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QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

 
1) Identifique a alternativa que apresenta pronome indefinido: 
A) Cada um puxa a brasa para seu assado. 
B) Enquanto você trabalha, ela dorme. 
C) Vivi alguns anos em Seara. 
D) Sempre confiei em ti. 
 

2) Analise e marque a alternativa que preenche corretamente as lacunas correspondentes. 

A arma ___ se feriu desapareceu. 

Estas são as pessoas ___ lhe falei. 

Aqui está a foto ___ me referi. 

Encontrei um amigo de infância ___ nome não me lembrava. 

Passamos por uma fazenda ___ se criam búfalos. 
 
A) que, de que, à que, cujo, que. 
B) com que, que, a que, cujo qual, onde. 
C) com que, das quais, a que, de cujo, onde. 
D) com a qual, de quem, que, do qual, onde. 
 

3) Apenas uma das alternativas abaixo NÃO apresenta todas as palavras formadas por dígrafos. 
Identifique qual alternativa: 

A) sucesso – aquário – gueixa; 

B) Guarulhos – ilha – Guaratinguetá; 

C) assado – passarinho – quadrado; 

D) gnomo – excesso – enterrar; 

4) Nas alternativas que seguem, há três frases, que podem estar corretas ou não em relação ao 
emprego da crase. Leia-as atentamente e marque a resposta certa: 

I.   O seu egoísmo só era comparável à sua feiura. 
II.  Não pôde entregar-se às suas ilusões. 
III. Quem se vir em apuros, deve recorrer à justiça. 

A) Apenas a frase I está correta.                B) Apenas a frase II está correta. 
C) Apenas as frases I e II estão corretas.           D) As três frases estão corretas. 

5) As palavras TIETÊ e PESCA são, respectivamente, substantivos: 

A ) próprio e concreto.                B) comum e próprio. 
C ) concreto e abstrato.              D ) próprio e abstrato. 
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6) Assinale a oração em que o termo cego(s) é um adjetivo: 
A) Os cegos, habitantes de um mundo esquemático, sabem onde ir... 
B) ... da Terra que é um globo cego girando no caos. 
C) Todos os cálculos do cego se desfaziam na turbulência do álcool. 
D) Naquele instante era só um pobre cego. 
 
7) Na expressão: “Faz dois anos que ele entregou a alma a Deus.” a figura de linguagem presente é: 
A) pleonasmoB) comparaçãoC) eufemismo D) hipérbole 

 
8) 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. 
 
9) Com relação aos substantivos marque a alternativa INCORRETA: 
 

A) Substantivos epicenos: são compostos de um só gênero. Para indicar o sexo do animal deve ser 
utilizado as palavras macho ou fêmea para complementar. Ex.: jacaré macho – jacaré fêmea. 

B) Substantivos comum de dois gêneros: são substantivos que possui o único gênero para se referir a 
homem ou a mulher. Ex.: o algoz, o defunto. 

C) Substantivos comum de dois gêneros: distinguem o masculino do feminino pela anteposição de 
determinantes, apresentando uma só forma para ambos os gêneros. Ex.: o artista – a artista 

D) Substantivos sobrecomuns: são substantivos que possui o único gênero para se referir a homem ou 
a mulher. Ex.: o algoz, o defunto. 
 
10) Na oração “Compreendemos o motivo da separação.” O sujeito é: 
A) Desinencial.              B) Indeterminado.              C) Simples.                     D) Inexistente. 
 
 
 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 
11)O Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe sobre a política de proteção integral à criança e ao 
adolescente, a saber:  
 
I. nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão; 
II. é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com 
absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 
ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária; 
III. a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana; 
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IV. a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas 
humanas em processo de desenvolvimento após os vinte e um anos de idade. 
 
Segundo o ECA, está correto o contido em: 
A) I, II, III e IV.          B) II, III e IV, apenas.          C) I, III e IV, apenas.            D) I, II e III, apenas. 
 
12) Todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade 
da assistência à saúde, segundo o Decreto 7508/2011 é chamado de: 
A) RENAME       B) RENASES          C) Plano de Saúde        D) Protocolos Clínicos 
 
13) O local destinado à permanência diurna do idoso onde são desenvolvidas atividades físicas, 
laborativas, recreativas, culturais e associativas, bem como atividades de educação para a cidadania, 
é denominado, pela legislação pertinente, 
A) Centro de Convivência.                          B) Casa-Lar. 
C) Oficina Abrigada.                                   D) Casa de Atendimento Assistencial. 
 
14) O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), institui no seu artigo 4.º, que é dever da família, 
da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a 
efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, 
à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária. Para tanto, a garantia de prioridadecompreende: 
 

I. primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; 

II. precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; 

III. preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; 

IV. destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância 
e à juventude; 

V. proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais que assegurem o 
desenvolvimento físico. 

 
Está correto o contido em: 
A) I, II e III, apenas.                    B) I, III e IV, apenas. 
C) I, II, III e IV, apenas.                D) II, III, IV e V, apenas. 

 
15) Ao tratar do Direito à Convivência Familiar e Comunitária, o Estatuto da Criança e do Adolescente 
(Lei n.º 8.069, de 13.07.90) dispõe que: 
 
A) o poder familiar será exercido, preferencialmente, pela mãe, podendo ser compartilhado com o pai 
na forma do que dispuser a legislação civil, assegurado a qualquer um deles o direito de, em caso de 
discordância, recorrer à autoridade judiciária competente para a solução da divergência. 
B)  aos pais ou ascendentes diretos (avós, tios) incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos 
filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse da sociedade, a obrigação de cumprir e fazer cumprir 
as determinações judiciais. 
C) a perda e a suspensão do poder familiar serão decretadas pela autoridade policial, em 
procedimento contraditório, nos casos previstos no Código Penal. 
D) a falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou a 
suspensão do poder familiar. 
 
16) O trabalho do Assistente Social, associa e articula trabalho manual e intelectual, visando 
encontrar meios e estratégias fundamentados na dimensão teleológica. Para que a intervenção do 
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assistente social, seja consistente, dotado de uma compreensão que possibilite um melhor 
entendimento da questão social baseia-se nas dimensões: ético política, teórico metodológica e 
técnico operativa. Nesse sentido, assinalecorretamente: 
 
I. O Estado desenvolve medidas sócio econômicas, como forma de contenção das 
manifestações da questão social; 
II. Em função do capitalismo monopolista, a Questão Social torna-se objeto de intervenção 
sistemática do estado, tornando-se assim necessário a inserção do Assistente Social; 
III. A profissão adquire espaço para intervir nas refrações da Questão Social, constituindo 
espaços sócio ocupacionais para aprofissão; 
IV. As políticas sociais constituem um conjunto de medidas técnico operativas, em sua 
formalização e operacionalização; 
 
A) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.                  
B) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 
C) Todas as afirmativas estão corretas.                                  
D) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
 

17) No Decreto 7508/2011, as regras diferenciadas de acesso a medicamentos de caráter 
especializado são fixadas pelo (a): 
A) Comissão Intergestores tripartite                            B) Comissão Intergestores Bipartite 
C) Ministério da Saúde                                                D) Secretaria  Estadual de Saúde 
 
18) 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. 
 

19) Ainda de acordo com o Decreto n° 7.508/2011, Capítulo I,  as Redes de Atenção à Saúde são um 
conjunto de ações e serviços articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de:  

A) Garantir o planejamento em saúde. 
B) Garantir a criação de Serviços Especiais de Acesso Aberto. 
C) Firmar o documento Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica. 
D) Garantir a integralidade da assistência à saúde. 
 
20) A ...................... é definida pela Lei n° 8.080/90 como “um conjunto de ações que proporciona o 
conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e 
condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas 
de prevenção e controle das doenças ou agravos”. Marque a alternativa que completa corretamente a 
frase: 
A) Vigilância Sanitária     B) Vigilância Epidemiológica     C) Vigilância da Saúde        D) Vigilância 
Ambiental 


