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PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR 

PRAZO DETERMINADO Nº 35/2019-FSPSS 

CONHECIMENTOS LÍNGUA PORTUGUESA 

 
1) Assinalara alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE: 
Alguns cortes são ______________, porém outros são tão ________ que as pomadas são __________. 
a) superficials - grandões - inútis 
b) superficials - grandãos - inúteis 
c) superficiais - grandães - inútels 
d) superficiais - grandões - inúteis 
 
 
2) De acordo com as frases a seguir, assinale a alternativa que possui a relação correta dos verbos que 
preenchem corretamente as lacunas, na ordem em que são apresentadas. Eles devem concordar em gênero, 
número e grau com o sujeito da oração:  
● As meninas _____ ao baile na semana que vem;  
● O pacote de folhas _____ no chão;  
● Aquele cardume, mesmo com tantos peixes, ______ pela rede;  
a) Foram / caíram / foram pegos.  
b) Vai / caiu / foram pegos.  
c) Foi / caíram / foi pego.  
d) Vão / caiu / foi pego. 
 
 
3) Com relação ao uso de “por que”, “por quê”, “porque” e “porquê”, assinale a alternativa com as formas que 
preenchem corretamente as lacunas das frases abaixo:  
● O país ______ passamos é um dos mais belos;  
● ______ aquele carro é tão caro?;  
● Ninguém soube o ______ de tanta confusão na praça;  
● Maria vai viajar de carro? ______ ?  
● João não passou no exame de habilitação ______ bateu o carro;  
a) Por que; porque; porquê; porquê; por quê.  
b) Por que; por que; porquê; por quê; porque.  
c) Porque; por quê; por quê; porque; porquê.  
d) Por quê; porque; por quê; porquê; por que. 
 
 
4) Em relação aos sinônimos, qual par de palavras abaixo está INCORRETO?  
a) hábito/costume.  
b) impedir/consentir.  
c) chance/probabilidade.  
d) mantinham/preservavam.  
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5) Dentre as opções a seguir, marque a que contém um antônimo de “maravilhoso”.  
a) Comum.  
b) Fantástico.  
c) Magnífico.  
d) Surpreendente. 
 
 
6) Em relação à divisão silábica, assinalar a alternativa que apresenta uma palavra com divisão CORRETA: 
a) Na-ta-l. 
b) E-xce-ção. 
c) Na-sceu. 
d) As-sas-si-no. 
 
 
7) Assinale a alternativa em que a grafia de todas as palavras está correta segundo a norma culta da língua 
portuguesa:  
a) Xadrez; debochado; xarope; xale.  
b) Xadrez; deboxado; charope; chale.  
c) Chadrez; deboxado; charope; xale.  
d) Chadrez; debochado; xarope; xale. 
 
 
8) Em relação à divisão silábica, assinalar a alternativa que apresenta uma palavra com divisão CORRETA:  
a) Apa-re-lho.  
b) E-xce-ção.  
c) Na-sceu.  
d) As-sas-si-no.  
 
 
9) Em relação à ortografia das palavras, assinalar a alternativa CORRETA:  
a) Belicozo.  
b) Viciozo.  
c) Iremediável.  
d) Acolchoado. 
 
 
10) Assinalara alternativa que relaciona masculino e feminino INCORRETAMENTE: 
a) Parente - parenta. 
b) Cavalheiro - dama. 
c) Cônsul - consulesa. 
d) Ladrão - ladrã. 
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CONHECIMENTOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

 
11) A Lei Federal no 8.080/1990 que regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, 
estabelece, em seu art. 7o, o princípio de “integralidade” dos cuidados de saúde. Esse princípio obriga a que: 
a) os pacientes portadores de doenças agudas sejam tratados em locais distintos daqueles dos portadores de 
doenças crônicas. 
b) os serviços coletivos sejam prestados pelos municípios, e os curativos, pelas outras esferas de governo, de 
maneira integrada. 
c) o conjunto das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em 
todos os níveis de complexidade do sistema, deve compor um conjunto articulado e integrado. 
d) as equipes de saúde devem ser sempre multiprofissionais, capazes de dar conta da unidade biopsicossocial 
dos pacientes. 
 
 
12) A lei que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção, recuperação da saúde, organização e 
funcionamento dos serviços correspondentes é a 
a) Lei nº 9.540, de 20 de agosto de 1996. 
b) Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. 
c) Lei nº 10.507, de 10 julho de 2002. 
d) Lei nº 11.350, de 5 de outubro de 2006. 
 
 
13) Com relação à investigação epidemiológica de casos e epidemias, é CORRETO afirmar que: 
a) somente se justifica e deve ser iniciada após a notificação de casos isolados ou agregados de 
doenças/agravos, clinicamente declarados. 
b) seu propósito final é orientar medidas de controle para impedir a ocorrência de novos casos. 
c) envolve obrigatoriamente o exame do doente e opcionalmente o exame de seus contatos. 
d) a primeira providência a ser tomada no sentido de minimizar as consequências do agravo para o indivíduo é 
se adotarem medidas de isolamento. 
 
 
14) Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de todas as ações listadas 
abaixo, exceto: 
a) vigilância sanitária; 
b) fiscalização do exercício profissional dos trabalhadores de saúde; 
c) vigilância epidemiológica; 
d) saúde do trabalhador; 
 
 
15) A Lei Federal no 8.080/1990 prevê que: 
a) a participação complementar dos serviços privados para garantir a cobertura assistencial do SUS será 
formalizada mediante concessão, estabelecida por normas predominantemente privadas. 
b) a utilização do critério baseado no perfil demográfico é vedada para o estabelecimento de valores a serem 
transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios. 
c) os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, no âmbito do SUS, só poderão ser exercidos em 
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regime de tempo integral. 
d) os Municípios, dentre as atribuições estatuídas nessa lei, ficam vedados de administrar os recursos 
orçamentários e financeiros destinados à saúde, em cada ano. 
  
 

RASCUNHO PARA USO DO CANDIDATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


