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CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA
 

O MEU GURI 
 

Quando, seu moço, nasceu meu rebento 
Não era o momento dele rebentar 
Já foi nascendo com cara de fome 
E eu não tinha nem nome pra lhe dar 
Como fui levando não sei lhe explicar 
Fui assim levando ele a me levar 
E na sua meninice ele um dia me disse 
Que chegava lá 
Olha aí 
Olha aí 
Olha aí, ai o meu guri, olha aí 
Olha aí, é o meu guri 
E ele chega 
 
Chega suado e veloz do batente 
E traz sempre um presente pra me encabular 
Tanta corrente de ouro, seu moço 
Que haja pescoço pra enfiar 
Me trouxe uma bolsa já com tudo dentro 
Chave, caderneta, terço e patuá 
Um lenço e uma penca de documentos 
Prá finalmente eu me identificar, olha aí 
Olha aí, ai o meu guri, olha aí 
Olha aí, é o meu guri 
E ele chega 
 
Chega no morro com o carregamento 
Pulseira, cimento, relógio, pneu, gravador 
Rezo até ele chegar cá no alto 
Essa onda de assaltos tá um horror 
Eu consolo ele; ele me consola 
Boto ele no colo pra ele me ninar 
De repente acordo, olho pro lado 
E o danado já foi trabalhar, olha aí 
Olha aí, ai o meu guri, olha aí 
Olha aí, é o meu guri 
E ele chega 
 
Chega estampado, manchete, retrato 
Com venda nos olhos, legenda e as iniciais 
Eu não entendo essa gente, seu moço 
Fazendo alvoroço demais 
O guri no mato, acho que tá rindo 
Acho que tá lindo de papo pro ar 
Desde o começo, eu não disse, seu moço 
Ele disse que chegava lá 
Olha aí, olha aí 
Olha aí 
Olha aí, ai o meu guri, olha aí 
Olha aí, é o meu guri 
 
 
HOLLANDA, Chico Buarque de. 
 
 
 

 
Após uma leitura atenta do Texto O MEU GURI, responda 
às questões de 1 a 15. 

 
 
 

 
Sobre o texto pode-se afirmar que o autor pretende:  

 
A) dar ênfase à ausência de políticas públicas direcionadas à 

criança. 
B) apresentar um panorama global da infância. 
C) despertar no leitor o sentimento de solidariedade. 
D) evidenciar as precárias condições de vida das crianças 

nas classes menos favorecidas. 
E) solicitar medidas que minimizem a condição de miséria 

das crianças no Brasil. 
 
 
 

 
De acordo com as características, podemos concluir que se 
trata de um texto do tipo: 

 
A) Descritivo: descreve apenas fatos da realidade sem se 

preocupar com a reflexão do leitor. 
B) Narrativo: demonstra uma situação de vida por meio de 

fatos e personagens numa estrutura poética. 
C) Apelativo: apresenta uma sequência de expressões de 

chamamento, a fim de convencer o leitor. 
D) Expositivo: expõe informações com base científica, 

desconsiderando experiências de vida. 
E) Dissertativo: desenvolve-se em torno de um ponto de 

vista que é defendido ao longo dos parágrafos. 
 
 
 
 
Pode-se reconhecer no texto o locutor que é: 

 
A) uma mulher apaixonada, vítima de abandono - “Como fui 

levando não sei lhe explicar” 
B) um moço que conta a história de sua vida - “Chega suado 

e veloz do batente” 
C) um menino falando de sua infância - “E na sua meninice 

ele um dia me disse” 
D) uma mãe que fala do filho - “Quando, seu moço, nasceu 

meu rebento” 
E) um comerciante - “Chega no morro com o carregamento” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 01

QUESTÃO 02

QUESTÃO 03
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Quando o autor afirma que “chega suado e veloz do batente” 
quer dizer que chegou: 

 

A) do morro 
B) do mato 
C) de lá 
D) cá do alto 
E) do trabalho 

 

 
 
 

No texto os termos “terço e patuá” fazem referência a: 
 

A) origem 
B) história 
C) identidade 
D) arte 
E) religiosidade                              
 

 
 
O autor utilizou algumas construções linguísticas de caráter 
informal: 

 

1.  “O guri no mato, acho que tá rindo” 
2.  “Como fui levando não sei lhe explicar” 
3.  “Não era o momento dele rebentar” 
4. “Me trouxe uma bolsa já com tudo dentro” 

 

Pode-se confirmar nos itens: 
 

A) 1 e 2, apenas. 
B) 1, 2 e 3, apenas. 
C) 1 e 4, apenas. 
D) 3 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 

 
 

 
 

Para evitar a repetição são utilizados termos que substituem a 
palavra “rebento” 

 

A) eu,     guri,   danado 
B) dele,  guri     ele 
C) me,    dele,   danado 
D) ele,    eu,      me 
E) guri,   gente,  dele 

 
 
 

Ao considerar a grafia das palavras, é incorreto afirmar que: 
 

A) As formas verbais consola, consolo são grafadas com s 
porque são derivadas do verbo consolar que tem na sua 
estrutura o s. 

B) A palavra relógio tem sua grafia justificada pela 
terminação ógio que deve ser registrada com g. 

C) A escrita da palavra “alvoroço” é uma exceção, pois o 
verbo alvorossar é grafado com “s”. 

D) “Estampado” é grafado com m, pois esse deve ser 
utilizado antes de p e b. 

E) Os termos nasceu, carregamento e chega apresentam 
dígrafos em sua estrutura. 

 
 

 
 

Observe os versos: 
 Quando, seu moço, nasceu meu rebento. 
 Não era o momento dele rebentar. 
 Já foi nascendo com cara de fome. 
 

Os elementos sublinhados expressam sentido de: 
 

A) causa 
B) comparação 
C) tempo 
D) condição 
E) explicação 
 
 

 
 
De acordo com as normas gramaticais, pode-se afirmar: 
 

1. “Quando, seu moço, nasceu meu rebento” – a vírgula foi 
utilizada para separar um vocativo. 

2. No caso do vocativo, o uso de vírgula é facultativo. 
3. “seu moço” é sujeito da oração, por esta razão deve ficar 

entre vírgulas. 
4. A expressão “seu moço”, entre vírgulas, marca a 

presença de um interlocutor, caracterizando um 
chamamento. 

 
Estão corretas apenas 
 

A) 1 e 4. 
B) 1 e 3. 
C) 3 e 4. 
D) 2 e 3. 
E) 1 e 2. 

 
 

 

O uso da vírgula no verso “Chave, caderneta, terço e patuá” 
tem a mesma justificativa em: 
 

A) “Quando, seu moço, nasceu meu rebento 
B) “Olha aí, é o meu guri 
C) “O guri no mato, acho que tá rindo” 
D) “Pulseira, cimento, relógio, pneu, gravador” 
E) “Eu consolo ele, ele me consola” 
 
 
 
A respeito da concordância verbal no verso “Essa onda de 
assalto tá um horror” é justificada em: 
 

A) Ocorre inadequação, pois deveria ser “tão” por conta do 
termo assaltos. 

B)  Não está correta porque a construção por ser informal se 
desviou da linguagem padrão. 

C) Está adequada porque a concordância foi realizada com o 
núcleo do sujeito essa. 

D) Ainda que na construção o verbo esteja sendo utilizado   
informalmente, a concordância com o núcleo onda está 
adequada. 

E) O verbo concorda com o sujeito da construção um 
horror. 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09

QUESTÃO 10

QUESTÃO 11

QUESTÃO 12
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Com a utilização da concordância entre os termos no verso 
“Eu consolo ele, ele me consola”, é verdadeiro afirmar: 
 
A) consolo concorda com ele  - masculino. 
B) consola  porque o discurso é feminino. 
C) atende a regra geral: o verbo é flexionado conforme a 

pessoa do discurso  -  1ª e 3ª pessoas. 
D) Tanto faz usar uma flexão ou outra. 
E) Fica claro que a concordância foi feita conforme as 

especificidades do gênero - masculino e feminino. 
 
 
 
 
A respeito do título, pode-se depreender a seguinte 
informação: 
 
A) O termo guri é utilizado para caracterizar a personagem 

com quem se fala. 
B) Se substituíssemos o termo guri por moleque, a ideia 

seria mantida. 
C) O termo guri remete à ideia de delinquente. 
D) A retirada do termo meu do título não modificaria o 

sentido. 
E) A presença do título no texto é algo irrelevante, 

desnecessário. 
 
 
 
 
Quanto à relação de sentido, é correto afirmar que as 
expressões no morro, cá no alto, lá expressam uma ideia de: 

 
A) condição 
B) conclusão 
C) causa 
D) lugar 
E) tempo 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 
 
 
Dentre as alternativas apresentadas abaixo, assinale a correta 
de acordo com o Princípio do SUS que se propõe a 
“disponibilizar recursos e serviços com justiça, de acordo 
com as necessidades de cada um, canalizando maior atenção 
aos que mais necessitam”: 
 
A) Participação Social. 
B) Integralidade. 
C) Equidade. 
D) Universalidade. 
E) Descentralização. 
 
 
 
 
Com relação à estratégia de saúde da família, assinale a 
alternativa incorreta: 
 
A) A Saúde da Família é entendida como uma estratégia de 

reorientação do modelo assistencial, operacionalizada 
mediante a implantação de equipes multiprofissionais em 
unidades básicas de saúde. 

B) Estas equipes são responsáveis pelo acompanhamento de 
um número definido de famílias, localizadas em uma 
área geográfica delimitada. 

C) As equipes atuam com ações de promoção da saúde, 
prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e 
agravos mais frequentes, e na manutenção da saúde desta 
comunidade 

D) As equipes são compostas, no mínimo, pelas categorias 
profissionais médico, nutricionista, psicólogo, 
fisioterapeuta, enfermeiro e auxiliares, agentes 
comunitários de saúde, dentistas e auxiliares, de acordo 
com critérios definidos pelo gestor local e pactuados com 
a população.  

E) Cada equipe se responsabiliza pelo acompanhamento de 
cerca de 3 mil a 4 mil e 500 pessoas ou de mil famílias 
de uma determinada área, e estas passam a ter 
corresponsabilidade no cuidado à saúde. 

 
 
 
 
Considerando a conceituação, que estabelece “... Campo de 
prática e conhecimento do setor Saúde que tem se ocupado 
mais diretamente com a criação de vínculos entre a ação 
médica e o pensar e fazer cotidiano da população,” assinale a 
alternativa correta. 
 
A) A Educação em Saúde. 
B) Participação e Controle Social. 
C) Conselhos Gestores. 
D) Rodas de Discussão. 
E) Conferências locais de Saúde. 

 
 

 
 
 

Dentre as atribuições abaixo relacionadas, assinale a correta  
para a atribuição específica do Agente Comunitário de Saúde. 
 

A) Elaborar, com a participação da comunidade, um plano 
local para o enfrentamento dos problemas de saúde e 
fatores que colocam em risco a saúde. 

B) Valorizar a relação com o usuário e com a família, para a 
criação de vínculo de confiança, de afeto, de respeito. 

C) Resolver os problemas de saúde do nível de atenção 
básica. 

D) Estar sempre bem informado, e informar aos demais 
membros da equipe, sobre a situação das famílias 
acompanhadas, particularmente aquelas em situações de 
risco. 

E) Fomentar a participação popular, discutindo com a 
comunidade conceitos de cidadania, de direitos à saúde e 
suas bases legais. 

 
 
 
Considerando a organização e operacionalização da estratégia 
de saúde da família, assinale a alternativa correta. 
 

A) A atuação se dá principalmente nas Clínicas de 
Especialidades, nas residências e na mobilização da 
comunidade. 

B) Constitui o segundo nível do de Sistema Único de Saúde. 
C) Encontra-se sob o gerenciamento do governo Federal; 
D) Intervém sobre os fatores de risco aos quais a 

comunidade está exposta. 
E) Oferece assistência especializada, permanente e de 

qualidade alem de atividades de educação e promoção da 
saúde. 

 
 
 
Assinale a alternativa correta para os espaços estabelecidos 
de participação social no SUS: 
 

A) Unidade de Saúde da Família e Câmara Municipal. 
B) Conselhos de Saúde e Planos de Saúde. 
C) Conselho de Saúde e Conferências de Saúde. 
D) CIT e CIB. 
E) Conselho Estadual de Saúde e Relatório de Gestão. 
 
 
 
Os princípios fundamentais da Atenção Básica no Brasil de 
acordo com o Departamento da Atenção Básica do Ministério 
da Saúde (MS) são:  
 

A) Integralidade, qualidade, equidade e participação social. 
B) Acesso, integralidade, territorialização e adscrição. 
C) Gerenciamento, direção única, referência e 

contrarreferência. 
D) Acesso, cuidado, humanização  e participação social. 
E) Vínculo com a população, corresponsabilidade e 

resolubilidade da atenção. 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19

QUESTÃO 20

QUESTÃO 21

QUESTÃO 22
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Com relação às recomendações da Política do MS para a 
Atenção Integral ao Usuário de Álcool e Drogas, assinale a 
alternativa incorreta. 
 
A) O consumo de álcool e outras drogas é um grave 

problema de saúde pública. 
B) A dependência das drogas é transtorno em que 

predomina a heterogeneidade, já que afeta as pessoas de 
diferentes maneiras, por diferentes razões, em diferentes 
contextos e circunstâncias. 

C) Reconhecer o consumidor, suas características e 
necessidades, assim como as vias de administração de 
drogas, exige a busca de novas estratégias de contato e de 
vínculo com ele e seus familiares. 

D) O nível de adesão ao tratamento ou a práticas preventivas 
e de promoção é baixo, não contribuindo para a inserção 
social e familiar do usuário. 

E) A internação em centros especializados em dependência 
química é a primeira recomendação do Ministério da 
Saúde.  

 
 
 
Considerando as práticas que devem ser, obrigatoriamente, 
contempladas pela Política de Atenção a Usuários de Álcool e 
outras Drogas, em uma perspectiva ampliada de saúde 
pública, assinale a alternativa incorreta. 
 
A) Proporcionar tratamento na atenção primária, garantir o 

acesso a medicamentos. 
B) Garantir atenção na comunidade, fornecer educação em 

saúde para a população. 
C) Envolver comunidades / famílias / usuários. 
D) Criar vínculos com outros setores, monitorizar a saúde 

mental na comunidade, dar mais apoio à pesquisa. 
E) Estabelecer programas específicos para abordagem 

isolada do problema.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A dimensão saber-ser (produção de si) contida na Descrição 
das Competências Profissionais do Agente Comunitário de 
Saúde, dentro do perfil do ACS estabelecido pelo Ministério 
da Saúde, considerada transversal a todas as competências se 
expressa por capacidade de crítica, reflexão e mudança ativa 
em si mesmo e nas suas práticas. Com base no estabelecido, 
assinale a alternativa incorreta para o que o saber-ser 
incorpora: 
 
A) Interagir com os indivíduos e seu grupo social, com 

coletividades e a população. 
B) Respeitar valores, culturas e individualidades ao pensar e 

propor as práticas de saúde. 
C) Buscar alternativas frente a situações adversas, com 

postura ativa. 
D) Independência em relação à equipe de trabalho, para a 

solução ou encaminhamento de problemas identificados. 
E) Levar em conta pertinência, oportunidade e precisão das 

ações e procedimentos que realiza, medindo-se pelos 
indivíduos, grupos e populações a que refere sua prática 
profissional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25
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Considerando o trabalho desenvolvido em equipe de saúde e 
práticas em saúde da família na perspectiva das políticas 
públicas de saúde, estabeleça relação entre as colunas, 
numerando a segunda de acordo com a primeira e, em 
seguida, assinale a alternativa correta 
 
INSTRUMENTO/ AÇÃO PROPOSTA 
 
 
 
 
1. Informação sobre 

saúde 
 

2. Ouvidorias 
municipais do SUS, 
consultas públicas e 
pesquisas de opinião 
de usuários. 
 

3. Saúde da Família  
 

4. Planejamento de 
programas. 
 

5. Sistemas de 
Informação em 
Saúde 

 
 
 
 
 

 
(    ) Estratégia de reorientação 

do modelo assistencial, 
operacionalizada mediante 
a implantação de equipes 
multiprofissionais em 
unidades básicas de saúde.  

(    ) Direito da população e 
uma ferramenta decisiva 
para a democratização da 
gestão da saúde.  

(    ) Deve contemplar grandes 
parcelas da população de 
forma que participar das 
ações não seja a única 
meta viável e possível aos 
usuários. 

(    ) Permitem colher as 
avaliações e as demandas 
da população sobre a 
saúde da população local e 
conhecer a realidade do 
atendimento fornecido 
pelo SUS.  

(    ) Fornecem informações 
acerca da saúde da 
população. 

 
 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 
A) 5; 3; 4; 2; 1. 
B) 3; 1; 4; 2; 5. 
C) 3; 1; 2; 4; 5. 
D) 3; 1; 2; 5; 4. 
E) 2; 3; 1; 5; 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Com relação Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos-
SINASC, assinale a alternativa incorreta: 
 
A) É um sistema no qual as informações são coletadas pelo 

município. 
B) O seu principal instrumento é a declaração de nascido 

vivo (DN) – logo após o nascimento, no serviço onde 
ocorreu o parto onde um profissional de saúde 
adequadamente treinado deve preencher todos os campos 
da DN. 

C) O formulário da DN possui três vias: a primeira deve ser 
encaminhada ou recolhida pela secretaria municipal de 
saúde; a segunda, entregue à família, que a levará ao 
cartório para o pertinente registro de nascimento; a 
terceira, deve ficar arquivada no prontuário do serviço de 
saúde responsável pelo parto. 

D) No caso de partos domiciliares com assistência médica, a 
DN deve ser preenchida por um profissional de saúde 
que encaminhará sua primeira via para a secretaria 
municipal de saúde que dará segmento aos 
encaminhamentos estabelecidos. 

E) Se o parto foi caseiro, assistido por parteira tradicional, 
esta ou a ACS poderá preencher a Declaração de 
Nascidos Vivos. 

 
 
 
 
 
Com relação às ações que podem ser feitas, na rotina do 
PACS/ Unidades de Saúde da Família, para aumentar o 
conhecimento sobre a mortalidade infantil no município, 
assinale a alternativa incorreta: 
 
A) Revisar todas as fichas D recebidas no mês, procurando 

pelos óbitos (para os de menores de 1 ano, incluir o nome 
da mãe). 

B) Revisar todas as cópias do Cartão da Criança (cartão-
sombra), procurando as que nasceram vivas. 

C) Preencher as planilhas dos Anexos 3a e 3b com os dados 
dos óbitos e nascidos vivos ocorridos em sua área de 
atuação. 

D) Enviar, mensalmente, as planilhas à coordenação 
Nacional do PACS/PSF do MS. 

E) Revisar todas as fichas D recebidas no mês, procurando 
pelos óbitos, incluindo o nome da mãe para os menores 
de um ano; e todas as cópias do Cartão da Criança 
(cartão-sombra), procurando as que nasceram vivas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 27

QUESTÃO 28

QUESTÃO 26 
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 “A organização da família vem se transformando com o 
passar do tempo, porém seja qual for sua formação deve 
desempenhar funções educativas, transmitir valores culturais, 
fornecer modelos de formação para o indivíduo viver 
socialmente e estabelecer suas relações”. (Carvalho, A.2009). 
Considerando o pensamento da autora e as relações no cuidar 
da família, inerentes às atribuições do ACS, assinale a 
alternativa incorreta: 
 
A) Existem hoje muitos tipos de famílias e esta instituição 

não lembra em nada o modelo centrado na figura paterna 
de décadas passadas. 

B) A formação familiar apesar de diversificada, não pode 
ser negligente com seus membros ou repassar para outras 
instituições o cuidado dos seus integrantes. 

C) A violência doméstica, considerada um problema 
universal acontece com mulheres, crianças e 
adolescentes, idosos abrangendo a violência sexual, 
física, psicológica e a negligência familiar. 

D) O estabelecimento de parcerias com outras instituições 
assistenciais e educacionais pode contribuir para a 
tomada de atitudes que façam com que o crescimento do 
indivíduo e sua inserção na sociedade sejam saudáveis. 

E) A contribuição da equipe de saúde à organização e 
desenvolvimento familiar, no seu território dá-se 
especificamente no campo das práticas assistenciais em 
saúde. 

 
 
 
Considerando a Ética “um conjunto de princípios e normas 
que um grupo estabelece para seu exercício profissional” 
assinale a alternativa incorreta para Princípios Éticos da 
Saúde Pública: 
 
A) Promoção da justiça e da equidade. 
B) Busca do aperfeiçoamento no âmbito individual. 
C) Respeito à dignidade humana. 
D) Promoção do bem estar da população. 
E) Respeito e estímulo à autonomia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

QUESTÃO 30 

QUESTÃO 29 







