comunitário de Saúde.  

A) Trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica definida, a microárea. 
B) Implementar e manter atualizados rotinas, protocolos e fluxos relacionados a sua área de 
competência na UBS. 
C) orientar as famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis. 
D) desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população adscrita à 
UBS, considerando as características e as finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos 
e grupos sociais ou coletividade.  
 
14) O ditado popular “melhor prevenir do que remediar” se aplica perfeitamente à vacinação. Muitas 
doenças comuns no Brasil e no mundo deixaram de ser um problema de saúde pública por causa da 
vacinação massiva da população.  
São exemplos de doenças que podem ser prevenidas através da vacinação, EXCETO:  
 
A) Poliomielite  B) Tuberculose  C) Diabetes  D) Sarampo  
 

15) De acordo com a Lei 8.080/90, são objetivos do Sistema Único de Saúde, EXCETO:  

A) A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. 
B) A formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a 
redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem 
acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.  
C) Promover a centralização para as Unidades Federadas e para os Municípios, dos serviços e ações 
de saúde, respectivamente, de abrangência estadual e municipal. 
D) 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. 
 

16) Os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra idosos serão objeto de 
notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade sanitária, bem como 
serão obrigatoriamente comunicados por eles a quaisquer dos seguintes órgãos: 

I - Autoridade Policial  
II- Ministério Público 
III- Conselho Municipal do Idoso 
IV- Conselho Estadual do Idoso 
V- Conselho Nacional do Idoso 
 
A) Apenas I e II estão corretas    B) Apenas I, e III estão corretas 
C) Apenas I, II e III estão corretas  D) Todas as alternativas estão corretas 
 
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) Integralidade    B) Promoção da saúde 
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C) Universalidade     D) Participação da comunidade  
 

18) A Triagem Neonatal Biológica ou Teste do Pezinho tem por finalidade triar doenças que, na 
maioria das vezes, comprometem o crescimento e o desenvolvimento da criança, com repercussões 
negativas para a vida da criança e da família. A data para a coleta do teste do pezinho é de suma 
importância, principalmente devido ao início muito rápido dos sinais e sintomas de três das seis 
doenças detectadas pelo teste, como o hipotireoidismo congênito, hiperplasia adrenal congênita e 
fenilcetonúria. Em relação ao período de coleta do material para realização do Teste do Pezinho, é 
correto afirmar: 

A) Deve ser coletado em tempo oportuno entre o 3º e o 5º dia de vida da criança. 
B) Deve ser coletado em tempo oportuno entre o 3º e o 7º dia de vida da criança. 
C) Deve ser coletado a partir do nascimento até o sexto mês de vida. 
D) Deve ser coletado até 30 dias de vida. 
 
19) “É a presença contínua de uma enfermidade, ou de um agente infeccioso, em uma zona 
geográfica determinada; pode também expressar a prevalência usual de uma doença particular numa 
zona geográfica”.  
O enunciado acima refere-se ao conceito de: 

A) Pandemia   B) Endemia  C) Epidemia  D) Vigilância Epidemiológica 

 

20) Assinale a alternativa que completa corretamente a descrição a seguir. Cada ACS deve realizar as 
ações previstas na PNAB devendo ter uma ___________________ sob sua responsabilidade, cuja 
população não ultrapasse 750 pessoas.  

A) Área  B) Microárea  C) Equipe Saúde da Família( ESF)  D) Unidade Básica de 
Saúde 
 
 


