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Língua Portuguesa 
 
Leia o texto abaixo e responda o que se pede.  
 
“O plural de anão” 
 
Um fazendeiro campista viera ao Rio a negócios e aproveitou a 
oportunidade para assistiu a um espetáculo do circo Sarrazani, o 
grande sucesso do momento. Saiu entusiasmado e, ao chegar 
ao hotel, resolver escrever à esposa contando as maravilhas que 
presenciara. Em meio da carta, estancou, porém, diante de uma 
frase, que assim redigira: “Mas eu gostei mesmo foi dos anãos.” 
E raciocinou: “anãos?... anões?...” Emendou então: “Mas eu 
gostei mesmo foi dos dois anões.” Voltou a meditar: – “anões?... 
anães?...” E deu-lhe nova redação: “Mas eu gostei mesmo foi 
dos dois anães.” – Anãos?... Anões?... Anães?... pensou. E 
encontrou por fim a forma desejada com a redação: “Mas eu 
gostei mesmo foi de um anão e de outro anão.”  
(Thiers Martins Moreira, Apud Celso Cunha. Língua Portuguesa e 
Realidade Brasileira, p.98)  
 
01. O texto é escrito em:  
a) 1ª pessoa do discurso.  
b) 3ª pessoa do discurso.  
c) é um texto epistolar.  
d) é um texto dissertativo.  
 
02. Encontramos discurso direto em:  
a) “Saiu entusiasmado e, ao chegar ao hotel, resolveu escrever à 

esposa contando as maravilhas que presenciara.”  
b) “E encontrou por fim a forma desejada para a redação.”  
c) “Mas eu gostei mesmo foi dos anãos.”  
d) “Em meio da carta, estancou, porém, diante de uma frase.”  
 
03. Em “...contando as maravilhas que presenciara”, 
encontramos o verbo grifado no:  
a) Futuro do Pretérito do Indicativo.  
b) Pretérito Imperfeito do Subjuntivo.  
c) Infinitivo Impessoal.  
d) Pretérito mais-que-perfeito do Indicativo.  
 
04. Encontramos, no texto, alguns poucos exemplos de 
substantivos designando especificamente alguns nomes. São 
eles os substantivos:  
a) sobrecomuns. 
b) compostos.  
c) próprios.  
d) epicenos.  
 
05. No texto, por “estancou” entende-se:  
a) pensou.  
b) parou.  
c) raciocinou.  
d) negou.  
 
06. Assinale a alternativa incorreta quanto à regência:  
a) Não me simpatizei com a sogra, mas com o genro.  
b) Antipatizei com a sogra e com o genro.  
c) O atirador visa determinado alvo.  
d) Os pais querem bem aos filhos.  
 
07. A crase está corretamente empregada em:  
a) Temos contas à pagar hoje.  
b) Dirigimo-nos à um igreja qualquer.  
c) Adiantem o relógio à partir da zero hora.  
d) Sentou-se à direita de seu pai.  
 
08. O pronome grifado encontra-se em próclise em:  
a) Dar-te-ei um bom emprego.  
b) Nunca se preocupe comigo.  
c) Diga-me sempre a verdade.  
d) Estamos aqui para contar-lhe o ocorrido.  
 
09. A colocação da vírgula está correta na alternativa:  

a) Dirigi a reunião, em que definimos o próximo passo da 
campanha publicitária.  

b) Ouçam todos, senhores, as razões do crime da ré.  
c) Silenciou, e chorou.  
d) Reconhecer, os próprios erros, esta é a difícil tarefa.  
 
10. A pontuação não está corretamente utilizada em:  
a) Os cinco sentidos são: olfato, visão, tato, paladar e audição.  
b) O jornal da manhã apresentou a seguinte manchete: “Brasil 

sobe para 5º em ranking de investimentos estrangeiros.”  
c) Ficou calada: acabara de receber sua demissão.  
d) Trocando em miúdos: você não irá ficar aqui?  
 
11. Todas as palavras encontram-se corretamente grafadas na 
alternativa:  
a) aspergir – gorjeio – manjericão – engessar.  
b) adágio – gorgeio – jirau – ultraje.  
c) frizar – causar – papisa – náusea.  
d) quiser – puzer – alforge – penugem.  
 
12. A frase que contém erro é:  
a) Ao lado de dissertação, deveria restaurear-se também o 

prestígio da tabuada.  
b) Temos aí reproduzido, com a máxima fidelidade, o diálogo.  
c) A ojeriza pelo idioma nacional já está ultrapassando os limites 

do tolerável.  
d) Aí, então, podem contar comigo para aplaudir a máquina.  
 
13. Em “Orai porque não entreis em tentação”, o valor da 
conjunção do período é:  
a) causa.  
b) condição.  
c) finalidade.  
d) explicação.  
 
14. “Pouco a pouco, entre as árvores, a lua surge trêmula”. A 
função sintática da palavra grifada é:  
a) aposto.  
b) objeto direto.  
c) predicativo.  
d) adjunto adverbial.  
 
15. “Ouviram do Ipiranga as margens plácidas / De um povo 
heróico o brado retumbante.”  
O sujeito da oração que inicia o Hino Nacional é:  
a) indeterminado.  
b) o brado retumbante.  
c) as margens plácidas do Ipiranga.  
d) um povo heróico.  
 
16. Relacione corretamente as classes das palavras grifadas, e 
marque a alternativa correspondente à relação.  
I) Chegou a hora de construir sobre os avanços conseguidos.  
II) No passado, o índice de desmatamento flutuou.  
III) É necessário entender a importância da Amazônia para o 
Brasil.  
 
a) conjunção – adjetivo – preposição.  
b) verbo – substantivo – preposição.  
c) interjeição – advérbio – conjunção.  
d) preposição – advérbio – conjunção.  
 
Conhecimentos Específicos. 
 
17. A atenção à saúde no Brasil, é realizada através da 
combinação de dois sistemas: o público e o privado. 
Aproximadamente 80% da população brasileira é atendida 
exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde – SUS que possui 
características de sistema:  
a) Privado.  
b) Alternativo.  
c) Filantrópico.  
d) Público.  
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18. O método epidemiológico é, em linhas gerais, o próprio 
método científico aplicado aos problemas de saúde das 
populações humanas. Neste sentido, pode-se afirmar que:  
 a) Ela serve-se de modelo clínico exclusivo, não aplicável.  
 b) Não é extensiva a outros campos do conhecimento.  
 c) Faz parte de um movimento pendular, ora valendo-se das 

ciências biológicas, ora das ciências humanas, mas sempre 
atuante como pilar fundamental de epidemiologia.  

 d) Por não ser multidisciplinar, a epidemiologia alcança um 
espectro restrito no âmbito de suas aplicações.  

  
 19. Analise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta 
as corretas. Com a implementação da Política Nacional de 
Humanização (PNH), espera-se alcançar os seguintes resultados 
e direções 
I. Serão reduzidas as filas e o tempo de espera, com ampliação 
do acesso e atendimento acolhedor e resolutivo, baseados em 
critérios de risco. 
II. Todo usuário do SUS saberá quem são os profissionais que 
cuidam de sua saúde e a rede de serviços se responsabilizará 
por sua referência territorial e atenção integral. 
III. As unidades de saúde garantirão os direitos dos usuários, 
orientando-se pelas conquistas já asseguradas em lei e 
ampliando os mecanismos de sua participação ativa, e de sua 
rede sócio-familiar, nas propostas de intervenção, 
acompanhamento e cuidados em geral. 
IV. Não serão implementadas atividades de valorização e 
cuidado aos trabalhadores da saúde.  
 a) Apenas I, II e III.  
 b) Apenas II, III e IV.  
 c) Apenas II e III.  
 d) Apenas I, II e IV.  
 
20. As epidemias podem ser consequência de exposição a 
agentes infecciosos, substâncias tóxicas e situacões de risco, 
podendo evoluir por períodos que variam:  
 a) De dias, semanas, meses ou anos.  
 b) Em até dois meses consecutivos.  
 c) Por duas semanas no máximo.  
 d) Por um ou dois anos.  
   
21. O Sistema de Vigilância Epidemiológica é alimentado com a 
coleta de importantes dados. Entre eles podemos citar, EXCETO:  
 a) Notificação de surtos.  
 b) Notificação de epidemias.  
 c) Notificação de agravos inusitados.   
 d) Dados de diferenças individuais e preferências da população.  
 
22. O SUS conta, em cada esfera do governo, sem-prejuízo das 
funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias 
colegiadas:  
 a) Conferência de Saúde e Comissão Gestora de Saúde. 
 b) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde. 
 c) Conselho de Saúde e Assembleia Deliberativa de Usuários. 
 d) Conferência de Saúde e Assembleia Deliberativa de 

Usuários. 
 
23. A Vigilância Epidemiológica Ambiental é fundamental para 
realização de ações que fazem parte da saúde pública. Analise-
as: 
I. Monitoramento de vetores, alimentos e água para consumo 
humano. 
II. Controle da incidência de doenças e de possíveis casos que 
passam a servir como eventos sentinelas. 
III. Práticas de educação em saúde pautadas em campanhas. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) alternativa(s):  
 a) I.  
 b) I e II.  
 c) I, II e III.  
 d) II e III.  
  
24.  A quem cabe a coordenação do processo de programação 
da assistência à saúde em âmbito nacional?  
 a) União Federal.  

 b) Ministério da Saúde.  
 c) Secretaria Municipal de Saúde.  
 d) Secretaria Estadual de Saúde.  
   
25. A Lei N° 8142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre a 
participação da comunidade sobre a gestão do Sistema Único de 
Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de 
recursos financeiros na área da saúde, bem como garante outras 
providências. 
Considerando esse contexto, assinale a alternativa INCORRETA:  
 a) A representação dos usuários nos conselhos de saúde e 

conferências será majoritária em relação ao conjunto dos 
demais segmentos.  

 b) São instâncias colegiadas, em cada esfera do governo, a 
conferência de saúde e o conselho de saúde.  

 c) Os recursos referidos no inciso IV, do artigo 2 da Lei 
supracitada, serão repassados de forma irregular e não 
automática para os Municípios, Estados e Distrito Federal.  

 d) A conferência Municipal de Saúde deverá reunir-se pelo 
menos uma vez a cada 2 anos.  

 
26. O Pacto pela Saúde se subdivide em:  
 a) Pacto pela Paz, Pacto em defesa do SUS e Pacto pela Vida. 
 b) Pacto pela liberdade, Pacto pela Paz e Pacto Pela Vida. 
 c) Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de 

Gestão. 
 d) Pacto de Gestão, Pacto Pela Paz e Pacto pela Vida.  
   
27. A descentralização político-administrativa do Sistema Único 
de Saúde significa:  
 a) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua 

integridade física e moral.  
 b) Ênfase na centralização dos serviços para os municípios.  
 c) Igualdade da assistência à saúde.  
 d) Regionalização e hierarquização de rede de serviços de 

saúde.  
   
28. O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do 
Sistema Único de Saúde em torno de prioridades que 
apresentam impacto sobre a situação de saúde da população 
brasileira. Estão entre as prioridades pactuadas, EXCETO:  
a) Saúde do idoso. 
b) Fortalecimento da atenção básica. 
c) Redução da mortalidade infantil e materna. 
d) Controle do câncer de colorretal.  
   
29. São princípios ou diretrizes organizativas do SUS, EXCETO:  
a) Regionalização e Hierarquização.  
b) Reprodutividade.  
c) Descentralização.  
d) Participação dos Cidadãos: O Controle Social.  
  
30. Brasil, o Sistema Único de Saúde estabelece como 
competência municipal:  
 a) A vigilância sanitária de portos e aeroportos.  
 b) A execução de serviços de vigilância epidemiológica e saúde 

do trabalhador.  
 c) A coordenação da rede de laboratórios de saúde pública e 

hemocentros.  
 d) O financiamento pleno dos recursos para o setor de saúde 

local.  
  
31. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas para promoção e 
proteção das pessoas. Este conceito de saúde tem, como 
propósito:  
a) A transformação da comunicação e da informação.  
b) As iniciativas de envolvimento popular.  
c) A gestão participativa no contexto geral.  
d) A redução do risco de doenças e outros agravos.  
 
32. São requisitos para a GESTÃO PLENA DA ATENÇÃO 
BÁSICA, exceto:  
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 a) Elaboração de programação municipal dos serviços básicos, 
inclusive domiciliares e comunitários, e da proposta de 
referência ambulatorial especializada e hospitalar para seus 
munícipes, com incorporação negociada à programação 
estadual.  

 b) Comprovar o funcionamento do CMS.  
 c) Comprovar a operação do Fundo Municipal de Saúde.  
 d) Apresentar o Plano Municipal de Saúde e comprometer-se a 

participar da elaboração e da implementação da PPI do 
estado, bem-assim da alocação de recursos expressa na 
programação.  

   
33. SUS incorpora o diferencial do controle social em seus 
princípios. Marque a alternativa que corresponde à sua 
aplicabilidade.  
a) Realização obrigatória de conferências de saúde municipais a 

cada ano eleitoral.  
b) Realização não obrigatória da reunião dos conselheiros de 

saúde estaduais.  
c) Composição dos conselhos estaduais e municipais com 

garantia de 50% de representantes dos gestores da saúde.  
d) Composição dos conselhos estaduais e municipais de saúde 

com garantia de 50% de representantes da população.  
   
34. O Pacto pela Saúde é um conjunto de reformas institucionais 
pactuado entre as três esferas de gestão (União, Estados e 
Municípios) do Sistema Único de Saúde, com o objetivo de 
promover inovações nos processos e instrumentos de gestão. 
Com relação aos três pactos que compõe o Pacto pela Saúde, 
correlacione a segunda coluna de acordo com a primeira. 
1 – Pacto pela Vida 
2 – Pacto em Defesa do SUS 
3 – Pacto de Gestão do SUS 
(__) O Pacto de Gestão do SUS valoriza a relação solidária  
entre gestores, definindo-as diretrizes e responsabilidades, 
contribuindo para o fortalecimento da gestão, nos eixos de ação: 
descentralização, regionalização, financiamento do SUS, 
planejamento no SUS, programação Pactuada Integrada (PPI), 
regulação da Atenção à Saúde e Regulação Assistencial, 
participação e controle social, gestão do trabalho na saúde e 
educação na saúde. 
(__) Estabelece um conjunto de compromissos sanitários 
considerados prioritários, pactuado de forma tripartite, a ser 
implementado pelos entes federados. 
(__) Expressa os compromissos entre os gestores do SUS com a 
consolidação do processo da Reforma Sanitária Brasileira e 
articula as ações que visem qualificar e assegurar os SUS como 
política pública. Expressa movimento de repotilização da saúde, 
com uma clara estratégia de imobilização social e buscar um 
financiamento compatível com as necessidades de saúde por 
parte dos entes Federados e inclui regulamentação da emenda 
constitucional nº 29 pelo Congresso Nacional. 
Assinale a alternativa correta:  
a) 3, 1 e 2. 
b) 3, 2 e 1.  
c) 1, 2 e 3.  
d) 2, 3 e 1.  
   
35. Para consolidar e superar dificuldades na política de saúde 
do SUS foram definidas diretrizes: o pacto pela vida, o pacto em 
defesa do SUS e o pacto de gestão. Assinale um exemplo de 
ação prevista no pacto de gestão:  
a) Melhoria da atenção ao idoso.  
b) Controle do câncer de mama.  
c) Orientação e descentralização das ações e serviços de saúde.  
d) Redução da mortalidade materna.  
  
36. O SUS, com a Lei 8.142/90, passou a contar, em cada esfera 
de Governo, com instâncias colegiadas. Uma delas, a 
Conferência de Saúde, deve reunir-se  
a) 4 em 4 anos.  
b) Anualmente.  
c) de 2 em 2 anos.  
d) de 5 em 5 anos.  

 37. Exemplo de competência dos municípios como gestores 
locais de saúde no cumprimento dos princípios da política 
nacional de atenção básica à saúde é:  
a) Garantir infraestrutura para funcionamento das unidades 

básicas de saúde.  
b) Gerar recursos próprios para atender todo o piso da atenção 

básica.  
c) Elaborar métodos de monitoramento da atenção básica de 

âmbito nacional.  
d) Instituir, junto ao Ministério da Educação, mudanças 

curriculares nos cursos de graduação na área de saúde, 
adequando-os ao perfil da atenção básica.  

  
38. O método epidemiológico é, em linhas gerais, o próprio 
método científico aplicado aos problemas de saúde das 
populações humanas. Neste sentido, pode-se afirmar que:  
a) Ela serve-se de modelo clínico exclusivo, não aplicável.  
b) Não é extensiva a outros campos do conhecimento.  
c) Faz parte de um movimento pendular, ora valendo-se das 

ciências biológicas, ora das ciências humanas, mas sempre 
atuante como pilar fundamental de epidemiologia.  

d) Por não ser multidisciplinar, a epidemiologia alcança um 
espectro restrito no âmbito de suas aplicações.  

  
39. Ano em que foram definidas as diretrizes do SUS:  
a) 1982.  
b) 1988.  
c) 1990.  
d) 1994.  
  
40. Ano da criação do Ministério da Saúde:  
a) 1918.  
b) 1923.  
c) 1944.  
d) 1953.  
  
   
 
   
   
  
 
 
 
 




