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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. C) 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 
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 
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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. 
 
 
13) 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. 
 
 
14)  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 
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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 
C) Universalidade     D) Participação da comunidade  
 
15)No Decreto 7508/2011, as regras diferenciadas de acesso a medicamentos de caráter 
especializado são fixadas pelo (a): 
A) Comissão Intergestores Tripartite                            B) Secretaria Estadual de Saúde  
C) Comissão Intergestores Bipartite                             D) Ministério da Saúde 
 

16)Qual documento legal trata da modalidade de transferência de recursos para os municípios, 
conhecida como CAIXA  ÚNICO, que unificou os blocos em blocos de custeio e investimento. 
A) Portaria Ministerial 3993/2018MS                   B) Portaria Ministerial 3992/2017 MS 
C) Decreto 7508/2011                                         D) Lei Federal n° 8.142/1990 
 
17)Considerando o Capítulo IV do Decreto no 7.508/2011, Seções I e II, que trata da Relação Nacional 
de Ações e Serviços de Saúde (RENASES) no tocante à Relação Nacional de Medicamentos 
Essenciais (RENAME), assinale a alternativa CORRETA. 

A) A RENAME e a relação específica complementar estadual, distrital ou municipal de medicamentos 
poderão conter produtos independentemente de registro na ANVISA. 
B) A RENAME será acompanhada do Formulário Terapêutico Nacional que subsidiará a prescrição, a 
dispensação e o uso dos seus medicamentos. 
C) A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios não poderão adotar relações específicas de 
ações e serviços de saúde, em consonância com a RENASES. 
D) Os entes federativos não poderão ampliar o acesso do usuário à assistência farmacêutica. 
 
18)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) HumanizaSUS.   B) Sistema de Informação da Atenção Básica. 
C) Banco de preços em Saúde. D) Cartão Nacional de Saúde – CARTÃO SUS. 
 
19) Leia o trecho a seguir: “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”. Com base no Decreto 7508/2011 esta 
definição constitui: 
A) Região de SaúdeB) Microrregião da Saúde     C) Regional de SaúdeD) Macrorregião de Saúde 
 
20)Qual dos princípios abaixo NÃO faz parte da Lei Orgânica de Saúde nº 8.080/90? 
A) Integralidade.        B) Universalidade.       C) Igualdade.          D) Centralização 
 
 
 
 
 


