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QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

 
1)Assinale a alternativa correta quanto à pontuação:  
 
A) Seguido pelo alcoolismo o tabagismo, encabeça a lista dos fatores de risco.  
B) O tabagismo encabeça, seguido pelo alcoolismo a lista dos fatores de risco.  
C) O tabagismo, seguido pelo alcoolismo, encabeça a lista dos fatores de risco. 
D) O tabagismo seguido pelo alcoolismo, encabeça a lista dos fatores de risco. 
 
2) 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. 
 
3) 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. 
 
4) 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. 
 
5) 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; 

6) 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. 
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7) As palavras TIETÊ e PESCA são, respectivamente, substantivos: 

A ) próprio e concreto.                 B) comum e próprio. 
C ) concreto e abstrato.  D ) próprio e abstrato. 

 
8) 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. 
 
9) Na expressão: “Faz dois anos que ele entregou a alma a Deus.” a figura de linguagem presente é: 
A) pleonasmoB) comparaçãoC) eufemismo D) hipérbole 
 

10)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. 
 
 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 
11) Considerando o disposto na Portaria Nº 2.436/2017 – Portaria de Consolidação Nº 2, para que as 
equipes que atuam na Atenção Básica possam atingir seu potencial resolutivo, de forma a garantir a 
coordenação do cuidado, as ações e serviços da Atenção Básica, deverão seguir padrões essenciais 
e ampliados. Neste contexto, assinale a afirmativa CORRETA.  

A) Padrões Essenciais referem-se às ações e procedimentos considerados estratégicos para se 
avançar e alcançar padrões elevados de acesso e qualidade na Atenção Básica. 

B) Padrões Ampliados referem-se às ações e procedimentos básicos relacionados a condições 
básicas/essenciais de acesso e qualidade na Atenção Básica.  

C) A oferta deverá ser pública, desenvolvida em parceria com o controle social, pactuada nas 
instâncias interfederativas, com financiamento regulamentado em normativa específica. 

D) Caberá ao Conselho Municipal de Saúde realizar análise de demanda do território e ofertas das 
UBS para mensurar sua capacidade resolutiva, adotando as medidas necessárias para ampliar o 
acesso, a qualidade e resolutividade das equipes e serviços da sua UBS. 
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12) A lei 8.142/90, em seu artigo 3º, define que os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS), 
alocados com destinação de cobertura de ações e serviços de saúde a serem implementados pelos 
Municípios, Estados e Distrito Federal, são repassados a estes: 

A) De forma sistêmica e automática, de acordo com critérios do art. 35 da Lei n. 8.080/90. 
B) De forma regular e automática, de acordo com critérios do art. 35 da Lei n. 8.080/90. 
C) De forma sistêmica e mediante requerimento, de acordo com os critérios do regimento interno do 
FNS. 
D) De forma regular e mediante requerimento, de acordo com os critérios do art. 35 da Lei n.8080/90. 
 

13)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 
 

14- “Os pontos de atenção à saúde garantirão tecnologias adequadas e profissionais aptos e 
suficientes para atender à região de saúde, considerando-se que a caracterização desses pontos deve 
obedecer a uma definição mínima de competências e de responsabilidades, mediante articulação dos 
distintos componentes da rede de atenção à saúde” (PTC Nº 2, Anexo IX). Neste contexto, NÃO 
compete ao Componente Atenção Básica:  

A) realizar ações de promoção da saúde com foco nos fatores de proteção relativos ao câncer, tais 
como alimentação saudável e atividade física, e prevenção de fatores de risco, tais como agentes 
cancerígenos físicos e químicos presentes no ambiente.  
B) coordenar e manter o cuidado dos usuários com câncer, quando referenciados para outros pontos 
da rede de atenção à saúde. 
C) instrumentalizar cuidadores e familiares para o cuidado paliativo domiciliar. 
D) desenvolver ações de saúde do trabalhador por meio da capacitação das equipes para registro do 
histórico ocupacional, tanto a ocupação atual quanto as anteriores, contendo atividades exercidas e a 
exposição a agentes cancerígenos inerentes ao processo de trabalho, otimizando as ações de 
vigilância do câncer relacionado ao trabalho. 
 

15) 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 (PTC Nº 2, Anexo I, 
Capítulo I).   

Com base no Art. 3º, 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. 
D) a solidariedade, a ética, emponderamento, a humanização, a equidade a justiça social e a inclusão 
social.  
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16) 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. 
 
17) O atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 
assistenciais, consagrado na Constituição Federal de 1988 no âmbito do Sistema Único de Saúde 
(SUS) foi regulamentado pela Lei no 8.080/1990 e demais normas infraconstitucionais, como, dentre 
outras, a Portaria no 4.279/2010 constante na Portaria de Consolidação Nº 3, de 2017, que constituiu 
no SUS as Redes de Atenção à Saúde (RAS) e aponta que a operacionalização da RAS se dá pela 
interação de seus três elementos constitutivos:  

A) População/região de saúde definidas, estrutura operacional e por um sistema lógico de 
funcionamento determinado pelo modelo de atenção à saúde.  
B) Serviços de Primeiro Contato: unidades básicas de saúde, unidades de saúde da família, unidades 
básicas tradicionais. 
C) Sistemas de Apoio: serviços de entrega de medicamentos, serviços de transporte sanitário. 
D) Sistemas de Governança: conselhos locais de saúde, centros de reabilitação e centros 
especializados em saúde do trabalhador. 
 
18) 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 integralidade da assistência à saúde. 
C) Firmar o documento Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica. 
D) Garantir a criação de Serviços Especiais de Acesso Aberto. 
 
19) 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. 
 

20) 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 
 
 


