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LEGISLAÇÃO DO SUS – 1ª REVISÃO 2022
Evolução Histórica do SUS
1. (EBSERH/Técnico em Contabilidade/IBFC/2020) A criação do Sistema Único de Saúde (SUS)
representou um marco importante para a saúde pública do Brasil, pois apresenta um arcabouço jurídicoinstitucional no campo das políticas públicas de saúde. Sobre a evolução histórica do SUS, analise as
afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) O marco da reforma do sistema de saúde brasileiro foi a 8a Conferência Nacional de Saúde, que ocorreu
em março de 1988 e teve como lema “Saúde, Direito de Todos, e Dever do Estado”.
( ) Os princípios e diretrizes do SUS foram contemplados na Lei Orgânica da Saúde, Lei n° 8.080, de 19 de
setembro de 1990.
( ) O SUS, portanto, não é composto somente por serviços públicos; é integrado também por uma rede
de serviços privados, principalmente hospitais e unidades de diagnose e terapia, que são remunerados
por meio dos recursos públicos destinados à saúde.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
a) F, V, V.
b) V, F, V.
d) F, F, V.
c) V, F, F.
e) V, V, V.
2. (EBSERH/Engenheiro Mecânico/VUNESP/2020) O Sistema Único de Saúde (SUS) é uma conquista da
sociedade e foi criado para promover a justiça social e superar as desigualdades na assistência à saúde da
população. Assinale a alternativa correta.
a) Antes de 1988, o sistema público de saúde atendia apenas quem não contribuía para a Previdência
Social.
b) A Constituição de 1988 garantiu a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas.
c) O SUS, quando foi criado, tinha como principal característica ser centralizado e de responsabilidade
federal, sem a participação dos usuários.
d) A 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1988, foi um marco da Reforma Sanitária, que tratou
da saúde como direito, da reformulação do sistema nacional de saúde e do financiamento setorial.
e) O Ministério da Saúde, criado nos primórdios da história da Saúde Pública Brasileira em 1808, tinha
como responsabilidade a organização e elaboração de planos e políticas públicas voltados a promoção,
prevenção e assistência à saúde dos brasileiros.

SUS na Constituição Federal
3. (EBSERH/Técnico em enfermagem/VUNESP/2020) Segundo a Constituição Federal, o financiamento
da seguridade social
a) é de responsabilidade principalmente dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos
trabalhadores e demais segurados da previdência social.
b) deve ser planejado anualmente pelos órgãos responsáveis pela previdência social e assistência social,
considerando o orçamento da União e dos Estados.
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c) deve sofrer cortes em períodos de crises econômicas, até que se reestabeleça o equilíbrio fiscal da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios ou até que haja uma decisão em contrário do
Congresso Nacional.
d) é de responsabilidade de toda sociedade, de forma direta e indireta, mediante recursos provenientes
dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de várias contribuições
sociais.
e) advindo das receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios deverá constar dos respectivos
orçamentos e do orçamento da União.

Lei nº 8.080/1990
4. (EBSERH/Enfermeiro/IBFC/2020) É previsto na Lei nº 8.080/1990, em seu Capítulo VI no Art. 1º, sobre
o subsistema e atendimento domiciliar, incluído pela Lei nº 10.424/2002, que dispõe sobre os
atendimentos e internações domiciliares no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Com base no
exposto, assinale a alternativa correta.
a) Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares incluem-se, principalmente, os
procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre
outros necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio.
b) Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares incluem-se os procedimentos
médicos e de enfermagem, não havendo necessidade entre outras áreas para este tipo de cuidado.
c) O atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes, exclusivamente médicas, que
atuarão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora.
d) O atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por indicação da família, sem a
concordância com a equipe médica.
e) O atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por indicação médica, sem a
necessidade de concordância do paciente ou de sua família.
5. (EBSERH/Enfermeiro/cardiologia/VUNESP/2020) Uma usuária de 72 anos de idade sofre um acidente
vascular cerebral e passa a depender do cuidado de terceiros para locomover-se. Antes do episódio, era
a responsável pela família, composta por um filho e uma filha solteiros, que trabalham fora e só retornam
à casa no final da tarde. A equipe de saúde da família conclui que a usuária teria indicação para o
atendimento e a internação domiciliar. Assinale a alternativa correta referente a essa modalidade de
atendimento do SUS.
a) Trata-se de uma modalidade de atendimento que necessita de atenção altamente especializada, com
participação de fisiatras, psiquiatras e ortopedistas, no caso apresentado.
b) Tendo a indicação médica, o primeiro passo a ser tomado pela equipe de saúde é uma conversa com a
usuária e seus filhos para que haja concordância por parte deles.
c) Embora essa modalidade de atendimento seja de alta relevância, apresenta como uma limitação
significativa a ausência da assistência social.
d) O atendimento e a internação domiciliares são realizados por equipes multidisciplinares que atuam
apenas nas fases de tratamento e reabilitação.
e) A usuária e os seus filhos devem ser comunicados desse benefício e ser alertados para que preparem a
casa para recepcionar os profissionais do SUS quantas vezes forem necessárias.
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6. (EBSERH/Técnico em Enfermagem/IBFC/2020) A Lei nº 8.080/1990 dispõe sobre as condições para a
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços
correspondentes e dá outras providencias. Com base nos seus princípios e diretrizes, e referente à
descentralização político-administrativa, assinale a alternativa correta.
a) A descentralização político-administrativa objetiva direção múltipla em única cúpula do governo.
b) A descentralização político-administrativa tem ênfase na descentralização dos serviços para a
federação.
c) A descentralização político-administrativa tem ênfase na regionalização e hierarquização da rede de
serviços de saúde.
d) A descentralização político-administrativa objetiva direção múltipla em cada esfera de governo.
e) A descentralização político-administrativa tem ênfase na descentralização dos serviços para os Estados.
7. (EBSERH/Enfermeiro/Cardiologia/VUNESP/2020) O princípio da integralidade do SUS
a) foi instituído pela Constituição Federal de 1988, em desacordo com os preceitos da Reforma Sanitária,
que privilegiava a universalidade de acesso a serviços e ações básicas de saúde.
b) é incompatível com o princípio da universalidade, considerando que os recursos financeiros são
escassos e que a população brasileira vem crescendo continuadamente.
c) não teve a correspondente fonte de financiamento prevista pela Constituição Federal de 1988.
d) materializa-se na implantação das Redes de Atenção à Saúde (RAS), fruto de um acordo tripartite,
envolvendo o Ministério da Saúde e as Secretarias Municipais de Saúde.
e) tem se mostrado inviável, pois a vocação do SUS é a de proporcionar a atenção básica de saúde, sem
adentrar em outras esferas de complexidade de serviços e ações.
8. (EBSERH/Técnico em enfermagem/VUNESP/2020) A Secretaria de Saúde de um município é
denunciada por irregularidades referentes à relação com uma unidade de saúde privada, que dispõe de
laboratório de análises clínicas e presta serviços para o SUS municipal. Um dos sócios da unidade de saúde,
que é também assessor do Secretário de Saúde, recebe a incumbência de preparar a defesa referente a
essa denúncia. Com relação a esse caso, assinale a alternativa correta.
a) A relação de uma Secretaria de Saúde com uma unidade de saúde privada de caráter não filantrópico
extrapola o que é previsto na legislação.
b) Todos os municípios são obrigados a dispor de, pelo menos, um laboratório de análises clínicas próprio
do SUS municipal.
c) A um proprietário, administrador ou dirigente de uma unidade de saúde contratada é vedado exercer
cargo de chefia ou função de confiança no SUS.
d) O assessor do Secretário de Saúde deve basear a defesa no contrato ou convênio entre o SUS municipal
e a unidade de saúde.
e) A Secretaria de Saúde deve romper imediatamente o contrato com a unidade de saúde em questão,
mantendo apenas a prestação de realização de análises

Lei nº 8.142/1990
9. (EBSERH/Enfermeiro/IBFC/2020) Leia abaixo parte do art. 1º da Lei nº 8142/1990, que discorre sobre
a participação popular no Sistema Único de Saúde (SUS).
“O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por
representantes do governo, prestadores de serviço, _____ e _____, atua na formulação de estratégias e
no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos
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econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder _____ constituído em
cada esfera do governo”.
Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas
a) profissionais de saúde / usuários / ilegalmente.
b) médicos / sanitaristas / verbalmente.
c) profissionais de saúde / usuários / legalmente.
d) profissionais de saúde / sanitaristas / legalmente.
e) médicos / usuários / legalmente.
10. (EBSERH/Técnico em Enfermagem/IBFC/2020) Leia o fragmento do art. 1º da Lei nº 8142/1990.
“A representação dos _____ nos Conselhos de Saúde e _____ será _____ em relação ao conjunto dos
demais segmentos”.
Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas
a) profissionais / Conferências / majoritária.
b) profissionais / Plenárias / paritária.
c) usuários / Planárias / majoritária.
d) usuários / Conferências / paritária.
e) gestores / Conferências / paritária.
11. (EBSERH/Enfermeiro/IBFC/2020) O Conselho Nacional de Saúde é procurado por várias instâncias
como: usuários, trabalhadores, gestores, diferentes entidades da sociedade civil (como Organizações não
governamentais e órgãos de exercício profissional), entre outros, com a finalidade de sanar dúvidas e
obter esclarecimentos sobre o plano de gestão. Neste sentido, também é indicado aos membros dos
conselhos de saúde fiscalizar o andamento dos serviços. Em relação à fiscalização dos conselheiros de
saúde, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) “É recomendada a leitura do Plano de Saúde e as deliberações apresentadas no relatório da última
Conferência de Saúde da cada região”.
( ) “São indicadas visitas às unidades de saúde, sem agendamento ou aviso prévio, com a finalidade de
analisar a compatibilidade do serviço com critérios pré-definidos”.
( ) “É orientado conversar com usuários e com trabalhadores de saúde, levantando informações e
percepções sobre a qualidade e deficiências dos serviços de saúde”.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
a) F, V, F.
b) V, V, V.
c) V, F, F.
d) V, V, F.
e) V, F, V.
12. (EBSERH/Técnico em Contabilidade/IBFC/2020) Leia o texto abaixo sobre a Lei nº 8.142/1990.
“Dispõe sobre a _____da ______ na _____do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências”.
Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.
a) participação / comunidade / gestão.
b) exclusão / comunidade acadêmica / promoção.
c) exclusão / sociedade / promoção.
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d) participação / comunidade acadêmica / gestão.
e) exclusão / comunidade / gestão.
13. (EBSERH/Técnico em Contabilidade/IBFC/2020) Após a publicação das Leis de nº 8.080/1990, e de nº
8.142/1990, a atuação da sociedade no sistema de saúde tomou outras dimensões, pois a partir daí, a
participação social foi ampliada, democratizada e passou a ser qualificada pelo Controle Social. Em relação
ao Controle Social, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) “A partir do controle social, a sociedade começou, efetivamente, a participar da gestão do sistema de
saúde”.
( ) “A população, por meio dos Conselhos de Saúde, passou a exercer o controle social”.
( ) “O controle social ocorre por meio da participação da população no planejamento das políticas públicas,
fiscalizando as ações do governo, verificando o cumprimento das leis relacionadas ao SUS e analisando as
aplicações financeiras realizadas pelo município ou pelo estado no gerenciamento da saúde”.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
a) F, V, V.
b) V, F, V.
c) V, F, F.
d) F, F, V.
e) V, V, V.
14. (EBSERH/Engenheiro Mecânico/VUNESP/2020) Sobre os Conselhos de Saúde, é correto afirmar que
a) sua composição deve ser de 60% de entidades e movimentos representativos de usuários; 20% de
entidades representativas dos trabalhadores da área de saúde e 20% de representação de governo e
prestadores de serviços privados conveniados, ou sem fins lucrativos.
b) a cada eleição, os segmentos de representações de usuários, trabalhadores e prestadores de serviços,
devem ter uma renovação de 50% de suas entidades representativas.
c) as funções, como membro do Conselho de Saúde, são remuneradas, sendo garantido ao conselheiro a
dispensa do trabalho durante a vigência do mandato.
d) se trata de uma instância colegiada, deliberativa e permanente do SUS em cada esfera de Governo,
integrante da estrutura organizacional do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.
e) quando não houver Conselho constituído ou em atividade no Município, cabe à Câmara Municipal a
convocação e realização da Conferência Municipal de Saúde.
15. (EBSERH/Técnico em Enfermagem/IBFC/2020) Os Conselhos de Saúde são constituídos por
conselheiros que se responsabilizam pela proposição, discussão, acompanhamento, deliberação,
avaliação e fiscalização da implementação da política de saúde, e, desta maneira, apresentam forte papel
também no controle social. Em relação aos Conselhos de Saúde, analise as afirmativas abaixo e dê valores
Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) “Um Conselho de Saúde é um órgão colegiado, ou seja, é composto por pessoas que representam
diferentes grupos da sociedade, sendo 30% delas representantes de usuários do SUS”.
( ) “Um Conselho de Saúde é permanente, isto é, tem sua existência garantida em qualquer circunstância
e não existe a possibilidade de ser extinto”.
( ) “Um Conselho de Saúde é deliberado, ou seja, toma decisões que devem ser cumpridas pelo poder
público”.
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Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
a) V, F, V.
b) F, V, F.
c) F, V, V.
d) F, F, V.
e) V, V, V.
16. (EBSERH/Técnico em enfermagem/VUNESP/2020) Assinale a alternativa correta a respeito do
Conselho Nacional de Saúde.
a) Tem em sua composição representantes do Conselho Nacional de Secretários de Saúde e do Conselho
Nacional de Secretários Municipais de Saúde.
b) Tem sua organização e normas de funcionamento determinadas em regimento próprio, definido pelo
Ministério da Saúde.
c) Possui caráter permanente e consultivo, tendo papel fundamental na formulação de estratégias da
política de saúde.
d) É um órgão importante na assessoria do Ministério da Saúde, pois consegue traduzir os anseios dos
mais diferentes segmentos sociais que o compõem.
e) Mesmo não abordando aspectos econômicos e financeiros, tem atribuição de auxiliar na gestão e na
execução da política de saúde.
17. (EBSERH/Enfermeiro/cardiologia/VUNESP/2020) Dentre os conselheiros de saúde dos serviços do
SUS, é obrigatória a participação de representantes do
a) poder legislativo.
b) poder judiciário.
c) governo.
d) Ministério Público.
e) movimento sindical.
18. (EBSERH/Enfermeiro/cardiologia/VUNESP/2020) Segundo a Lei nº 8.142/90, os recursos do Fundo
Nacional de Saúde (FNS) serão alocados
a) para cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos municípios, sendo que aos
Estados estão previstas outras fontes de financiamento.
b) prioritariamente como investimentos decorrentes de emendas parlamentares e aprovadas pelo
Congresso Nacional.
c) aos Municípios, Estados e Distrito Federal, que poderão utilizá-los para cobrir gastos com ações
definidas pelo Ministério da Saúde.
d) prioritariamente para investimentos na rede assistencial de ambulatórios e hospitais filantrópicos
conveniados pelo SUS.
e) como investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde, entre outras formas.
19. (EBSERH/Engenheiro Mecânico/VUNESP/2020) A definição dos recursos mínimos a serem aplicados
anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde deve
a) estar em conformidade com objetivos e metas explicitados nos Planos de Saúde de cada ente da
Federação.
b) ser de responsabilidade do setor saúde e de outras políticas públicas que atuam sobre determinantes
sociais e econômicos incidentes sobre as condições de saúde da população.
c) incluir despesas de pagamento de aposentadorias e pensões dos servidores da saúde.
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d) ser financiada com recursos movimentados em contas correntes específicas para cada programa de
trabalho.
e) destinar recursos ao saneamento básico e obras de infraestrutura realizadas para beneficiar
diretamente a rede de saúde.

Decreto nº 7.508/2022
20. (EBSERH/Engenheiro Mecânico/VUNESP/2020) Cabe aos Serviços Especiais de Acesso
a) realizar o atendimento inicial à saúde do usuário no SUS.
b) estabelecer as regras da gestão compartilhada do SUS.
c) definir a distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela
iniciativa privada.
d) estabelecer critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde.
e) realizar o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de
atendimento especial.
21. (EBSERH/Técnico em enfermagem/VUNESP/2020) Os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) têm
direito a um determinado medicamento
a) sempre que este tiver o registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
b) se a prescrição estiver em conformidade com a Relação Nacional de Medicamentos e com os Protocolos
Clínicos e Diretrizes Terapêuticas.
c) sempre que for comprovada a sua efetividade no tratamento das doenças específicas que
apresentarem.
d) se este estiver disponível nas unidades de saúde nas quais são acompanhados regularmente.
e) se houver comprovação científica atestada por, pelo menos, duas empresas do ramo farmacêutico.

Determinantes Sociais de Saúde (DSS)
22. (EBSERH/Técnico em Contabilidade/IBFC/2020) A saúde, pela definição da Organização Mundial da
Saúde (OMS), é um completo bem-estar biopsicossocial. Desta forma, é inegável que diante deste
contexto, existem inúmeros determinantes envolvidos com o completo bem-estar dos indivíduos. Em
relação aos determinantes sociais da saúde, assinale a alternativa correta.
a) Dentre os determinantes sociais da saúde encontram-se: poluição do ar, aquecimento global, a
segurança alimentar, entre outros.
b) A Comissão Nacional Sobre os Determinantes Sociais da Saúde define determinantes sociais da saúde
como: fatores sociais, culturais, étnicos/ raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a
ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população.
c) A Comissão Nacional Sobre os Determinantes Sociais da Saúde define determinantes sociais da saúde
como: fatores ambientais, sociais e genéticos, que englobam todo o espectro de vidas do indivíduo e
influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população.
d) Dentre os determinantes sociais da saúde encontram-se: poluição do ar, habitação, situação de
emprego, renda, ocupação, entre outros.
e) A Comissão Internacional Sobre os Determinantes Sociais da Saúde define determinantes sociais da
saúde como: fatores fisiopatológicos de origem multivariada que influenciam a ocorrência de problemas
de saúde e consequentemente, à morte.
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23. (EBSERH/Enfermeiro/IBFC/2020) Os determinantes sociais da saúde interferem diretamente no
processo saúde-doença e ditam o mapa de saúde de uma região. Esses determinantes sociais referem-se
aos fatores sociais, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a
ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população. Em relação aos determinantes
sociais da saúde, assinale a alternativa correta.
a) No Brasil, com a finalidade de identificar com menor precisão os fatores ambientais que determinam a
saúde, foi criada a Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde.
b) No Brasil, com a finalidade de identificar com maior precisão os fatores genéticos e hereditários que
determinam a saúde, foi criada a Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde.
c) No Brasil, com a finalidade de identificar com maior precisão os fatores sociais que determinam a saúde,
foi criada a Comissão Global sobre Determinantes Sociais da Vida.
d) No Brasil, com a finalidade de identificar com maior precisão os fatores sociais que determinam a saúde,
foi criada a Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde.
e) No Brasil, com a finalidade de identificar com maior precisão os fatores biopsicossociais que
determinam a doença, foi criada a Comissão Nacional contra os Determinantes Culturais da Saúde.
24. (EBSERH/Técnico em Enfermagem/IBFC/2020) Os Determinantes Sociais da Saúde (DSS) abordam, de
forma geral, as condições de vida e condições de trabalho dos indivíduos que de alguma forma
condicionam sua saúde. Com base na Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais da Saúde
(CNDSS), assinale a alternativa correta.
a) Fatores psicológicos não fazem parte dos DSS.
b) Fatores comportamentais não fazem parte dos DSS.
c) Fatores étnico/raciais não fazem parte dos DSS.
d) Fatores culturais e Sociais não fazem parte dos DSS.
e) Fatores ambientais, como poluição do ar, da terra e dos alimentos, não fazem parte dos DSS.

Sistema de Informação em Saúde
25. (EBSERH/Enfermeiro/cardiologia/VUNESP/2020) O Sistema de Informações Hospitalares do SUS
(SIHSUS)
a) tem como finalidade registrar todos os atendimentos provenientes de internações hospitalares que
foram financiados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
b) é a fonte preferencial de informação sobre as características de doenças infecciosas, em particular as
que atingem o sistema digestivo.
c) tem várias informações sobre os pacientes em regime de internação hospitalar quanto ao diagnóstico,
mas não dos procedimentos.
d) tem como instrumento a Autorização de Internação Hospitalar (AIH), que é gerada quando uma
internação é autorizada, desde que seja em um prestador público.
e) permite estimar a taxa de prevalência das doenças mais comuns em uma determinada comunidade.
26. (EBSERH/Técnico em enfermagem/VUNESP/2020) O Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial
(GAL), sistema informatizado construído para Laboratórios de Saúde Pública, aplicado aos exames e
ensaios de amostras de origem humana, animal e ambiental, tem entre seus objetivos
a) avaliar a fidedignidade de informações do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).
b) a publicação de trabalhos acadêmicos em revistas científicas de comprovada qualidade para legitimar
suas informações.
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c) gerar relatórios gerenciais e de produção de exames nas Redes de Laboratórios de Saúde Pública para
fins de adicionais salariais dos profissionais.
d) gerenciar e acompanhar as realizações das análises laboratoriais do ponto de vista técnico, desde a sua
solicitação, sem compromisso com a emissão do laudo final.
e) enviar os resultados dos exames laboratoriais de casos suspeitos ou confirmados da doenças de
notificação compulsórias ao SINAN.

Segurança do Paciente
27. (EBSERH/Técnico em Enfermagem/IBFC/2020) Dentre os princípios e diretrizes adotados pelo Núcleo
de Segurança do Paciente (NSP), conforme Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) de nº 36, de 25 de
julho de 2013, assinale a alternativa correta.
a) A melhoria contínua dos processos de cuidado e do uso de tecnologias da saúde.
b) A disseminação local da cultura de segurança.
c) A desarticulação e a integração dos processos de gestão de vetores.
d) A garantia das más condições das instalações do serviço de saúde.
e) O fortalecimento da cultura do medo em se trabalhar em serviços de saúde, pois assim os profissionais
se previnem mais.
28. (EBSERH/Enfermeiro/IBFC/2020) Os serviços de saúde devem garantir a segurança do seu paciente.
Para auxiliar nesse manejo do cuidado, foi criada a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) de nº 36, de
25 de julho de 2013, com objetivo de instituir ações para promoção da segurança do paciente e a melhoria
da qualidade nos serviços de saúde. Em relação à vigilância, monitoramento e notificações de eventos
adversos, assinale a alternativa correta.
a) A notificação dos eventos adversos, para fins desta Resolução, deve ser realizada semestralmente pelo
Núcleo de Segurança do Paciente (NSP), até o 15º (décimo quinto) dia útil do mês subsequente ao mês
de vigilância, por meio das ferramentas eletrônicas disponibilizadas pela Anvisa.
b) Os eventos adversos que evoluírem para óbito devem ser notificados em até 72 (setenta e duas) horas
a partir do ocorrido.
c) A notificação dos eventos adversos, para fins desta Resolução, deve ser realizada mensalmente pelo
Núcleo de Segurança do Paciente (NSP), até o 20º (vigésimo) dia útil do mês subsequente ao mês de
vigilância, por meio das ferramentas eletrônicas disponibilizadas pelo Ministério da Saúde.
d) Os eventos adversos que evoluírem para óbito devem ser notificados em até 24 (vinte e quatro) horas
a partir do ocorrido.
e) Os eventos adversos que evoluírem para óbito devem ser notificados em até 48 (quarenta e oito) horas
a partir do ocorrido.
29. (EBSERH/Técnico em Contabilidade/IBFC/2020) A segurança do paciente em serviços de saúde é
prevista pela Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) de nº 36, de 25 de julho de 2013, com objetivo de
instituir ações para promoção da segurança do paciente e a melhoria da qualidade nos serviços de saúde.
Em relação à segurança do paciente em serviços de saúde, assinale a alternativa correta.
a) O dano representa o comprometimento da estrutura ou função do corpo e/ou qualquer efeito dele
oriundo, incluindo doenças, lesão, sofrimento, morte, incapacidade ou disfunção, podendo, assim, ser
físico, social ou psicológico.
b) As boas práticas de funcionamento de serviços de saúde são componentes da garantia da qualidade
que asseguram a oferta de serviços fora dos padrões de qualidade.
c) Evento adverso é um incidente que resulta em benefício à saúde.
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d) A cultura da segurança representa o conjunto de valores, atitudes, competências e comportamentos
que determinam o comprometimento com a gestão da saúde e da segurança, utilizando a culpa e a
punição como oportunidade de aprender com as falhas e melhorar a atenção à saúde.
e) Gestão de risco corresponde à aplicação local e pontual de políticas, procedimentos, condutas e
recursos na identificação, análise, avaliação, comunicação e controle de riscos e eventos adversos que
afetam a segurança, a saúde humana, a integridade profissional, o meio ambiente e a imagem
institucional.
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1ª REVISÃO DO SUS 2020
1. (HU-UFPR/EBSERH/IBFC/2015) Em 1986, _______________ foi que teve desdobramento imediato
num conjunto de trabalhos técnicos, desenvolvidos pela Comissão Nacional da Reforma Sanitária, passou
a partir de seu relatório final, a constituir-se no instrumento que influenciaria de forma determinante em
dois processos que se iniciaram, concomitantemente, em 1987: a implantação do Sistema Unificado e
Descentralizado de Saúde (SUDS) e a elaboração da nova Constituição Federal. Posteriormente, a Lei nº
8.080/90 instituiu o Sistema Único de Saúde. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.
a) Realizada a III Conferência Nacional de Saúde.
b) Criado o Programa de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento no Nordeste (PIASS).
c) Criado o Sistema Nacional da Previdência Social.
d) Realizada a VIII Conferência Nacional de Saúde.
e) Proposta a Ação Integrada de Saúde (AIS).
2. (Pref. São Paulo-SP/IBFC/2016) Considerando o relatório final da 8º conferência Nacional de Saúde, no
que diz respeito aos princípios referentes às condições de acesso e qualidade, assinale a alternativa que
não expressa o que diz o texto do referido relatório:
a) Direito a acompanhante ao doente internado, especialmente os idosos.
b) Equidade em relação ao acesso.
c) Universalização em relação à cobertura populacional.
d) Direito à assistência psicológica.
e) Atendimento oportuno segundo as necessidades.
3. (MGS/IBFC/2016) Analisando o desenvolvimento histórico das políticas sociais no Brasil Behring;
Boschetti (2011) nos dizem que o ano de 1923 foi extremamente relevante posto que foi nele que tivemos
a promulgação da lei Eloy Chaves. Considerando as colocações das autoras sobre a referida legislação
avalie os itens abaixo destacados:
I. Alei Eloy Chaves instituiu a obrigatoriedade da criação das Caixas de Aposentadoria e Pensão (CAPs).
II. A lei Eloy Chaves estendeu o direito previdenciário para os trabalhadores rurais e para os empregados
domésticos.
III. As categorias de trabalhadores que tiveram direito a organização das Caixas de Aposentadoria e Pensão
(CAPs) eram as que estavam inseridas, diretamente, no processo de produção e circulação de
mercadorias.
IV. Conforme a lei Eloy Chaves, tinham direito de organizar as Caixas de Aposentadoria e Pensão (CAPs)
somente os trabalhadores da burocracia pública.
Estão corretas:
a) Apenas as afirmativas I e II.
b) Apenas as afirmativas I e III.
c) Apenas as afirmativas III e IV.
d) Apenas as afirmativas II e III.
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4. (MGS/IBFC/2016) A Seguridade Social brasileira foi criada a partir da Constituição de 1988 inaugurando
uma nova ótica para a política social em nosso país. Teixeira (2006), recorrendo ao texto constitucional,
especialmente ao artigo 194, indica como objetivos da Seguridade Social:
I. Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços
assistenciais.
II. Participação da comunidade.
III. Universalidade da cobertura e do atendimento.
IV. Irredutibilidade do valor dos benefícios.
Representam objetivos da Seguridade Social, conforme o artigo 194 da Constituição Federal os citados
nas afirmativas:
a) III e IV, apenas.
b) l e III apenas.
c) II e III, apenas.
d) I e IV, apenas.
5. (MGS/IBFC/2016) Observe o artigo 194 da Constituição Federal:
“A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da
sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à______________, à previdência e
à________________ ?
(BRASIL, 1988. Disponível em
http://app1.sefaz.mt.gov.br/Sistema/legislacao/constituicaof.nsf/9e97251be30935ed03256727003d2d92/4ddaf343a364a5010325675400
672374?OpenDocument. Acesso: 30 out. 2015.

Selecione, dentre as afirmativas abaixo, aquela que completa, de maneira correta, as lacunas presentes
no artigo supracitado:
a) Saúde/Habitação Social.
b) Habitação/Assistência Social.
c) Educação/Assistência Social.
d) Saúde/Assistência Social.
6. (Pref. de Cruzeiro do Sul-AC/IBFC/2019) Na descrição contida na Constituição Federal, Seção II, Da
Saúde no Art. 198. “ As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e
hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes”.
Considere o disposto na legislação supracitada, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V)
ou Falso (F).
( ) Descentralização, com direção única em cada esfera de governo.
( ) Atendimento fragmentado, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços
assistenciais.
( ) Participação da comunidade.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
a) V, V, V.
b) V, V, F.
c) F, F, V.
d) V, F, V.
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7. (Pref. de Cruzeiro do Sul-AC/IBFC/2019) Considere o disposto na Constituição Federal de 1988, Seção
II, Da Saúde, Art 196 ao 200, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
( ) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com
fins lucrativos.
( ) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde
no país, salvo nos casos previstos em lei.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
a) V, V, F.
b) F, F, V.
c) V, V, V.
d) V, F, F.
8. (Pref. São Paulo-SP/IBFC/2016) Considerando a Constituição da República Federativa do Brasil, analise
as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta:
I. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema Único de saúde, segundo
diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades
filantrópicas e as sem fins lucrativos.
II. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei fiscalizar e
inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para
consumo humano.
III. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem
um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: descentralização, integralidade,
gratuidade e controle social.
a) Apenas III é correta.
b) Apenas II e III são corretas.
c) Apenas I e II são corretas.
d) I, II e III são incorretas.
e) I, II e III são corretas.
9. (Pref. Cabo de Santo Agostinho-PE/IBFC/2019) De acordo com a Constituição Federal de 1988 - Seção
II, ao sistema de saúde compete algumas atribuições. Sendo assim, analise as afirmativas abaixo e dê
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
( ) Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
( ) Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico.
( ) Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
a) F, V, V, F.
b) V, F, V, F.
c) V, F, F, V.
d) V, V, V, V.
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10. (Pref. Cabo de Santo Agostinho-PE/IBFC/2019) De acordo com a Lei nº 8080/1990, o Sistema Único
de Saúde (SUS) obedece a alguns princípios. Assinale a alternativa incorreta que apresenta apenas os
princípios do Sistema Único de Saúde.
a) Proibida a participação da comunidade.
b) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
c) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde.
d) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
11. (Pref. Cabo de Santo Agostinho-PE/IBFC/2019) Em relação à Lei nº 8.080/1990, bem como a
legislação regulatória da Saúde Pública no Brasil, assinale a alternativa incorreta.
a) Define que todas as ações e os serviços públicos de saúde prestados pelos entes federados, da
administração direta e indireta, constituem o Sistema Único de Saúde (SUS).
b) As Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite são reconhecidas como foros de negociação e
pactuação entre gestores, quando aos aspectos operacionais do SUS.
c) Embora os avanços na concepção do SUS possam ser relevantes quanto à promoção do atendimento à
saúde da população, a gestão do SUS foi estabelecida como responsabilidade única do Ministério da
Saúde.
d) A vigilância epidemiológica, de acordo com a lei em questão, é entendida por um conjunto de ações
que propiciam o conhecimento, a detecção ou prevenção de mudanças nos fatores determinantes e
condicionantes de saúde individual ou coletiva, com o objetivo de recomendar e adotar as medidas de
prevenção e controle das doenças ou agravos.
12. (HUGG - UNIRIO/EBSERH/IBFC/2016) A Lei nº 8080 de 1990 dispõe sobre as condições para
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços
correspondentes, sendo incorreto afirmar que:
a) A execução de ações de saúde do trabalhador não está incluída nos objetivos do Sistema Único de
Saúde (SUS), já que é legislação específica e exclusiva do ministério do trabalho através das normas
regulamentadoras.
b) É objetivo do Sistema Único de Saúde (SUS) a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e
determinantes da saúde.
c) É objetivo do Sistema Único de Saúde (SUS) a assistência às pessoas por intermédio de ações de
promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das
atividades preventivas.
d) A assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, está incluída entre a execução de ações
promovidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
13. (TJ-PE/IBFC/2017) A Política Social de Saúde foi constituída enquanto tal a partir da Constituição de
1988 e foi regulamentada a partir da Lei de nº. 8.080 de 19 de setembro de 1990. A partir de então a
Saúde passou a ser considerada um direito de todos, cabendo ao Estado a responsabilidade de sua
execução. Nesse sentido, há responsabilidades partilhadas entre os vários entes federados. De acordo
com o artigo 16 da Lei de nº. 8.080 de 19 de setembro de 1990, são competências da direção nacional do
Sistema Único de Saúde:
I. Promover a descentralização para os Municípios dos serviços e das ações de saúde.
II. Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.
III. Participar da definição de normas, critérios e padrões para o controle das condições e dos ambientes
de trabalho e coordenar a política de saúde do trabalhador.
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IV. Coordenar e participar na execução das ações de vigilância epidemiológica.
V. Prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente ações e serviços de saúde.
Estão corretas as afirmativas:
a) I, II e III, apenas.
b) II, III e V, apenas.
c) II, III e IV, apenas.
d) I, IV e V, apenas.
e) III, IV e V, apenas.
14. (IDAM/IBFC/2019) A Política de Saúde, executada por meio do Sistema Único de Saúde, possui uma
legislação específica para dispor acerca da participação e do controle social, sendo essa a Lei nº 8.142 de
28 de dezembro de 1990. Considerando as prerrogativas desta Lei, analise as afirmativas abaixo:
I. A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências não será paritária em relação ao
conjunto dos demais segmentos, devendo ser composta em maioria de 70,0% por representantes do
poder público.
II. A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois anos com a representação dos vários segmentos sociais,
para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis
correspondentes, convocada pelo Poder Judiciário ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho
de Saúde.
III. São instâncias colegiadas de participação popular as Conferências de Saúde e o Conselho de Saúde.
IV. A constituição do conselho de saúde é uma das prerrogativas para que Municípios, Estados e Distrito
Federal possam receber recursos do Fundo Nacional de Saúde.
Assinale a alternativa correta.
a) I e IV apenas.
b) III e IV apenas.
c) II e III apenas.
d) I e II apenas.
15. (Pref. Cabo de Santo Agostinho-PE/IBFC/2019) De acordo com a Lei nº 8142/1990, o Sistema Único
de Saúde (SUS) de que trata a Lei nº 8080/1990, contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das
funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: _____ e _____.
Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.
a) Estado/Município.
b) Conferência de Saúde/Conselho de Saúde.
c) Ouvidoria/Assistência Social.
d) Educação/Município.
16. (HU-UNIVASF/EBSERH/IBFC/2014) “As ______________________ são espaços institucionais
destinados a analisar os avanços e retrocessos do SUS e propor diretrizes para a formulação de políticas
de saúde em níveis correspondentes. São vitais para o exercício do controle social, pois estabelecem
diretrizes para a atuação dos conselhos de Saúde nas três esferas de governo”. Assinale a alternativa que
completa corretamente a lacuna.
a) Comissão Intergestores Tripartite.
b) Comissões Intergestores Bipartites.
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c) Conferências de Saúde.
d) Conselhos de Gestão Participativa.
e) Conselhos de Saúde.
17. (HUGG - UNIRIO/EBSERH/IBFC/2016) Analise as representações abaixo e assinale a alternativa que
contempla aquelas que são permitidas no Conselho de Saúde.
I. Poder Judiciário.
II. Poder Legislativo.
III. Poder Executivo.
a) I, II e III.
b) Apenas III.
c) Apenas II.
d) Apenas I e II.
e) Apenas I e III.
18. (HUGG - UNIRIO/EBSERH/IBFC/2016) O Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde é previsto
no decreto presidencial 7508/11. Acerca desse contrato, assinale a alternativa incorreta:
a) O Conselho Nacional de Saúde é o órgão que fará o controle e a fiscalização do Contrato Organizativo
de Ação Pública da Saúde.
b) A humanização do atendimento do usuário será fator determinante para o estabelecimento das metas
de saúde previstas no Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde.
c) O Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde observará diretrizes básicas para fins de garantia da
gestão participativa, como o estabelecimento de estratégias que incorporem a avaliação do usuário, das
ações e dos serviços, como ferramenta de sua melhoria.
d) As normas de elaboração e fluxos do Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde serão pactuados
pelo CIT (Comissão Intergestores Tripartite), cabendo à Secretaria de Saúde Estadual coordenar a sua
implementação.
e) Os partícipes incluirão dados sobre o Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde no sistema de
informações em saúde organizado pelo Ministério da Saúde e os encaminhará ao respectivo Conselho de
Saúde para monitoramento.
19. (HU-UNIVASF/EBSERH/IBFC/2014) “Região de Saúde é o espaço geográfico contínuo constituído por
agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais
e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar
a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde”. Assinale a alternativa correta
ao trecho acima apresentado.
a) Lei nº 8.142/90.
b) Lei nº 8.080/90.
c) Decreto nº 7.179/10.
d) Decreto nº 7.508/11.
e) Resolução COFEN nº 358/2009.
20. (HUGG - UNIRIO/EBSERH/IBFC/2016) Promoção da saúde foi um dos eixos do Pacto pela Vida,
componente do pacto pela Saúde (2006), um dos marcos da construção do SUS. Analise os objetivos desse
eixo abaixo e assinale o incorreto.
a) Elaborar e implementar uma Política de Promoção da Saúde, de responsabilidade dos três gestores.
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b) Enfatizar a mudança de comportamento da população brasileira de forma a internalizar a
responsabilidade individual da prática de atividade física regular, alimentação adequada e saudável e
combate ao tabagismo.
c) Articular e promover os diversos programas de promoção de atividade física já existentes e apoiar a
criação de outros.
d) Apoiar e estimular estratégias de detecção precoce do câncer de mama e do câncer do colo uterino.
e) Promover medidas concretas pelo hábito da alimentação saudável.
21. (Pref. Cabo de Santo Agostinho-PE/IBFC/2019) Considere a Portaria nº 1600/2011 a qual reformula
a Política Nacional de Atenção às Urgências e institui a Rede de Atenção às Urgências no Sistema Único
de Saúde (SUS). Quanto à uma diretriz da rede de Atenção às Urgências, assinale a alternativa correta.
a) Evitar a ampliação do acesso e acolhimento aos casos agudos demandados aos serviços de saúde em
todos os pontos de atenção.
b) Impedir a participação e controle social dos usuários sobre os serviços, pelo fato de serem leigos e
prejudicarem a rede.
c) Regionalização do atendimento às urgências com articulação das diversas redes de atenção e acesso
regulado aos serviços de saúde.
d) Não é necessário o monitoramento e avaliação da qualidade do serviço, pois o serviço não tem como
levantar indicadores para avaliação.
22. (Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho-PE/IBFC/2019) Os Sistemas de Informação em Saúde são
sistemas que instrumentalizam e apoiam a gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), em todas as esferas,
nos processos de planejamento, programação, regulação, controle, avaliação e auditoria. Diante disto,
analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) O sistema CNES significa Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde.
( ) O sistema SIA significa Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS.
( ) O sistema SIGTAP é um sistema de tabulação apenas para a tabela da Associação Médica Brasileira
(AMB).
( ) O sistema SISMAC é um sistema de controle financeiro de todas as complexidades de ações e serviços
ambulatoriais.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
a) F, V, V, F.
b) V, V, F, F.
c) V, F, F, V.
d) F, F, V, V.
23. (HU-UNIVASF/EBSERH/IBFC/2014) A Portaria nº 4.279, de 30 de Dezembro de 2010, estabelece
diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde. Tal
documento considera a necessidade de definir os fundamentos conceituais e operativos essenciais ao
processo de organização da Rede de Atenção à Saúde, bem como as diretrizes e estratégias para sua
implementação. Assinale a alternativa correta.
a) A Rede de Atenção à Saúde caracteriza-se pela formação de relações verticais entre os pontos de
atenção com o centro de comunicação na Atenção Primária à Saúde (APS), pela centralidade nas
necessidades em saúde de uma população.
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b) A Rede de Atenção à Saúde não considera a Regionalização como uma diretriz do Sistema Único de
Saúde e um eixo estruturante do Pacto de Gestão.
c) A organização da Rede de Atenção à Saúde tem a Atenção Primaria à Saúde como coordenadora do
cuidado e ordenadora da rede, sendo que esta não se apresenta como um mecanismo de superação da
fragmentação sistêmica sem uma função resolutiva dos cuidados primários.
d) A Rede de Atenção à Saúde é definida como arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de
diferentes densidades tecnológicas, que integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de
gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado.
e) Todos os pontos de atenção a saúde não são igualmente importantes para que se cumpram os objetivos
da Rede de Atenção à Saúde e não se diferenciam pelas distintas densidades tecnológicas que os
caracterizam.
24. (HUGG - UNIRIO/EBSERH/IBFC/2016) A Constituição de 1988 incorpora um conceito mais abrangente
de saúde. Assinale a alternativa correta que contempla um exemplo de fator determinante e
condicionante de saúde relacionado ao meio físico.
a) Educação.
b) Ocupação.
c) Água.
d) Idade.
e) Sexo.
25. (Pref. Jandira-SP/IBFC/2016) Considerando os conceitos de doenças, agravos e eventos de saúde
pública nos serviços de saúde, leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.
I. Agravo é qualquer dano à integridade física ou mental do indivíduo, provocado por circunstâncias
nocivas, tais como acidentes, intoxicações por substâncias químicas, abuso de drogas ou lesões
decorrentes de violências interpessoais, como agressões e maus tratos, e lesão autoprovocada.
II. São autoridades de saúde: o Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde dos Estados, Distrito Federal
e Municípios, responsáveis pela vigilância em saúde em cada esfera de gestão do Sistema Único de Saúde
(SUS).
III. Vigilância sentinela: modelo de vigilância realizada a partir de estabelecimento de saúde estratégico
para a vigilância de morbidade, mortalidade ou agentes etiológicos de interesse para a saúde pública, com
participação facultativa, segundo norma técnica específica estabelecida pela Secretaria de Vigilância em
Saúde (SVS/MS).
IV. Evento de saúde pública (ESP): situação que constitui potencial ameaça à saúde pública, como a
ocorrência de surto ou epidemia, doença ou agravo de causa desconhecida, alteração no padrão
clínicoepidemiológico das doenças conhecidas, considerando o potencial de disseminação, a magnitude,
a gravidade, a severidade, a transcendência e a vulnerabilidade, exceto para epizootias ou agravos
decorrentes de desastres ou acidentes.
a) As frases I, II, III e IV estão corretas.
b) As frases I, II e III estão corretas.
c) Apenas as frases I e IV estão corretas.
d) Apenas a frase III está correta.
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26. (Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho-PE/IBFC/2019) De acordo com a Política Nacional da Atenção
Básica, Portaria nº 2.436/2017, ressalta-se a importância da Atenção Básica. Nesse contexto, analise as
afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) A Atenção Básica será a principal porta de entrada e centro de comunicação da Rede de Atenção à
Saúde, coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede.
( ) A Atenção Básica será ofertada integralmente e gratuitamente a todas as pessoas, de acordo com suas
necessidades e demandas do território, considerando os determinantes e condicionantes de saúde.
( ) É permitida a exclusão baseada em idade, gênero, raça/cor, etnia, crença, nacionalidade, orientação
sexual, identidade de gênero, estado de saúde, condição socioeconômica, escolaridade, limitação física,
intelectual, funcional e outras.
( ) Todos os estabelecimentos de saúde que prestem ações e serviços de Atenção Básica, no âmbito do
Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com esta Portaria serão denominados Unidade Básica de Saúde
(UBS).
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
a) V, V, F, V.
b) V, V, F, F.
c) V, F, V, F.
d) F, F, V, V.
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2ª REVISÃO DO SUS 2020
1. (HUAP-UFF/EBSERH/IBFC/2016) Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa correta.
a) O SUS é o sucessor do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS).
b) É uma nova formulação política e organizacional para o reordenamento dos serviços e ações de saúde
estabelecida pela Constituição de 1988.
c) O SUS é o sucessor do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS).
d) O SUS não segue a mesma doutrina e os mesmos princípios organizativos em todo o território nacional,
ou seja, existem diferenças dentre as regiões brasileiras.
e) O SUS é um serviço ou uma instituição com finalidade distinta.
2. (HU-FURG/EBSERH/IBFC/2016) Considerando o histórico da construção do Sistema Único de Saúde
(SUS), assim como o papel das Conferências Nacionais de Saúde, analise as sentenças abaixo,
classificando-as como V (verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência
correta, de cima para baixo:
( ) A 8ª Conferência Nacional de Saúde aprovou as diretrizes para a criação do Sistema Único de Saúde
(SUS).
( ) a 9ª Conferência Nacional de Saúde teve como principal demanda a descentralização da saúde, que
seria obtida com a municipalização dos serviços.
( ) A 8ª Conferência Nacional de Saúde resultou, quase que de imediato, na implantação do Sistema
Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS) e na incorporação do INAMPS ao Ministério da Saúde,
ambos no período que antecedeu à Constituição da República Federativa de 1988.
a) V, V, V.
b) F, F, V.
c) F, F, F.
d) V, F, V
e) V, V, F.
3. (TJ-SP/VUNESP/2019) A Constituição da República Federativa do Brasil estabelece que as ações e
serviços públicos de saúde integrem uma rede regionalizada e hierarquizada, constituindo um sistema
único, que deve ser organizado de acordo com diretrizes, entre elas,
a) a centralização, com protagonismo do município, por meio das unidades básicas de saúde (UBS).
b) a descentralização, com direção única em cada esfera de governo.
c) a centralização, com protagonismo da esfera federal representada pelo Ministério da Saúde.
d) o atendimento integral, com prioridade para as atividades curativas, sem prejuízo dos serviços de
atenção primária à saúde.
e) a implantação do programa de Saúde da Família como estratégia para a efetivação da atenção básica à
saúde.
4. (SESACRE/IBFC/2019) Acerca dos princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde (SUS), instituído
pela Lei Federal nº 8.080/1990, leia as sentenças abaixo.
“O princípio de _____ assegura a saúde como um direito de cidadania de todas as pessoas, cabendo ao
Estado assegurar este direito”.
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“O objetivo do princípio de _____ é diminuir as desigualdades. Apesar de todas as pessoas possuírem
direito aos serviços, as pessoas não são iguais e, por isso, têm necessidades distintas. Em outras palavras,
significa tratar desigualmente os desiguais”.
Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.
a) Universalidade/Equidade.
b) Regionalização/Hierarquização.
c) Igualdade/Equidade.
d) Universalidade/Regionalização.
5. (SESACRE/IBFC/2019) De acordo com a Lei nº 8.080/1990 estão incluídas no campo de atuação do
Sistema Único de Saúde (SUS) suas execuções específicas. Sobre isto, assinale a alternativa incorreta.
a) regular benefícios sociais.
b) vigilância epidemiológica.
c) saúde do trabalhador.
d) saneamento básico.
6. (Prefeitura da Estância Hidromineral de POÁ-SP/VUNESP/2014) De acordo com a Lei nº 8.080/90, que
dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providencias, participar da execução, controle
e avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho compete
a) aos serviços privados de assistência à saúde.
b) à direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS).
c) à direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS).
d) à direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS).
e) à delegacia regional do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
7. (HU-FURG/EBSERH/IBFC/2016) Sobre a Lei nº 8.142/90, analise as sentenças abaixo, classificando-as
como V (verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima
para baixo:
( ) Os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento
próprio definidos pelo respectivo Conselho e aprovados pelo Secretário ou Ministro da Saúde.
( ) O Conselho de Saúde, tem caráter permanente, mas não deliberativo.
( ) A Conferência de Saúde poderá, extraordinariamente, ser convocada pelo Poder Executivo.
a) V, V, F.
b) F, F, F.
c) V, V, V.
d) V, F, V
e) F, F, V.
8. (CHC-UFPR/EBSERH/IBFC/2015) Considerando as disposições da Lei Federal nº 8.142 de 28/12/1990
que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as
transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências,
assinale a alternativa correta.
a) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não incluem investimentos previstos em Lei
orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional.
b) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não incluem investimentos previstos no Plano
Quinquenal do Ministério da Saúde.
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c) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) incluem cobertura das ações e serviços de saúde a serem
implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal, desde que não destinados a investimentos
na rede de serviços.
d) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como despesas de custeio e de capital
do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.
e) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não permitem despesas de custeio do Ministério da
Saúde.
9. (TJ-SP/VUNESP/2019) A participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) se dá
por meio da atuação de representantes dos usuários
a) na administração do Fundo Nacional de Saúde (FNS).
b) no Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).
c) no Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems).
d) na Secretaria Executiva do Ministério da Saúde.
e) no Conselho de Saúde.
10. (MPE/SP/VUNESP/2016) Os Conselhos de Saúde
a) São colegiados tripartites constituídos por representantes dos governos municipal, estadual e federal,
eleitos entre a comunidade científica.
b) Compõem-se de representantes dos Ministérios da Saúde, da Previdência Social e do Planejamento
com o objetivo de revisar, periodicamente, as políticas de saúde na esfera federal.
c) Atendem uma diretriz constitucional que prevê a participação da comunidade na gestão do Sistema
Único de Saúde- SUS.
d) São órgãos de assessoria técnica, designados pelo governo estadual, analisar as demandas regionais e
disciplinar a distribuição equilibrada das verbas e insumos entre os municípios.
e) Tem o caráter de órgão consultivo e são compostos por especialistas, segmentados em diferentes áreas
técnicas, que definem e revisam a política de adaptação do SUS às novas tecnologias.
11. (Pref. Guarulhos-SP/VUNESP/2019) Segundo o Decreto nº 7.508/2011, são, em princípio, portas de
entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde, dentre outros, os serviços de
a) atenção psicossocial.
b) entidades filantrópicas.
c) instituições universitárias.
d) planos de saúde privados.
e) assistência social.
12. (HU-UNIVASF/EBSERH/IBFC/2014) Considerando o decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, o
conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade
de garantir a integralidade da assistência à saúde corresponde à (ao):
a) Polo de Saúde.
b) Rede de Atenção à Saúde.
c) Região de Saúde.
d) Programa Nacional de Atenção Integral à Saúde.
e) Mapa de Saúde.
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13. (HU-UFMA/EBSERH/IBFC/2013) O Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011 regulamenta
a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras
providências. Considerando esse decreto, assinale a alternativa incorreta:
a) Poderão ser instituídas Regiões de Saúde interestaduais, compostas por municípios limitrofes, por ato
conjunto dos respectivos Estados em articulação com os municípios.
b) O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pela atenção primária
e deve ser fundado na avaliação da gravidade do risco individual e coletivo e no critério cronológico,
observadas as especificidades previstas para pessoas com proteção especial, conforme legislação vigente.
c) À população indígena contará com os mesmos regramentos de acesso, que o conjunto da população
conforme a necessidade de assistência integral à sua saúde, de acordo com disposições do Ministério da
Saúde.
d) O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos
de saúde, de acordo com as características epidemiológicas e da organização de serviços nos entes
federativos e nas Regiões de Saúde.
e) Ao usuário será assegurada a continuidade do cuidado em saúde, em todas as suas modalidades, nos
serviços, hospitais e em outras unidades integrantes da rede de atenção da respectiva região.
14. (HU-FURG/EBSERH/IBFC/2016) Segundo o modelo de determinantes da Organização Mundial de
Saúde, os determinantes sociais da saúde se classificam como estruturais e intermediários. Assinale a
alternativa que contém somente determinantes estruturais:
a) Condições de trabalho e disponibilidade de alimentos.
b) Condições de vida e educação.
c) Barreiras à adoção de comportamentos pró-saúde e educação.
d) Barreiras à adoção de comportamentos pró-saúde e renda.
e) Educação e renda.
15. (SESACRE/IBFC/2019) A humanização é vista não como programa, mas como política pública que
atravessa/transversaliza as diferentes ações e instâncias gestoras do SUS. A respeito dos objetivos da
humanização no SUS, assinale a alternativa correta.
a) Orientar as práticas de atenção e gestão do SUS a partir da experiência concreta do trabalhador e
usuário, construindo um sentido positivo de humanização destinado a trabalhadores que atuam apenas
na recepção dos pacientes.
b) Construir trocas solidárias e comprometidas com a dupla tarefa de produção de saúde e produção de
sujeitos.
c) Oferecer um eixo articulador das práticas em saúde, destacando o aspecto subjetivo nelas presentes
não necessariamente incluindo a gestão, pois esta não está diariamente envolvida nas ações.
d) Contagiar, por atitudes e ações humanizadoras, a rede do SUS através de ações destinadas,
especificamente a trabalhadores da saúde e usuários que participam das reuniões do Conselho Municipal
de Saúde.
16. (Pref. Sertãozinho-SP/VUNESP/2016) “O conjunto de ações que proporcionem o conhecimento, a
detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde
individual e coletiva, com a finalidade de adotar ou recomendar medidas de prevenção e controle das
doenças e agravos à saúde” refere-se ao conceito de
a) Vigilância Sanitária.
b) Vigilância Epidemiológica.
c) Saúde Coletiva.
d) Medicina Preventiva.
e) Prevenção Primária.
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3ª REVISÃO DO SUS 2020
História da Saúde no Brasil
1. (HUGG-UNIRIO/EBSERH/IBFC/2017) Bravo; Matos (2006) realizam uma análise histórica do
desenvolvimento da política de saúde no Brasil e, considerando o período a partir de 1930, citam que a
Saúde era organizada em dois subsetores, sendo, um deles, o de Saúde Pública. De acordo com esses
autores, a Saúde Pública do período apresentou determinadas características, as quais estão citadas,
corretamente, nas afirmativas:
I. Intervenções destinadas para a toda população, via universalização do acesso dos serviços.
II. Ênfase nas campanhas sanitárias.
III. Interiorização das ações para áreas de endemias rurais.
IV. Criação de serviços de combate às endemias.
V. Desenvolvimento de ações sob total responsabilidade do Estado brasileiro.
Estão corretas as afirmativas:
a) I, II e III.
b) I, III e V.
c) I, II e IV.
d) III, IV e V.
e) II, III e IV.
2. (HUGG-UNIRIO/EBSERH/IBFC/2017) Baseado no pensamento de Bravo; Matos (2006, p. 26-27), avalie
as afirmativas abaixo:
I. No período de 1945 a 1964, tivemos a elevação dos gastos da previdência social com a assistência
médico hospitalar no Brasil.
II. Constitui característica da Saúde no período de 1945 a 1964 a ênfase na prática médica curativa
orientada para a burocratização do setor.
III. A racionalização administrativa foi uma peculiaridade da política de saúde brasileira no período de
1945 a 1964.
IV. Foi no período de 1945 a 1964 que tivemos no Brasil, na área da saúde, uma maior sofisticação às
campanhas sanitárias.
V. Durante os anos de 1945 a 1964, tivemos, na área da saúde, a criação e a consolidação das Caixas de
Aposentadoria e Pensões (CAPs).
Estão de acordo com o pensamento de Bravo; Matos (2006, p. 26-27) as afirmativas:
a) I, III e IV.
b) I, II e III.
c) II, III e IV.
d) III, IV e V. e) II, III e V.
3. (Pref. de Valinhos-SP/VUNESP/2019) As Conferências Nacionais de Saúde
a) começaram a ser realizadas nos anos 1940, mas, só na 8ª edição, em 1986, nela foi proposto, com
participação popular, o Sistema Único de Saúde.
b) deveriam ser realizadas a cada quatro anos, mas sofreram várias interrupções na sua periodicidade
devido às dificuldades financeiras para sua organização, considerando-se as dimensões do evento.
c) sempre dedicaram especial atenção à enfermagem, reconhecendo seu valor estratégico para a
implementação das políticas públicas de saúde.
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d) realizadas nos últimos oito anos atentaram para as questões da jornada de 30 horas de trabalho para
a Enfermagem e para a aposentadoria especial dos enfermeiros.
e) trataram da saúde da população rural com prioridade sobre a saúde da população urbana, no período
da República Velha.
4. (Prefeitura de Itapevi-SP/VUNESP/2019) Os principais esteios da reforma sanitária brasileira foram
a) as portarias e outros dispositivos legais publicados pelo Ministério da Saúde nas décadas de 1970 e
1980.
b) os movimentos médicos e da academia, alguns projetos institucionais, a produção de entidades da
sociedade civil e os espaços institucionais do Estado permeáveis ao pensamento da saúde coletiva.
c) a produção científica das universidades, os gestores da saúde nas esferas federal, estaduais e
municipais, que advogavam pela independência de cada uma das esferas de governo.
d) a forte influência dos países socialistas sobre a população brasileira, em particular a Rússia, Cuba e a
Hungria.
e) os índices alarmantes de doenças infectocontagiosas e crônicodegenerativas, concomitantemente à
incapacidade do sistema de saúde de dar respostas adequadas.
5. (HUGG-UNIRIO/EBSERH/IBFC/2017) De acordo com Bravo; Matos (2006, p.32-33) no ano de 1986
tivemos no Brasil o “[...]marco histórico mais importante na trajetória da política pública de saúde nesse
pais”. Selecione, dentre as afirmativas abaixo, a que cita, corretamente, qual foi o marco histórico mais
importante ocorrido na área da saúde no ano de 1986.
a) Movimento de Reforma Psiquiátrica.
b) Movimento Diretas Já.
c) Movimento de Reforma Sanitária.
d) 8ª Conferência Nacional de Saúde.
e) Promulgação da Constituição de 1988.

SUS na CF/88
1. (Pref. de Serrana-SP/VUNESP/2018) A definição de saúde, entendida e expressa na Constituição
Federal Brasileira de 1988, apresenta-se como:
a) estado de perfeito bem-estar mental.
b) um bem a ser adquirido pela saúde privada.
c) a ausência total de doença aguda e crônica.
d) direito do cidadão garantido por políticas sociais e econômicas.
e) dever do cidadão em receber medicamentos de alto custo.
2. (Pref. Marataizes-ES/VUNESP/2014) De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil,
é correto afirmar que
a) a questão central para a garantia da saúde enquanto direito de todos e dever do Estado é o
desenvolvimento de políticas sanitárias adequadas à realidade nacional, respeitadas as peculiaridades
locais e regionais.
b) considerando que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, sua execução deve ser feita
exclusivamente pelo Estado brasileiro.
c) a assistência à saúde é livre à iniciativa privada, sendo, portanto, admitida a destinação de recursos
públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
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d) uma das diretrizes do sistema único de saúde é o atendimento integral, com prioridade para as
atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
e) é permitida a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde
no País, salvo nos casos proibidos em Lei.
3. (Prefeitura de Itapevi-SP/VUNESP/2019) A relação entre as instituições públicas e privadas sempre foi
uma das questões polêmicas do SUS. A Constituição Federal
a) estimula as parcerias público-privadas por meio de organizações sociais.
b) determina que as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos têm preferência entre as que recebem
recursos públicos para auxílios ou subvenções.
c) permite a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins
lucrativos, desde que justificada.
d) veda a participação da iniciativa privada no sistema de assistência à saúde.
e) veda a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no
País, salvo nos casos previstos em Lei.
4. (Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho-PE/IBFC/2019) De acordo com a Constituição Federal de 1988
- Seção II, ao sistema de saúde compete algumas atribuições. Sendo assim, analise as afirmativas abaixo
e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
( ) Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
( ) Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico.
( ) Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
a) F, V, V, F.
b) V, F, V, F.
c) V, F, F, V.
d) V, V, V, V.
5. (Pref. Mogi das Cruzes-SP/VUNESP/2019) A Constituição Federal de 1988 concebe que todos são iguais
perante a Lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.
Com relação à assistência à saúde, a Constituição prevê a presença da iniciativa privada, que poderá
participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante
contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins
lucrativos. Conforme determinações expressas no artigo 199, § 2º, é vedada a destinação de recursos
públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas:
a) com menos de dois anos.
b) com fins lucrativos.
c) com propósitos classistas.
d) de caráter patronal.
e) de interesses parciais.
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6. (Instituto de Previdência do Município de Marília/VUNESP/2019) Segundo a Constituição Federal de
1988, é correto afirmar que
a) o servidor que exerça funções equivalentes às de agente comunitário de saúde ou de agente de
combate às endemias não poderá perder o cargo em hipótese alguma.
b) é atribuição do SUS ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde e fiscalizar e inspecionar
alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo
humano e para irrigação de hortaliças.
c) ela estabelece rígida e detalhadamente as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas
com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e municipal.
d) as ações e os serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos
da Lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita
preferencialmente de forma direta ou por meio de pessoa física.
e) os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes
de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade
de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.
7. (TJ-SP/VUNESP/2017) A Constituição Federal de 1988, no título sobre a ordem social, institui o conceito
de seguridade social, de âmbito público-estatal, que, com a participação da sociedade civil, tem por
finalidade a garantia de patamares mínimos de vida da população em virtude das contingências
econômicas e sociais. A escolha da saúde, da previdência e da assistência social expressa as três áreas de
necessidades sociais que compõem o Sistema de Seguridade Social brasileiro. A seguridade, como viga
mestre da ordem social, tem por base o primado do trabalho como direito e dever de todos e está
organizada com base no(s) seguinte(s) objetivo(s):
a) relatividade do valor dos benefícios, de acordo com o aporte.
b) participação no financiamento em igualdade de condições.
c) seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços.
d) proporcionalidade e cobertura diferenciada para cada ente federado.
e) caráter centralizado na gestão dos recursos.

Lei nº 8.080/90
1. (Pref. de Serrana-SP/VUNESP/2018) Considere a notícia a seguir.
SUS vai ofertar hemodiálise para pacientes de fora da cidade
Uma nova medida do Ministério da Saúde vai beneficiar os pacientes que necessitam de hemodiálise
e precisam fazer o tratamento fora da cidade de onde vivem. A partir da criação da rubrica “Identificação
de paciente sob tratamento dialítico em trânsito”, as pessoas poderão continuar o procedimento
normalmente, com garantia de pagamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
O Governo do Brasil tem investido nos tratamentos nefrológicos, liberando recursos para garantir
e aumentar os serviços e atendimentos em todo o Brasil. No início de 2017, a pasta liberou R$ 197 milhões
para custear tratamentos nefrológicos no País, beneficiando pacientes renais crônicos que necessitam de
tratamento contínuo e dependem do SUS. Atualmente, cerca de 100 mil doentes renais crônicos precisam
de tratamento de Terapia Renal Substitutiva no País, sendo 85% deles assistidos exclusivamente pelo SUS.
(Ministério da Saúde. http://www.brasil.gov.br/.
Acesso em 03.04.2018. Adaptado)

A ação do Ministério da Saúde relatada atende, entre outros, o princípio doutrinário do SUS de
a) resolubilidade.
d) hierarquização.
b) regionalização.
e) descentralização.
c) integralidade.
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2. (Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho-PE/IBFC/2019) De acordo com a Lei nº 8.080/1990, o Sistema
Único de Saúde (SUS) obedece a alguns princípios. No que se refere aos princípios do Sistema Único de
Saúde, assinale a alternativa incorreta.
a) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
b) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
c) Participação da comunidade.
d) Deixar de informar as pessoas assistidas sobre sua saúde.
3. (Pref. Ribeirão Preto-SP/VUNESP/2018) O princípio do SUS que pode ser definido como o cuidado em
saúde que abrange todas as esferas da vida do indivíduo e das coletividades, desde a promoção e
prevenção até o diagnóstico, tratamento e reabilitação em saúde, denomina-se:
a) equidade.
d) sustentabilidade.
b) universalidade.
e) diversidade.
c) integralidade.
4. (HCFMUSP/VUNESP/2015) O projeto de reforma sanitária influenciou a construção do SUS, que
apresenta princípios relacionados aos seus aspectos legais, concepção de saúde e definição do papel do
Estado. Os serviços de saúde devem ser estruturados de maneira que haja uma ordenação da prestação
de acordo com as demandas apresentadas. Está-se falando do princípio da
a) categorização.
d) universalização.
b) regionalização.
e) hierarquização.
c) centralização.
5. (TJ-PA/VUNESP/2014) O Sistema Único de Saúde (SUS) é considerado uma das Políticas Públicas
Brasileiras que melhor propõe alternativas de ações que vão além da resolução de problemas de saúde
e/ou doença e tem sido elogiado por diversos países do mundo.
Analise as afirmativas a seguir considerando as diretrizes, os princípios e as características do SUS.
I. Universalidade de acesso aos serviços de saúde, garantido exclusivamente por assistência médico
hospitalar.
II. Integralidade de assistência, entendida como ações preventivas em detrimento das ações curativas.
III. Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
IV. Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
V. Direito à informação sobre sua saúde para pessoas assistidas.
Está correto apenas o contido em
a) I, II.
d) II, III, IV, V.
b) III, IV, V.
e) II, III.
c) II, III, IV.
6. (Pref. de Campinas-SP/VUNESP/2019) É objetivo do Sistema Único de Saúde (SUS):
a) a formulação e execução de política de saúde que vise à promoção de saúde, à prevenção de acidentes
e doenças, à incapacidade temporária e permanente por meio de unidades de saúde reabilitacionais em
todo o território nacional.
b) que o Ministério da Saúde seja capaz de formular e executar políticas de saúde, independentemente
dos Municípios, dos Estados e do Distrito Federal, visando ao cumprimento do direito à saúde, inscrito na
Constituição Federal.
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c) a formulação e execução de política de saúde que vise à universalidade e à integralidade da atenção à
saúde, com a implantação de serviços de diferentes níveis de complexidade, sob responsabilidade do
Ministério da Saúde.
d) a formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a garantia à
saúde que vise à redução de riscos de doenças e de outros agravos, e no estabelecimento de condições
que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e
recuperação.
e) a formulação de política de saúde que vise à implantação de serviços de urgência e emergência em
todo o território nacional, de forma que todos os habitantes do país tenham acesso universal e gratuito a
esses serviços.
7. (COMLURB-RJ/IBFC/2016) Sobre a Lei 8080/90, analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa
correta:
1ª: Segundo a Lei 8080/90, entre as ações incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde,
estão as de saúde do trabalhador.
2ª: Segundo a Lei 8080/90, a estratégia de saúde da família é aquela pela qual se derá a reorientação da
Atenção Básica no Brasil.
a) Ambas as sentenças são corretas.
b) Ambas as sentenças são incorretas.
c) A 1ª sentença é correta e a 2ª incorreta.
d) A 1ª sentença é incorreta e a 2ª correta.
8. (Pauliprev-SP/VUNESP/2018) Dentre os órgãos da administração pública, responsáveis pela gestão do
Sistema Único de Saúde (SUS), alguns interagem diretamente com todos os serviços de saúde, sejam
públicos ou privados. Identifique nas alternativas a seguir, o órgão que tem essa característica:
a) Conselho Estadual de Saúde.
b) Regulação Médica.
c) Vigilância Sanitária.
d) Coordenadoria de Gestão Orçamentária.
e) Coordenadoria de Recursos Humanos.
9. (EMBASA/IBFC/2015) De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as
condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos
serviços correspondentes e dá outras providências, leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa
correta.
I. A execução de ações de vigilância sanitária, de vigilância epidemiológica, de saúde do trabalhador, e de
assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica está incluída no campo de atuação do Sistema
Único de Saúde (SUS).
II. A saúde do trabalhador é entendida como um conjunto de atividades que se destina, através das ações
de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores,
assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos
advindos das condições de trabalho.
III. A saúde do trabalhador abrange a assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou
portador de doença profissional e do trabalho.
IV. A saúde do trabalhador não contempla a avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde.
a) As frases I, II, III e IV estão corretas.
b) As frases I, II e III estão corretas.
c) Apenas a frase II está correta.
d) Apenas as frases I e IV estão corretas.
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10. (HCFMUSP/VUNESP/2015) De acordo com a Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080/90), as Comissões
Intergestores Bipartite e Tripartite são reconhecidas como
a) foros de negociação e pactuação entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do Sistema Único
de Saúde (SUS).
b) foros de debates entre os gestores, quanto aos aspectos políticos do Sistema Único de Saúde (SUS).
c) entidades administrativas de gestão não compartilhada do Sistema Único de Saúde (SUS).
d) entidades financeiras de gestão compartilhada entre Estado e Município, apenas.
e) entidades de estudos particulares na área da saúde.
11. (TJ-PE/IBFC/2017) A Política Social de Saúde foi constituída enquanto tal a partir da Constituição de
1988 e foi regulamentada a partir da Lei de nº. 8.080 de 19 de setembro de 1990. A partir de então a
Saúde passou a ser considerada um direito de todos, cabendo ao Estado a responsabilidade de sua
execução. Nesse sentido, há responsabilidades partilhadas entre os vários entes federados. De acordo
com o artigo 16 da Lei de nº. 8.080 de 19 de setembro de 1990, são competências da direção nacional do
Sistema Único de Saúde:
I. Promover a descentralização para os Municípios dos serviços e das ações de saúde.
II. Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.
III. Participar da definição de normas, critérios e padrões para o controle das condições e dos ambientes
de trabalho e coordenar a política de saúde do trabalhador.
IV. Coordenar e participar na execução das ações de vigilância epidemiológica.
V. Prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente ações e serviços de saúde.
Estão corretas as afirmativas:
a) I, II e III, apenas.
b) II, III e V, apenas.
c) II, III e IV, apenas.
d) I, IV e V, apenas.
e) III, IV e V, apenas.

Lei nº 8.142/90
1. (Pref. São Paulo-SP/VUNESP/2014) Assinale a alternativa correta em relação à Lei nº 8.142/90.
a) O Conselho de Saúde, com caráter permanente e deliberativo, é um colegiado composto por
representantes do governo, profissionais de saúde e representação sindical das operadoras de saúde.
b) A Conferência de Saúde é uma instância colegiada do SUS em cada esfera de governo.
c) O Conselho Nacional de Saúde é um colegiado restrito aos secretários estaduais de saúde (CONASS).
d) Serão repassados aos municípios, de forma regular e não automática, pelo menos 80% dos recursos do
Fundo Nacional de Saúde.
e) A representação dos usuários na Conferência de Saúde deve corresponder a um terço do somatório
dos demais participantes.
2. (Pref. Ribeirão Preto-SP/VUNESP/2018) O controle social na saúde é exercido pela população por meio
da participação voluntária
a) nos conselhos de saúde e conselhos de classe.
b) na eleição dos gestores das Unidades Básicas de Saúde.
c) na escolha do secretário de saúde.
d) nos conselhos e conferências de saúde.
e) no Conselho Federal de Medicina.
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3. (Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho-PE/IBFC/2019) De acordo com a Lei nº 8.142/1990, o Sistema
Único de Saúde (SUS) de que trata a Lei nº 8080/1990, contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo
das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: _____ e _____.
Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.
a) Estado / Município.
b) Conferência de Saúde / Conselho de Saúde.
c) Ouvidoria / Assistência Social.
d) Educação / Município.
4. (COMLURB-RJ/IBFC/2016) Sobre a Lei 8.142/90, analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa
correta:
1ª: A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências de Saúde será paritária em
relação ao conjunto dos demais segmentos.
2ª: O Conselho de Saúde, em caráter permanente e consultivo, órgão colegiado composto por
representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação
de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos
aspectos econômicos e financeiros, cujas sugestões poderão ser adotadas pelo chefe do poder legalmente
constituído em cada esfera do governo.
a) A 1ª sentença é correta e a 2ª incorreta.
b) A 1ª sentença é incorreta e a 2ª correta.
c) Ambas as sentenças são corretas.
d) Ambas as sentenças são incorretas.
5. (Pref. Marataizes-ES/VUNESP/2014) De acordo com a legislação que dispõe sobre a participação da
comunidade na gestão do SUS, é correto afirmar que
a) a composição dos Conselhos de Saúde deve ser paritária, ou seja, com igual número de representantes
do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.
b) o Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde
têm representação no Conselho Nacional de Saúde.
c) os Conselhos e as Conferências de Saúde têm caráter consultivo e suas deliberações devem ser levadas
em conta pelos gestores do SUS nas diferentes instâncias de governo.
d) os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento
próprio, aprovadas pelo respectivo gestor do SUS.
e) as Conferências de Saúde devem ocorrer, ordinariamente, a cada dois anos.
6. (Pref. de Valinhos-SP/VUNESP/2019) O texto constitucional de 1988 enuncia como uma das diretrizes
do Sistema Único de Saúde a “participação da comunidade”, garantida mediante a
a) manifestação da população em eventos sobre saúde realizados em logradouros públicos.
b) nomeação de líderes comunitários como assessores nos gabinetes dos secretários de saúde.
c) eleição de representantes de trabalhadores de saúde como delegados nas conferências municipais,
estaduais e nacional de saúde.
d) integração de representantes dos usuários dos serviços de saúde em órgãos colegiados decisórios.
e) participação de representantes de sindicatos de trabalhadores de empresas produtoras de artefatos
para o cuidado em saúde na formulação dos planos nacionais de saúde.
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7. (Pref. de Serrana-SP/VUNESP/2018) Em relação ao Sistema Único de Saúde - SUS, é correto afirmar
que
a) quando autorizado pelo conselho gestor, os serviços ofertados pela iniciativa privada poderão ser
contratados, desde que realizados por instituição filantrópica ou sem fins lucrativos.
b) os Conselhos de Saúde consubstanciam a participação da sociedade organizada na administração do
SUS, propiciando e melhorando o controle social do Sistema.
c) o atendimento e a internação domiciliares devem ser realizados por equipes multidisciplinares que
atuarão, exclusivamente, nos níveis da medicina terapêutica e reabilitadora.
d) compete à direção municipal promover, em âmbito regional, a articulação entre os órgãos educacionais
e de fiscalização do exercício profissional, bem como com entidades representativas de formação de
recursos humanos na área de saúde.
e) as ações de saúde do trabalhador estão excluídas do campo de atuação do SUS, por serem essas de
competência do Ministério do Trabalho.
8. (Pref. de Campinas-SP/VUNESP/2019) Segundo a Lei nº 8.142/90, contar com uma comissão de
elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS), previsto o prazo de dois anos para sua
implantação, é condição para que
a) os Estados possam receber recursos do Ministério da Saúde destinados a pagamento de convênios com
organizações privadas.
b) os Municípios, os Estados e o Distrito Federal recebam os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS)
alocados como cobertura das ações e dos serviços de saúde a serem implementados pelos municípios,
pelos estados e pelo Distrito Federal.
c) os Municípios e os Estados recebam os recursos do FNS alocados como investimentos previstos no
Plano Quadrienal do Ministério da Saúde.
d) o Ministério da Saúde possa repassar os recursos do FNS aos Municípios e aos Estados para fins de
custeio da contratação dos recursos humanos nas diferentes esferas de governo.
e) o Ministério da Saúde, seus órgãos e suas entidades possam utilizar os recursos destinados a despesas
de custeio e de capital.

Decreto nº 7.508/2011
1. (HU-PEST/UFSC/EBSERH/IBFC/2016) A universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os
níveis de assistência é um dos princípios do SUS. O decreto presidencial 7508 de 2011 expressa que: o
acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia:
a) Necessariamente pela Atenção Primária, pelas Unidades de Saúde da Família.
b) Necessariamente pela Atenção Primária, pelas Unidades de Saúde da Família ou Unidades Básicas de
Saúde.
c) Pela Atenção Primária ou pelas Unidades de Urgência ou Emergência apenas.
d) Pelas Portas de Entrada do Sistemas, nelas incluídos os serviços de Atenção psicossocial.
e) Pela Atenção Primária apenas, ou excepcionalmente pelos serviços especiais de acesso aberto.
2. (Pref. Guarulhos-SP/VUNESP/2019) Para garantir a integralidade da assistência à saúde, segundo o
Decreto nº 7.508/2011, que regulamenta a Lei nº 8.080/90,
a) a Rede de Atenção à Saúde deve constituir-se no conjunto de ações e serviços de saúde articulados,
independentes do nível de complexidade.
b) o Mapa da Saúde deve descrever a distribuição das doenças na população concentrada em território
definido, previamente, pelo número de atendimentos nas unidades.
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c) a Região de Saúde deve ser constituída pelos estados da federação, delimitada pelo espaço geográfico
de suas fronteiras.
d) a Rede de Atenção à Saúde deve constituir-se no conjunto de ações e serviços de saúde articulados em
níveis de complexidade crescente.
e) as portas de entrada simples devem ser substituídas por serviços com capacidade para atendimentos
de maior complexidade.
3. (HUAP-UFF/IBFC/2016) Considerando o decreto presidencial 7.508 de 28 de junho de 2011, analise as
afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:
I. O Ministério da Saúde é o órgão competente para dispor sobre a RENAME (Relação Nacional de
Medicamentos Essenciais) e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em âmbito nacional.
II. O acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica não pressupõe estar o usuário assistido por
ações e serviços de saúde do SUS.
III. O Mapa da Saúde será utilizado na identificação das necessidades de saúde e orientará o planejamento
integrado dos entes federativos, contribuindo para o estabelecimento de metas de saúde.
a) I, II e III são corretas.
b) Apenas III é correta.
c) Apenas II é correta.
d) As sentenças I, II e III são incorretas.
e) Apenas I e III são corretas.
4. (Pref. Camaçari-BA/AOCP/2014) No que se refere ao Decreto 7.508/11, assinale a alternativa correta.
a) Os serviços de atenção hospitalar, os ambulatoriais especializados, a atenção primária e os serviços de
urgência e emergência são Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à
Saúde.
b) O processo de planejamento da saúde será descendente e integrado, do nível federal até o local,
ouvidas as respectivas conferências de saúde, compatibilizando-se às necessidades das políticas de saúde
federais.
c) A seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos
no âmbito do SUS é chamada de Farmácia Básica do SUS (FAB-SUS).
d) O acordo de colaboração entre os entes federativos para a organização da rede interfederativa de
atenção à saúde será firmado por meio de Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde.
5. (Pref. Juiz de Fora-MG/AOCP/2017) É uma disposição essencial do Contrato Organizativo de Ação
Pública
a) liderar estratégias para complementação de recursos financeiros para saúde pública.
b) desenvolvimento de métodos de validação de pesquisa para saúde pública.
c) identificação de parcerias para ampliação do acesso aos serviços públicos e privados.
d) mapeamento da área de abrangência das unidades básicas de saúde.
e) identificação das necessidades de saúde locais e regionais.
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LÍNGUA PORTUGUESA
Prova Comentada EBSERH/Enfermeiro/IBFC/2020
Leia com atenção os dois textos a seguir para responder às questões de 1 a 6.
[Texto 1]
Trecho do artigo Trabalho e Existência produzido pelo Sesc São Paulo.
As atividades humanas designadas como trabalho, para além de seu caráter utilitário, também são
responsáveis por construir identidades. Uma vez que organizam o tempo, determinam as relações entre
os indivíduos e configuram sua autorrepresentação, torna-se compreensível que nos entendamos em
função das atividades laborais que exercemos.
Catálogo impresso Publicação Sesc SP - Nós, criação, trabalho e cidadania. Novembro de 2019.

[Texto 2]

Fonte: https://miro.medium.com/max/1428/1*KnVD0- e3SVhEsygcJ6L-mg.jpeg

1. (EBSERH/Enfermeiro/IBFC/2020) Sobre a interpretação dos textos, analise as afirmativas abaixo.
I. Os dois textos pactuam do mesmo ponto de vista sobre o trabalho.
II. Os dois textos lidos em sequência geram uma relação de descontinuidade na compreensão de trabalho.
III. Os dois textos lidos em sequência geram uma relação de contiguidade na compreensão de trabalho.
Assinale a alternativa correta.
a) Apenas a afirmativa I está correta.
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
c) Apenas a afirmativa II está correta.
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
e) Apenas a afirmativa III está correta.
2. (EBSERH/Enfermeiro/IBFC/2020) Sobre a interpretação dos textos, assinale a alternativa correta.
a) O [texto 1] é uma sequência tipológica injuntiva enquanto a tirinha [texto 2] representa uma sequência
tipológica narrativa.
b) Por ambos os textos terem como função “vender” uma ideia sobre trabalho, eles podem ser
considerados sequências tipológicas propagandísticas.
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c) O [texto 1] apresenta uma sequência explicativa sobre uma ideia de trabalho, enquanto a tirinha [texto
2] apresenta uma menção denotativa sobre trabalho por meio da dúvida do personagem.
d) A tirinha [texto 2] faz uso da fala de personagens que mesmo representando o público infantil promove
uma reflexão profunda sobre o trabalho na vida adulta.
e) O [texto 1] por ser ficcional promove um olhar romantizado e errôneo da concepção de trabalho.
3. (EBSERH/Enfermeiro/IBFC/2020) Quanto à principal distinção de ponto de vista dos dois textos,
assinale a alternativa correta.
a) Enquanto o primeiro texto apresenta uma sequência de descrições sobre o trabalho e a constituição
identitária dos sujeitos, a dúvida do personagem da tirinha denuncia uma percepção de trabalho que
rouba a vida de quem o realiza.
b) Eles se distinguem por serem aleatórios na apresentação propositiva confundindo o leitor sobre o foco
pretendido por eles enquanto tema.
c) A tese que sustenta o [texto 1] fundamenta-se no senso comum sobre o trabalho, enquanto a tese da
tirinha está assentada em pesquisas e estatísticas brasileiras.
d) O sentido de contradição entre os textos pode ser pensado pelo primeiro quadrinho ser uma afirmação
e o segundo quadrinho uma interrogação.
e) Os textos se diferem enquanto estrutura por mais que os argumentos e o ponto de vista de ambos
coincidam.
4. (EBSERH/Enfermeiro/IBFC/2020) Assinale a alternativa que indica o sentido correto do emprego do
termo “para” no trecho: “Trabalhar para ganhar a vida”.
a) Conclusivo.
b) Finalidade.
c) Explicativo.
d) Concessivo.
e) Alternativo.
5. (EBSERH/Enfermeiro/IBFC/2020) Assinale a alternativa correta que contenha a expressão mais
condizente com a interpretação sobre trabalho proposta pelo [texto 1].
a) O único lugar em que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário.
b) Deus ajuda quem cedo madruga.
c) Tempo é dinheiro.
d) Cabeça vazia, oficina do diabo.
e) O trabalho enobrece o homem.
6. (EBSERH/Enfermeiro/IBFC/2020) Analise as afirmativas abaixo em relação ao [texto 1] e dê valores
Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) No trecho “As atividades humanas designadas como trabalho, para além de seu caráter utilitário”, os
termos destacados são classificados como adjetivos.
( ) A palavra “também” é um advérbio de exclusão.
( ) No trecho “Uma vez que organizam o tempo”, o termo destacado funciona sintaticamente como
Objeto Direto.
( ) O trecho “que nos entendamos em função das atividades laborais.” É classificado sintaticamente como
Oração Subordinada Completiva Nominal.
( ) O trecho “que exercemos” é classificado sintaticamente como Oração Subordinada Adjetiva Restritiva.
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Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
a) F, F, V, V, V.
b) V, V, F, F, F.
c) F, F, V, F, F.
d) V, F, V, F, V.
e) V, F, F, V, V.
Leia com atenção a reportagem abaixo para responder às questões de 7 a 11.
Adaptado
A terceira edição da pesquisa Nossa Escola em (Re)Construção ouviu estudantes dos ensinos
fundamental e médio e mostrou que 64% deles “consideram importante” ter psicólogo na escola para
atendê-los.
Os jovens querem profissionais de psicologia na escola “tanto no apoio para lidar com
sentimentos, quanto para orientar sobre o que venham a fazer no futuro”.
“Há uma preocupação entre os alunos de que as escolas apoiem no desenho do futuro deles”,
destaca Tatiana Klix, diretora da Porvir, uma plataforma que produz conteúdos de apoio a educadores,
que também esteve à frente da pesquisa. A atuação permanente de psicólogos nas escolas está prevista
em projeto de lei (PL) aprovado pelo Congresso Nacional.
A pesquisa ouviu 258.680 estudantes, de 11 a 21 anos, de todo o Brasil. A maior participação na
pesquisa foi de estudantes da Região Sudeste (63,5%). A maioria passou a maior parte da vida escolar em
escolas públicas (93,4%), tinha de 15 a 17 anos (58%), é formada de meninas (52%) e se define de cor
parda (42%).
Fonte: https://www.metrojornal.com.br/foco/2019/11/30/maioriaestudantes-psicologo-escolas.html

7. (EBSERH/Enfermeiro/IBFC/2020) A partir da interpretação do texto acima, assinale a alternativa
correta.
a) Trata-se de uma reportagem baseada em estatísticas internacionais e que sustenta os argumentos
necessários para a aprovação do PL pelo Congresso Nacional.
b) A demanda dos estudantes por profissionais da educação se deve a uma necessidade tanto de saúde
emocional como de orientação vocacional.
c) Por tratar-se de uma pesquisa feita tanto com alunos do ensino fundamental como do ensino médio
nada podemos inferir sobre a necessidade de profissionais da saúde mental para aluno da primeira
infância.
d) O resultado da pesquisa sustenta-se, majoritariamente, na demanda de estudantes de escolas da rede
pública e dividi-se igualmente pela escuta de pessoas do sexo feminino e do sexo masculino.
e) Sabemos pelo texto que a pesquisa não ouviu estudantes da rede de ensino privado por compreender
que a maior necessidade por auxílio psíquico advém das pessoas que não podem pagar pelo ensino.
8. (EBSERH/Enfermeiro/IBFC/2020) Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as
lacunas do trecho a seguir, respeitando o sentido pretendido pelo texto e a Gramática Normativa da
Língua Portuguesa.
“_____ no apoio para lidar com sentimentos, ____ para orientar sobre o que venham a fazer no futuro”.
a) Seje / seja.
d) Mas / mais.
b) Seja / como.
e) Mais / menos.
c) Quiça / seja.
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9. (EBSERH/Enfermeiro/IBFC/2020) Leia o trecho: ‘Há uma preocupação entre os alunos de que as escolas
apoiem no desenho do futuro deles’, destaca Tatiana Klix, diretora da Porvir, uma plataforma que produz
conteúdos de apoio a educadores, que também esteve à frente da pesquisa.´ e assinale a alternativa
incorreta.
a) O verbo “haver” é impessoal.
b) A palavra “uma plataforma” é, morfologicamente, uma preposição.
c) A expressão “uma plataforma” é composta, respectivamente, por um artigo indefinido e um
substantivo.
d) Em “apoio a educadores”, a palavra “a” é uma preposição.
e) Em “que também esteve”, a palavra “que” é uma conjunção.
10. (EBSERH/Enfermeiro/IBFC/2020) De acordo com as regras de concordância verbal e nominal, assinale
a alternativa correta.
a) As dificuldades socioemocionais representam problemas muito graves e presentes na vida de
adolescentes de vários níveis social.
b) A presença de profissionais da área de psicologia é uma reivindicação e direito dos jovens que, na rede
de ensino, tem necessidade de apoio psicológico.
c) A necessidade de auxílio psicológico, por meio da presença de profissionais da área de saúde mental
nas escolas, deve ser um fato observado pelas autoridades.
d) Os direitos devem ser cumpridos para que haja condições saudável de convivência entre os jovens na
idade escolar.
e) Os pais e responsáveis devem ficar atentos com quem os adolescentes convive no seu cotidiano.
11. (EBSERH/Enfermeiro/IBFC/2020) Assinale a alternativa em que todas as palavras estão acentuadas
corretamente.
a) açaí, impár, música.
b) essêncialmente, caráter, neurônios.
c) necessário, projéto, específico.
d) despértam, até, médicos.
e) saúdam, privilégio, herói.
Leia com atenção a reportagem abaixo para responder às questões de 12 a 15.
Hospitalização de adolescentes por transtornos mentais aumenta e preocupa pediatras.
As internações hospitalares de adolescentes com idade de 10 a 14 anos motivadas por doenças
mentais e comportamentais aumentaram 107% nos últimos dez anos no Sistema Único de Saúde (SUS),
registrando quase 25 mil casos no período. Na faixa etária de 15 a 19 anos, foram mais de 130 mil
internações em uma década.
Segundo levantamento da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), elaborado com base em dados
do Ministério da Saúde, o aumento das hospitalizações - muitas delas motivadas por quadros graves de
transtorno de humor, estresse e outras doenças - pode estar relacionado a um aumento da incidência da
chamada doença do século XXI: a depressão. No entanto, os pediatras não descartam a possibilidade
também de maior procura pela assistência ou aperfeiçoamento das notificações.
Fonte: http://www.saudebrasilnet.com.br/noticias/hospitalizacao-deadolescentes-por-transtornos-mentais-aumenta-e-preocupa-pediatras
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12. (EBSERH/Enfermeiro/IBFC/2020) Sobre a interpretação do texto, assinale a alternativa incorreta.
a) De acordo com o texto, abre-se um novo campo de pesquisa para os pediatras que precisam fazer uma
nova formação para compreender esse novo fenômeno.
b) Segundo o levantamento apontado, transtorno de humor e estresse são alguns dos motivos das
hospitalizações de adolescentes.
c) Uma hipótese para o aumento do número de hospitalizações de adolescentes por transtornos mentais
pode ser a chamada doença do século XXI: a depressão.
d) Com base em dados do Ministério da Saúde, na faixa etária de 15 a 19 anos, foram mais de 130 mil
internações em uma década.
e) A pesquisa abrangeu adolescentes da faixa etária de 10 a 19 anos.
13. (EBSERH/Enfermeiro/IBFC/2020) Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, os
sinônimos das palavras “motivadas” e “incidência” presentes no segundo parágrafo do texto.
a) causadas / coincidência.
b) resultadas / existência.
c) originadas / ocorrência.
d) esperadas / concorrência.
e) animadas / abstinência.
14. (EBSERH/Enfermeiro/IBFC/2020) Assinale a alternativa em que, de acordo com as regras de
pontuação, o título do texto está corretamente reescrito.
a) O aumento, de hospitalização, de adolescentes por transtornos mentais preocupa pediatras.
b) A hospitalização, por transtornos mentais de adolescentes preocupa, pediatras.
c) O aumento de adolescentes hospitalizados por transtornos mentais, preocupa pediatras.
d) Por transtornos mentais, hospitalização de, adolescentes, preocupa pediatras.
e) O aumento da hospitalização, por transtornos mentais de adolescentes, preocupa pediatras.
15. (EBSERH/Enfermeiro/IBFC/2020) Assinale a alternativa em que o acento grave, indicador de crase, foi
usado corretamente.
a) Às informações fornecidas pelo Ministério da Saúde embasam as conclusões do texto.
b) O texto é embasado segundo às informações fornecidas pelo Ministério da Saúde.
c) O Ministério da Saúde embasou às informações fornecidas pelo texto.
d) Em relação às informações do texto, elas foram embasadas pelo Ministério da Saúde.
e) Às conclusões do texto foram embasadas de acordo com as informações fornecidas pelo Ministério da
Saúde.
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Prova Comentada EBSERH/Técnico em Enfermagem/IBFC/2020
Observe a tirinha abaixo, com as personagens Mafalda e Manolito, para responder às questões de 1 a
6.

Fonte: http://lounge.obviousmag.org/traz_mais_uma/manolito.jpg

1. (EBSERH/Técnico em Enfermagem/IBFC/2020) A partir da interpretação da tirinha, analise as
afirmativas abaixo.
I. Compreende-se que as duas crianças, personagens da tirinha, são oriundas de uma escola particular
devido ao uso da palavra freguês no último quadrinho.
II. No pensamento de Manolito, um freguês é aquele que frequenta cotidianamente algum espaço,
mesmo que esse seja a escola.
III. Na lógica de Manolito, aluno e freguês podem ser sinônimos.
IV. Manolito não se conforma com a avaliação de “péssimo” por deixar claro o quanto foi aplicado e
estudioso na escola.
Assinale a alternativa correta.
a) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
b) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
d) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
e) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
2. (EBSERH/Técnico em Enfermagem/IBFC/2020) Assinale a alternativa correta sobre a interpretação da
repetição da palavra “péssimo” no primeiro quadrinho, podemos afirmar que ela expressa.
a) A indignação de Manolito.
b) O encantamento de Manolito.
c) O nervosismo de Mafalda.
d) A interrogação de Manolito.
e) A tirania da professora.
3. (EBSERH/Técnico em Enfermagem/IBFC/2020) Sobre a interpretação da fala de Manolito no último
quadrinho, assinale a alternativa incorreta.
a) É uma interrogação.
b) Demonstra a tristeza de Manolito em ser ignorado por Mafalda.
c) Somada a expressão facial da personagem demonstra um desgosto.
d) Inicia-se como uma conjunção, “mas”.
e) Usa o pronome impessoal “isto” que faz alusão a fala do primeiro quadrinho.
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4. (EBSERH/Técnico em Enfermagem/IBFC/2020) Em relação ao uso do acento grave, indicador de crase,
usado no segundo quadrinho, assinale a alternativa correta.
a) É usado pois a expressão “à escola” é um complemento nominal da palavra “dia”.
b) Caso a palavra “escola” fosse substituída pelo termo “instituto”, ele continuaria sendo usado.
c) A expressão “à escola” funciona como um Objeto Direto do verbo “ir”, obrigando o seu uso.
d) Se acrescentássemos “uma”, artigo indefinido feminino, antes do substantivo “escola”, ele continuaria
sendo utilizado.
e) Seu uso se justifica porque a expressão “à escola” é uma locução adverbial de núcleo feminino.
5. (EBSERH/Técnico em Enfermagem/IBFC/2020) Assinale a alternativa que indica corretamente o
sentido da palavra “se”, no terceiro quadrinho.
a) Adição.
b) Explicação.
c) Tempo.
d) Condição.
e) Oposição.
6. (EBSERH/Técnico em Enfermagem/IBFC/2020) Analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro
(V) ou Falso (F).
( ) A palavra “péssimo” é acentuada graficamente pela mesma razão que a palavra “ótimo”.
( ) A palavra “me”, no primeiro quadrinho, é classificada morfologicamente como um pronome pessoal.
( ) A expressão “a gente”, no segundo quadrinho, é sujeito do verbo “ir”, que está conjugado na terceira
pessoa do singular.
( ) A palavra “viesse” é um verbo conjugado no pretérito imperfeito do modo subjuntivo.
( ) A palavra “freguês” recebe acento circunflexo pois é uma oxítona terminada em “e”.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
a) V, V, V, V, V.
b) V, F, V, F, V.
c) V, V, V, F, F.
d) F, F, F, V, V.
e) F, V, F, V, V.
Considerando a Gramática Normativa da Língua Portuguesa, leia o texto abaixo para responder às
questões de 7 a 9.
Planos de saúde
A saúde dos usuários do SUS está na UTI e a ANS (Agência Nacional de Saúde), que controla o
índice anual do aumento dos planos de saúde particulares, tem contribuído com o caos. Nos últimos cinco
anos, os planos aumentaram 75%. Com o reajuste previsto de 2018, o acréscimo promete alcançar quase
100%, em relação a 2013. Os usuários dos planos particulares os têm abandonado for falta de recursos, e
assim aumentam as filas do SUS. Quem controla a ANS nas autorizações dos aumentos? Em que índices
ela se baseia?
http://pioneiro.clicrbs.com.br/rs/geral/cidades/noticia/2018/05/opiniao -confira-as-cartas-dos-leitores-desta-quarta-feira-10352624.html
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7. (EBSERH/Técnico em Enfermagem/IBFC/2020) Sobre a interpretação do texto, assinale a alternativa
incorreta.
a) As perguntas feitas ao final do trecho funcionam como uma estratégia para chamar o leitor a refletir
sobre o assunto tratado.
b) Ao firmar que o SUS está na UTI o texto lança mão de uma comparação que nos faz pensar que o
Sistema Único de Saúde precisa de cuidados intensivos.
c) O texto sugere que os aumentos autorizados pela ANS são responsáveis pelo aumento das filas no SUS.
d) Por defender o SUS, o autor do texto critica o posicionamento da ANS em incentivar o crescimento dos
planos de saúde.
e) Há um abandono de usuários dos planos de saúde particulares por estes apresentarem falta de recursos
para arcar com os aumentos autorizados pela ANS.
8. (EBSERH/Técnico em Enfermagem/IBFC/2020) De acordo com a leitura do texto, analise as afirmativas
abaixo.
I. O texto pode ser considerado, predominantemente, expositivo-argumentativo.
II. O primeiro período do texto é uma sequência narrativa, devido à progressão temporal sugerida pelos
tempos verbais empregados no trecho.
III. As duas perguntas finais do texto, por se dirigirem diretamente ao leitor, utilizando verbos no modo
imperativo, são consideradas sequências injuntivas.
Assinale a alternativa correta.
a) Apenas a afirmativa I está correta.
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
c) Apenas a afirmativa II está correta.
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
e) Apenas a afirmativa III está correta.
9. (EBSERH/Técnico em Enfermagem/IBFC/2020) Analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro
(V) ou Falso (F).
( ) O sujeito forma verbal “tem contribuído” é o termo “índice anual”.
( ) A palavra em destaque no trecho “Os usuários dos planos particulares os tem abandonado” é um
pronome que retoma semanticamente o termo “os usuários”.
( ) No trecho “Os usuários dos planos particulares os têm abandonado”, o sujeito do verbo “ter” é a
expressão “planos particulares”.
( ) O verbo “aumentar” no trecho “aumentam as filas do SUS” é classificado como Transitivo Direto.
( ) A palavra destacada no trecho “Em que índices ela se baseia?” é, morfologicamente, um pronome
relativo.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
a) V, V, F, F, F.
b) F, F, F, V, V.
c) F, F, V, V, F.
d) F, V, V, V, F.
e) V, F, V, F, V.
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10. (EBSERH/Técnico em Enfermagem/IBFC/2020) Em relação à concordância verbal e nominal, assinale
a alternativa correta.
a) Os especialistas, que virão amanhã aqui na empresa, tem total autonomia para fazer as alterações
necessárias no planejamento.
b) Nenhum dos presentes na reunião foi notificado pela direção, o que lhes garante excelente perspectivas
profissionais.
c) A partir das próximas semanas, os alunos poderão vir sem uniforme à escola, desde que tenha
autorização do responsável.
d) Aqui nessa escola, como comprovado nos últimos anos, todos os pais vêm às reuniões pedagógicas
marcadas pela coordenação.
e) Nessas eleições, seria bom que os candidatos que estão nos primeiros lugares das pesquisas
participasse do debate.
Leia com atenção o infográfico [Texto 1] e o trecho de reportagem [Texto 2] para responder às questões
de 11 a 14.
[Texto 1]

Fonte: http://www.morcegada.unir.br/wordpress/wpcontent/
uploads/2018/12/A%CC%81gua-comagroto%CC%81xico.jpg

[Texto 2]
Agrotóxico, veneno, defensivo? Entenda a disputa pelo nome desses produtos agrícolas
Projeto de lei pode banir o termo “agrotóxico”, mas seu criador diz que substituição por
“defensivos agrícolas” ou “fitossanitários” é tendenciosa.
Congresso Nacional deve decidir este ano se o nome “agrotóxico” será banido ou não do país. Caso
o Projeto de Lei (PL) 6.299/2002, conhecido pelos opositores como “Pacote do Veneno”, seja aprovado,
o termo será substituído nos documentos oficiais e nas embalagens dos produtos mandatoriamente por
“pesticida”, “defensivo agrícola” ou “defensivo fitossanitário”. Mas a palavra, de uso quase exclusivo por
aqui, tem um pai e criador – e ele é totalmente contra a mudança.
Alterar uma nomenclatura pode parecer apenas um pequeno detalhe entre as diversas alterações
propostas pelo projeto de lei, mas, para Adilson D. Paschoal, do Departamento de Entomologia e
Acarologia da Escola Superior de Agricultura Luiza de Queiroz (Esalq) da USP, esse é um ponto crucial. “É
um retrocesso inadmissível e tendencioso, visando ocultar a verdadeira natureza desses produtos, isto é,
sua natureza tóxica”, resume.
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11. (EBSERH/Técnico em Enfermagem/IBFC/2020) 11) Sobre a interpretação dos textos, analise as
afirmativas abaixo.
I. O infográfico e a reportagem possuem opiniões contraditórias sobre o uso de agrotóxicos no Brasil.
II. O infográfico e a reportagem são complementares enquanto informativos sobre os agrotóxicos no
Brasil.
III. O infográfico e a reportagem não abordam sequer a mesma temática.
Assinale a alternativa correta.
a) Apenas a afirmativa I está correta.
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
c) Apenas a afirmativa III está correta.
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
e) Apenas a afirmativa II está correta.
12. (EBSERH/Técnico em Enfermagem/IBFC/2020) Sobre a interpretação dos textos, assinale a
alternativa incorreta.
a) O infográfico organiza informações de modo a denunciar estatisticamente os danos causados pelo uso
de agrotóxicos.
b) A reportagem anuncia o perigo de se adotar uma nova nomenclatura para os agrotóxicos visto que essa
mudança pode maquiar os efeitos nocivos de seu uso.
c) As imagens do infográfico são meramente um adereço do texto não tendo efeito informativo algum
sobre o leitor.
d) Segundo a reportagem, há um projeto de lei que prevê a mudança de nomenclatura para
comercialização de agrotóxicos.
e) Há um ponto de vista defendido em ambos os textos que pretende sensibilizar o leitor de um problema
presente em nosso país.
13. (EBSERH/Técnico em Enfermagem/IBFC/2020) Assinale a alternativa que classifica, de acordo com a
morfologia, correta e respectivamente, as palavras destacadas no trecho a seguir: “A contaminação pode
ocorrer através da inalação e ingestão de alimento.
a) advérbio / conjunção / preposição.
b) preposição / preposição / preposição.
c) advérbio / preposição / conjunção.
d) preposição / conjunção / conjunção.
e) conjunção / conjunção / preposição.
14. (EBSERH/Técnico em Enfermagem/IBFC/2020) Sobre o uso de aspas nas expressões: “agrotóxico”,
“Pacote do Veneno”, “pesticida”, “defensivo agrícola”, “defensivo fitossanitário”, assinale a alternativa
correta.
a) Destaca termos que não são próprios da Língua Portuguesa.
b) Destaca sempre expressões e substantivos compostos.
c) Marca sempre uma intenção irônica por parte do autor do texto.
d) No caso de “agrotóxicos”, “pesticida”, “defensivo agrícola” e “defensivo fitossanitário” pode ser
entendido como um grupo de palavras sinônimas que podem ser usadas sem qualquer diferenciação
significativa.
e) No caso de ”Pacote do Veneno” destaca uma nomeação informal para um grupo de políticos.
15. (EBSERH/Técnico em Enfermagem/IBFC/2020) De acordo com a regência verbal e nominal, analise o
trecho abaixo e assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.
Os valores _____ que o contador se referiu na reunião são compatíveis _____ investimentos feitos
pela empresa.
a) a / pelos. b) de / aos. c) por / com os. d) de / pelos. e) a / com os.
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Prova Comentada EBSERH/Técnico em Contabilidade/IBFC/2020
Considerando a Gramática Normativa da Língua Portuguesa, leia com atenção o texto abaixo para
responder às questões de 1 a 8.
O câncer de mama é o segundo mais comum no mundo. E os dados sobre essa doença são
contrastantes: enquanto ela é uma das principais causas de morte de mulheres, também é o tipo de
câncer com a maior taxa de cura. O que separa um resultado de outro é, naturalmente, o diagnóstico
precoce.
Hoje, o autoexame das mamas e a mamografia são prevenções efetivas, que buscam pequenos
nódulos indicativos do início do problema. Agora, porém, médicos querem tornar o diagnóstico mais
simples, prático e preciso: segundo um estudo da Faculdade de Medicina da Universidade de Nottingham,
na Inglaterra, um exame de sangue poderia detectar um câncer de mama 5 anos antes de aparecerem os
sinais detectados pelos exames atuais.
A lógica do estudo foi não focar nas concentrações de células cancerígenas, que são justamente o
que causam o nódulo, mas sim nos antígenos produzidos por elas. Antígeno, vale lembrar, é toda
substância que desencadeia uma resposta imune do organismo, ativando nosso sistema de defesa.
A hipótese dos pesquisadores era a de que as células cancerígenas, desde quando são muito
poucas, já produzem proteínas que agem como antígenos. Detectar no sangue os anticorpos
desencadeados por esses antígenos seria uma forma mais prática de detectar o câncer de mama em
estágio inicial.
Para testar essa hipótese, a equipe coletou amostras de sangue de 90 pacientes recémdiagnosticados com câncer de mama e 90 amostras de pacientes sem o problema, para servir como grupo
de controle.
Fonte: https://super.abril.com.br/saude/cancer-de-mama-pode-serdetectado-por-exame-de-sangue-ate-5-anos-antes-de-sinais-aparecerem/

1. (EBSERH/Técnico em Contabilidade/IBFC/2020) De acordo com a interpretação do texto, assinale a
alternativa correta.
a) A estratégia de iniciar o texto apresentando o câncer de mama como o segundo mais comum do mundo,
para logo em seguida apresentar o tipo de câncer mais comum do mundo, tem a intenção de informar e,
ao mesmo tempo, chocar o leitor.
b) Ao gerar curiosidade no leitor sobre qual é o tipo de câncer mais fatal na população mundial, o texto
expõe o contraste entre esses dois tipos de câncer.
c) O texto gera uma relação de proporção necessária: quanto maior a chance de cura da doença maior o
número de vítimas fatais.
d) O diagnóstico precoce separa o câncer de mama - segundo tipo de câncer mais comum no mundo - do
tipo de câncer mais comum no mundo.
e) Os antígenos produzidos pelo organismo poderiam, segundo um estudo, ser identificados por exames
de sangue, otimizando o diagnóstico do câncer em relação a outros exames existentes.
2. (EBSERH/Técnico em Contabilidade/IBFC/2020) De acordo a com a leitura atenta do texto, leia as
afirmativas abaixo.
I. Os exames de mamografia e os autoexames de mama, apesar de serem efetivos na identificação dos
tumores cancerígenos, tendem a se tornar obsoletos com as novas técnicas propostas.
II. Agora, um exame sanguíneo já pode detectar, com certeza, o tumor 5 anos antes do tempo em que
seria detectado pelos exames atuais, tornando-os obsoletos.
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III. O cuidado do autor do texto em definir “Antígenos” deve-se ao fato de que é necessário explicar os
termos médicos, já que a publicação foi realizada para o público especializado em medicina.
Assinale a alternativa correta.
a) Apenas a afirmativa I está correta.
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
c) Apenas a afirmativa II está correta.
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
e) Apenas a afirmativa III está correta.
3. (EBSERH/Técnico em Contabilidade/IBFC/2020) Leia o trecho “Hoje, o autoexame das mamas e a
mamografia são prevenções efetivas, que buscam pequenos nódulos indicativos do início do problema”
e assinale a alternativa que apresenta correta e respectivamente os sinônimos dos trechos destacados.
a) ineficazes / subjuntivos.
b) inadequadas / indicadores.
c) eficientes / sintomáticos.
d) objetivas / eliminadores.
e) competentes / exterminadores.
4. (EBSERH/Técnico em Contabilidade/IBFC/2020) Leia as frases abaixo, reescritas a partir do texto
original, e, de acordo com as regras de pontuação, assinale a alternativa correta.
a) É bom lembrar, que os antígenos são as substâncias que provocam uma reação de defesa do nosso
organismo, funcionando como uma resposta imune.
b) Toda substância que gera reações de defesa, do organismo ativando-o, como resposta imune é
chamada de antígeno.
c) Toda substância que provoca reatividade do organismo, no sentido de ativar seu sistema de defesa
como forma de imunidade é chamada de antígeno.
d) As substâncias conhecidas como antígenos, são desencadeadas pelo organismo como forma imune de
autoproteção.
e) É bom lembrar que as substâncias que geram reações de defesa no nosso organismo, chamadas de
antígenos, têm importante função na imunidade do corpo.
5. (EBSERH/Técnico em Contabilidade/IBFC/2020) Leia o trecho a seguir: “A lógica do estudo foi não focar
nas concentrações de células cancerígenas, que são justamente o que causam o nódulo, mas sim nos
antígenos produzidos por elas”. Analise as afirmativas abaixo.
I. A expressão “nas concentrações de células cancerígenas” é classificada como Objeto Indireto.
II. A oração “que são justamente o que causam o nódulo” é uma Oração Subordinada Adjetiva Explicativa.
III. O termo “por elas” tem função sintática de agente da passiva.
Assinale a alternativa correta.
a) Apenas a afirmativa I está correta.
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
c) Apenas a afirmativa II está correta.
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
e) Apenas a afirmativa III está correta.
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6. (EBSERH/Técnico em Contabilidade/IBFC/2020) Leia o trecho “Para testar essa hipótese, a equipe
coletou amostras de sangue de 90 pacientes recém-diagnosticados com câncer de mama” e assinale a
alternativa que indica o sentido do termo nele destacado.
a) de oposição.
b) de adição.
c) de conclusão.
d) de explicação.
e) de finalidade.
7. (EBSERH/Técnico em Contabilidade/IBFC/2020) De acordo com as regras de acentuação gráfica,
assinale a alternativa correta.
a) A palavra “nódulos” é acentuada, pois é uma paroxítona terminada em “os”.
b) a palavra “início” é acentuada, pois é uma oxítona terminada em hiato.
c) A palavra “porém” é acentuada, pois é uma oxítona terminada em “em”.
d) A palavra “câncer” é acentuada, pois é uma proparoxítona.
e) A palavra “proteínas” é acentuada, pois é uma paroxítona terminada em ditongo.
8. (EBSERH/Técnico em Contabilidade/IBFC/2020) Considerando a utilização correta do acento grave,
indicador de crase, assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas do texto
abaixo.
_____ luz de novas tecnologias espera-se que o com bate_____ células cancerígenas seja mais bem
sucedido, gerando menos transtornos _____ quem enfrenta essa terrível doença.
a) À/ às/ à.
b) A/ à/ a.
c) À/ às/ a.
d) A/ a/ a.
e) A/ à/ à.
Considerando a Gramática Normativa da Língua Portuguesa, leia com atenção o texto abaixo para
responder às questões 9 e 10.

9. (EBSERH/Técnico em Contabilidade/IBFC/2020) De acordo com a leitura da tira, analise as afirmativas
abaixo e assinale a alternativa correta.
I. A construção poética no discurso da personagem tem a intenção de criar um ambiente romântico, que
é acolhido reciprocamente por se interlocutor.
II. Apesar de não possuir texto verbal, o terceiro quadrinho tem um significado na composição da tira,
construído pela linguagem não-verbal.
III. A fala “impressão sua” da personagem no último quadrinho possui um sentido irônico no texto.
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a) Apenas a afirmativa I está correta.
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
c) Apenas a afirmativa II está correta.
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
e) Apenas a afirmativas III está correta.
10. (EBSERH/Técnico em Contabilidade/IBFC/2020) Leia as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro
(V) ou Falso (F).
( ) O verbo “convidar” e “acender” no primeiro quadrinho possuem a mesma transitividade verbal.
( ) A forma verbal “deixemos” está conjugada no modo imperativo.
( ) Na frase “a lua está cheia”, o termo em destaque é predicativo do sujeito.
( ) A palavra “você” no último quadrinho é um vocativo, pois refere-se diretamente ao interlocutor,
funcionando como um chamamento.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
a) F, F, V, F.
b) V, V, V, V.
c) F, V, F, V.
d) V, V, F, F.
e) F, V, V, F.
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Prova Comentada TRE-PA/Analista Judiciário/IBFC/2020
Leia atentamente o texto abaixo para responder às questões de 1 a 12.
Sem direito e Poesia
Eis me aqui, iniludível. Incipiente na arte da escrita, desfraldo sentimentos vestindo-os com as palavras
que lhes atribuem significado. Às vezes dá vontade ser assim, hermético. Talvez, porque eu sinta que o
mundo não me entende ou porque, talvez, eu não me encaixe harmonicamente no mundo, é que sinto
esta liberdade em não me fazer entender. É que, talvez, a vida seja mesmo um mal entendido.
Portanto, despiciendo as opiniões e me faço prolixo. Suasório para o intento de escrever em uma língua
indecifrável ao homem comum. Meu vocabulário, quando quero, é um quarto cerrado e, nele me tranco
e jogo fora a chave do entendimento. Dizem-me que as palavras devem ser um instrumento para
comunicar-se e que isto é fazer-se entender. Mas eu, que do mundo nada entendo, por que razão deveria
me fazer entender?
Sinto o decesso aproximar-se, pelo esvair-se do fluido vital, e, sem tempo para o recreio desejado, com
os ombros arcados pelos compromissos assumidos, tenho no plenilúnio um desejo imarcescível de que
haja vida no satélite natural. Talvez, após o decesso, eu possa lá estabelecer morada e, vivendo em uma
sociedade singular, haja o recreio em espírito. Na realidade. Na iniludível realidade, meu recreio é uma
sala ampla. Teto alto. Prateleiras rústicas com farta literatura e filosofia. Nenhuma porta ou janela aberta
a permitir à passagem do tempo. Uma poltrona aveludada. Frio. Lareira acesa. Vinho tinto seco, Malbec.
O amor? O entregar-se? Não!
Tratar-se-ia apenas de amor próprio. Sem entrega. Apenas eu. Apenas eu e o tempo. Cerrado na sala
cerrada. Divagando sobre o nada e refletindo sobre tudo. Imarcescível seria tal momento. Mas a vida. A
vida é singular ao tempo, pois que o tempo é eterno, e a criatura humana é botão de rosa, matéria
orgânica falível na passagem do eterno. Sigo... Soerguendome... Sobrevivo...
(Fonte: Nelson Olivo Capeleti Junior/ Artigos13/04/2018 - JUS Brasil)

1. (TRE-PA/IBFC/2020) De acordo com o texto, assinale a alternativa correta.
a) O autor está perdido em seus pensamentos; reflete sobre tudo e o nada é o que há de mais irrelevante
para si.
b) O autor tem vontade de ser hermético porque sente que o mundo não o despercebe ou não se encaixa
na sociedade.
c) O autor planeja morar em outro endereço, estabelecer morada em uma sociedade singular quando
puder dispor de mais tempo livre no trabalho.
d) O autor expõe, de forma erudita e proposital, sua insatisfação ante a realidade de compromissos,
ausência de tempo livre e a brevidade da vida.
2. (TRE-PA/IBFC/2020) Analise as regras para o uso de reticências e assinale a alternativa que apresenta
corretamente a norma utilizada no enunciado a seguir: "Sigo... Soerguendo-me... Sobrevivo..."
a) O uso de reticências foi utilizado para transmitir que há uma citação e foi apresentada de forma
incompleta.
b) O uso de reticências foi utilizado para transmitir que a ideia se prolonga e o diálogo foi interrompido.
c) O uso de reticências foi utilizado para transmitir subjetividade e ênfase a uma sequência de ações e
ideias que se prolongam.
d) O uso de reticências foi utilizado para transmitir a mesma função da vírgula, uma pausa momentânea.
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3. (TRE-PA/IBFC/2020) Com relação ao emprego de elementos de referência, substituição, funcionalidade
e repetição de conectores e de outros elementos da sequência textual, analise as afirmativas abaixo.
I. "Incipiente na arte da escrita, desfraldo sentimentos vestindo-os com as palavras que lhes atribuem
significado". O pronome em destaque faz referência ao vocábulo "sentimentos".
II. "Suasório para o intento de escrever em uma língua indecifrável ao homem comum". O vocábulo em
destaque é uma conjunção subordinativa com função explicativa.
III. "Meu vocabulário, quando quero, é um quarto cerrado e, nele me tranco e jogo fora a chave do
entendimento". O vocábulo em destaque faz referência à palavra "vocabulário".
IV. "Dizem-me que as palavras devem ser um instrumento para comunicar-se e que isto é fazer-se
entender". A partícula "se" transforma os vocábulos em destaque em verbos pronominais.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
a) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
b) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
c) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
d) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
4. (TRE-PA/IBFC/2020) Analise os tempos e modos verbais empregados e assinale a alternativa incorreta.
a) "A vida é singular ao tempo". (Presente do indicativo).
b) [...] "por que razão deveria" [...] (Futuro do pretérito do indicativo).
c) [...] "tenho no plenilúnio um desejo imarcescível". (Presente do indicativo).
d) "Talvez após o decesso, eu possa lá estabelecer morada". (Futuro do presente do indicativo).
5. (TRE-PA/IBFC/2020) A linguagem permite a comunicação de diferentes formas sem alterar o sentido
da mensagem. Uma frase ou texto pode ser reescrito de maneira diversa e manter a ideia original. Tendo
por base o enunciado abaixo, assinale a alternativa que apresenta corretamente sua reescrita sem
alteração de sentidos.
"Sinto o decesso aproximar-se, pelo esvair-se do fluido vital, e, sem tempo para o recreio desejado, com
os ombros arcados pelos compromissos assumidos, tenho no plenilúnio um desejo imarcescível de que
haja vida no satélite natural."
a) Percebo o decesso aproximar-se, pelo auferirse do fluido vital, e, sem tempo para o recreio desejado,
com os ombros aprumados pelos compromissos assumidos, tenho na lua nova um desejo incompreensível
de que haja vida no satélite natural."
b) Sinto o abatimento aproximar-se, pelo esvairse do fluido vital, e, sem tempo para o recreio desejado,
com os ombros arcados pelos compromissos assumidos, tenho na lua crescente um desejo inaceitável de
que haja vida no satélite natural."
c) Identifico o definhamento aproximar-se, pelo fenecer do fluido vital, e, sem tempo para a azáfama
desejada, com os ombros arcados pelos compromissos assumidos, tenho no plenilúnio um desejo
inabalável de que haja vida na lua."
d) Sinto a morte aproximar-se, pelo esvair-se do fluido vital, e, sem tempo para o recreio desejado, com
os ombros arcados pelos compromissos assumidos, tenho na lua cheia um desejo inalterável de que haja
vida no satélite natural."
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6. (TRE-PA/IBFC/2020) O enunciado abaixo é parte do 2º parágrafo do texto. Sem que altere seu sentido
e significação, assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.
satélite natural.
"Portanto, _____ as opiniões e me faço _____. ______ para o intento de escrever em uma língua ______
ao homem comum."
a) menosprezo / difuso / Persuasivo / inacessível.
b) enalteço / falante em demasia / Preparado / incognoscível.
c) descarto / ponderado / Pronto / enigmática.
d) valorizo / vexado / Suasivo / incompreensível.
7. (TRE-PA/IBFC/2020) Analise as afirmativas e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) "Cerrado na sala cerrada." Os vocábulos em destaque trazem a ideia de que o escritor está fechado
para o mundo em um ambiente também assim.
( ) "Eis me aqui, iniludível." A palavra em destaque traz a mesma significação do vocábulo "aludível".
( ) "Às vezes dá vontade ser assim, hermético." O vocábulo em destaque possui, no contexto textual, o
mesmo sentido da palavra "incompreensível".
( ) "Prateleiras rústicas com farta literatura e filosofia." A expressão em destaque faz referência aos livros
que lá continham.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
a) V, F, F, V.
b) V, F, V, V.
c) V, V, V, V.
d) F, V, F, F.
8. (TRE-PA/IBFC/2020) Observe: "Meu vocabulário, quando quero, é um quarto cerrado." Assinale a
alternativa correta quanto à classificação sintática da expressão em destaque.
a) Oração Coordenada Assindética Temporal.
b) Oração Coordenada Sindética Temporal.
c) Oração Subordinada Explicativa Temporal.
d) Oração Subordinada Adverbial Temporal.
9. (TRE-PA/IBFC/2020) Analise o enunciado a seguir: "Divagando sobre o nada e refletindo sobre tudo."
Ao que se refere à classificação sintática do período anterior, assinale a alternativa correta.
a) Período Composto por Subordinação com Oração Subordinada Aditiva.
b) Período Composto por Subordinação com Oração Subordinada Assindética Aditiva.
c) Período Composto por Coordenação com Oração Coordenada Sindética Aditiva.
d) Período Composto por Coordenação com Oração Coordenada Assindética Aditiva.
10. (TRE-PA/IBFC/2020) Analise as afirmativas abaixo sobre o enunciado a seguir: "A vida é singular ao
tempo, pois que o tempo é eterno, e a criatura humana é botão de rosa, matéria orgânica falível na
passagem do eterno".
I. O vocábulo "singular" funciona como predicativo do sujeito.
II. Há a presença de predicados nominais em todas as orações do período composto.
III. O vocábulo "humana" funciona como complemento nominal.
IV. As palavras "orgânica" e "falível" funcionam como adjuntos adnominais.
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Assinale a alternativa correta.
a) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
b) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
c) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
d) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
11. (TRE-PA/IBFC/2020) Observe a construção verbal do enunciado a seguir: "Tratar-se-ia apenas de amor
próprio." Quanto à norma de colocação pronominal utilizada, assinale a alternativa correta.
a) Mesóclise - uso do pronome no interior do verbo no futuro do pretérito.
b) Mesóclise - uso do pronome no interior do verbo no futuro mais-que-perfeito.
c) Próclise - uso do pronome no interior do verbo no futuro do presente.
d) Mesóclise - uso do pronome no interior do verbo no pretérito imperfeito.
12. (TRE-PA/IBFC/2020) Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas abaixo.
"Portanto, despiciendo as opiniões e me faço prolixo." Em todo tipo textual as palavras estabelecem
relação entre si. A _____ em destaque estabelece uma relação de _____ enunciado que a antecede no
texto.
a) preposição / explicação ao.
b) advérbio / consequência do.
c) conjunção / conclusão do.
d) interjeição / adição ao.
13. (TRE-PA/IBFC/2020) Quanto às regras de ortografia, assinale a alternativa em que há uma palavra
grafada incorretamente.
a) super-homem, sobrenatural, cosseno.
b) cooperador, coexistente, agroindustrial.
c) anti-inflacionário, pan-americano, autoescola.
d) girassol, hiper-ativo, recém-casado.
14. (TRE-PA/IBFC/2020) Em relação ao uso do acento indicativo de crase, assinale a alternativa correta.
a) Muitos pais estavam à espera de seus filhos na frente do colégio.
b) Com a chegada do verão, vamos à Veneza, cidade encantadora.
c) Em todo lugar, há muitos divagando a vida e à morte.
d) Os aventureiros percorreram a Rota 66 de ponta à ponta.
15. (TRE-PA/IBFC/2020) Em relação às normas de concordância nominal e verbal, assinale a alternativa
incorreta.
a) A mãe ou a esposa o acompanhará, visto que só há a permissão para um acompanhante.
b) Os Estados Unidos ficou entre os melhores países nos jogos olímpicos.
c) Pais, professores, alunos, cada um teve sua participação e envolvimento no projeto escolar.
d) Ângela disse depois de sua merecida festa: - Aos que me prestigiaram, meu muito obrigada.
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Prova Comentada Cabo de Santo Agostinho/IBFC/2019
Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 8.
Tomar decisões nem sempre é algo fácil. Tomar boas decisões, então, pode ser ainda mais difícil. Mas,
chegar lá não tem muito segredo: ponderar sobre as diversas possibilidades e ter um senso crítico são
caminhos que costumam fazer tudo dar certo. Ainda que isso, vez ou outra, envolva ir de encontro com
suas próprias opiniões.
Agora, imagine você ter uma autoconfiança muito grande e simplesmente não considerar nada disso?
Pois é, cientistas da Universidade de Waterloo, no Canadá, constataram que é exatamente o que acontece
com pessoas narcisistas.
A origem da palavra “narcisismo” deriva da história de Narciso, o belo jovem da mitologia grega que –
spoiler – morre por se apaixonar por sua própria imagem refletida num espelho d’água. Além da crítica
óbvia ao culto exagerado à própria imagem, o mito também chama atenção para o individualismo e a
autoconfiança. Narcisistas geralmente possuem essas características, o que acaba fazendo com que eles
realmente achem que não precisam de nada além de seu próprio ponto de vista para tomar uma decisão
acertada.
Pessoas narcisistas não costumam fazer isso por mal: elas têm uma convicção clara de que já nasceram
pensadores críticos altamente inteligentes – e, por isso, não precisam colocar nada na balança. O
problema é que os altos níveis de confiança que eles têm em suas habilidades intelectuais vira e mexe
estão equivocados.
(Fonte: Superinteressante)
1. (Cabo de Santo Agostinho/IBFC/2019) De acordo com o sentido do primeiro parágrafo do texto,
assinale a alternativa correta.
a) Se já é difícil tomar decisões, tomar decisões difíceis nunca é uma tarefa fácil.
b) Seguir a intuição, procurando seguir sempre as próprias opiniões, é um caminho seguro para se tomar
uma boa decisão.
c) Considerar as várias possibilidades com criticidade garante o êxito de um empreendimento.
d) Abandonar certas opiniões, quando contrárias à análise crítica, pode resultar em uma boa decisão.
2. (Cabo de Santo Agostinho/IBFC/2019) A partir da leitura e interpretação do texto, assinale a alternativa
correta.
a) Por ser um texto jornalístico, cuja função é expositiva, o texto não utiliza sequências explicativas na sua
composição.
b) Os cientistas da universidade canadense de Waterloo tornaram-se especialistas nas histórias que se
relacionam ao mito grego de Narciso.
c) A palavra “narcisismo” transformou-se em um conceito utilizado para pensar a sociedade, sendo
utilizado em outras áreas do conhecimento, além da mitologia.
d) A autoconfiança dos narcisistas oculta um complexo de inferioridade, que eles tentam esconder
apresentando-se como pessoas de intelecto acima da média.
3. (Cabo de Santo Agostinho/IBFC/2019) De acordo com o texto, analise as afirmativas abaixo.
I. A palavra “spoiler”, utilizada no terceiro parágrafo, tem função de prevenir o leitor de que o desfecho
da narrativa será revelado, no caso, da narrativa mítica.
II. Os narcisistas tendem a se achar autossuficientes, devido ao seu individualismo exagerado e à falta de
confiança nas pessoas.
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III. Apesar de serem inteligentes, os narcisistas, tendem a supervalorizar essa qualidade, o que pode, vez
ou outra, leválos ao erro.
Assinale a alternativa correta.
a) Apenas a afirmativa I está correta.
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
d) Apenas a afirmativa III está correta.
4. (Cabo de Santo Agostinho/IBFC/2019) Leia com atenção a reescrita do trecho e assinale a alternativa
que preencha, correta e respectivamente as lacunas.
“_____ crítica óbvia _____ exaltação exagerada da própria imagem, acrescenta-se que o mito chama
atenção para _____ autoconfiança, além de fazer referência ao individualismo do narcisista.”
a) à/ à/ a.
b) há/ à/ à.
c) a/ a/ à.
d) à/ a/ a.
5. (Cabo de Santo Agostinho/IBFC/2019) De acordo com o texto e com a Gramática Normativa da Língua
Portuguesa, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) No trecho “Ainda que isso, vez ou outra”, a palavra destacada tem função anafórica, já que faz
referência a uma ideia já enunciada no texto, retomando-a.
( ) No trecho “Narcisistas geralmente possuem essas características”, a palavra destacada tem função
catafórica, já que faz referência a uma expressão ainda não enunciada no texto, antecipando-a.
( ) No trecho “além de seu próprio ponto de vista”, a palavra destacada é, morfologicamente, classificada
como um pronome demonstrativo.
( ) No trecho “O problema é que os altos níveis de confiança”, a palavra destacada é classificada,
morfologicamente, como um pronome relativo.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
a) V, F, F, F.
b) F, V, F, V.
c) F, F, V, V.
d) V, V, F, F.
6. (Cabo de Santo Agostinho/IBFC/2019) Leia atentamente os trechos reescritos abaixo e, de acordo com
as regras de pontuação previstas na Gramática Normativa da Língua Portuguesa, assinale a alternativa
incorreta.
a) Deriva da história de Narciso, o belo jovem da mitologia grega, a origem da palavra “narcisismo”.
b) É do belo jovem da mitologia grega, Narciso, que se origina a palavra “narcisismo”.
c) Narciso, o belo jovem da mitologia grega, é quem inspira a origem da palavra “narcisismo”.
d) A origem da palavra “narcisismo”, é inspirada em Narciso, o belo jovem da mitologia grega.
7. (Cabo de Santo Agostinho/IBFC/2019) De acordo as regras de acentuação da Gramática Normativa da
Língua Portuguesa, assinale a alternativa incorreta.
a) A palavra “fácil” recebe acento gráfico segundo a mesma regra gramatical da palavra “portátil”.
b) A palavra “lá” recebe acento gráfico segundo a mesma regra gramatical da palavra “pá”.
c) A palavra “você” recebe acento gráfico segundo a mesma regra gramatical da palavra “caratê”.
d) A palavra “é” recebe acento gráfico segundo a mesma regra gramatical da palavra “até”.
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8. (Cabo de Santo Agostinho/IBFC/2019) No trecho “O problema é que os altos níveis de confiança que
eles têm em suas habilidades intelectuais vira e mexe estão equivocados.”, se a expressão grifada fosse
substituída pela palavra “nível”, algumas alterações deveriam ser realizadas na frase para que ela
permanecesse de acordo com o sentido geral do texto e com a Gramática Normativa da Língua
Portuguesa, Sendo assim, assinale a alternativa correta.
a) O problema é que o alto nível de confiança que eles tem em suas habilidades intelectuais vira e mexe
está equivocado.
b) O problema é que o alto nível de confiança que eles têm em suas habilidades intelectuais vira e mexe
estão equivocados.
c) O problema é que o alto nível de confiança que eles têm em suas habilidades intelectuais vira e mexe
está equivocado.
d) O problema é que o alto nível de confiança que ele têm em sua habilidade intelectual vira e mexe está
equivocado.
Leia a tira abaixo para responder às questões de 9 a 11.

9. (Cabo de Santo Agostinho/IBFC/2019) De acordo com a tira e com a Gramática Normativa da Língua
Portuguesa, analise as afirmativas abaixo.
I. As reticências na fala da personagem no 1º quadrinho refletem o desânimo da personagem.
II. A fala “A gente não aprende tudo na vida?” é uma pergunta retórica, pois a intenção da personagem
não é obter uma resposta mas, sim, utilizar a própria pergunta como estratégia de desenvolvimento das
suas ideias.
III. A fala de Mafalda no último quadrinho surpreende pela crítica ao sistema escola e pela tristeza das
festas de formatura, que são comparadas a velórios.
Assinale a alternativa correta.
a) Apenas a afirmativa I está correta.
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
d) Apenas a afirmativa III está correta.
10. (Cabo de Santo Agostinho/IBFC/2019) Leia com atenção a tira e o trecho a seguir e, depois, de acordo
com Gramática Normativa da Língua Portuguesa, assinale a alternativa que preencha, correta e
respectivamente, as suas lacunas.
“A tira acima relaciona às questões pedagógicas _____ questões existenciais _____ problemas são
levantados por duas crianças.”
a) às / cujos.
b) as / cujo os.
c) as / cujos.
d) às / cujo os.
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Prova Comentada Prefeitura de Candeias-BA/IBFC/2019
Leia com atenção a tira de “Garfield”, criada pelo cartunista Jim Davis, para responder às questões 1 e
2 a seguir.

1. (Pref. de Candeias-BA/IBFC/2019) Considere o sentido da tira acima e a Gramática Normativa da Língua
Portuguesa, para assinalar a alternativa incorreta.
a) A Prosopopeia, presente na tira, é um recurso que torna verossímil a linguagem verbal utilizada por
Garfield nos dois últimos quadrinhos.
b) Embora não utilize nenhuma conjunção explicativa, a fala de Garfield no segundo quadrinho é uma
explicação, pois responde à pergunta feita anteriormente.
c) A utilização do acento grave, no primeiro quadrinho, é de uso facultativo, já que o substantivo “noite”
pode, ou não, ser precedido do artigo definido “a”.
d) O humor da tira é construído pela forma indireta como, no último quadrinho, a personagem indica que
a cantoria dos gatos não é apreciada pelos humanos.
2. (Pref. de Candeias-BA/IBFC/2019) De acordo com a leitura atenta da tira e com a Gramática Normativa
da Língua Portuguesa, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.
I. No primeiro quadrinho, a palavra “Garfield” é classificada sintaticamente como um Vocativo, pois
refere-se diretamente ao interlocutor, chamando-o para o diálogo.
II. No primeiro quadrinho, a grafia da palavra “porque” está em desacordo com a Gramática Normativa
da Língua Portuguesa, já que no contexto em que está inserida ela tem o mesmo valor semântico da
expressão “por qual razão”.
III. O verbo “seríamos”, no último quadrinho, indica uma possibilidade, uma incerteza, o que explica sua
conjugação no Modo Subjuntivo.
IV. A expressão “alvos fáceis” é um Objeto Direto, já que complementa o sentido do verbo “ser” sem o
auxílio de nenhuma preposição.
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
b) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
d) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
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Texto I
Leia atentamente a notícia a seguir para responder às questões 3,4,5 e 6.
Depressão deve ser prevenida a partir da infância, dizem especialistas (ALISSON, Elton-RevistaExame).
(texto adaptado)
Considerando o mal do século pela Organização Mundial de Saúde (OMS), a depressão já desponta
como a terceira maior doença entre adolescentes e é a segunda principal causa de morte de jovens entre
15 e 25 anos no mundo.
A fim de prevenir o desenvolvimento desse transtorno mental nessa fase da vida é preciso dotar as
crianças de habilidades socioemocionais para que sejam capazes, desde cedo, de lidar melhor com
emoções e situações de estresse que possam desencadear a doença no futuro. (...)
“Se desde crianças as pessoas forem capazes de processar, entender e compreender melhor emoções,
como tristeza, raiva e medo, elas terão muito mais clareza e condições para lidar com elas e,
provavelmente, serão menos afetadas pelo estresse e outros sentimentos”, disse Adriana Fóz,
pesquisadora da Universidade Federal de São Paulo. (...)
Em adolescentes, os sintomas de depressão mais comuns são alteração de humor, caracterizada por
predomínio de tristeza, melancolia e irritabilidade, juntamente com a perda de entusiasmo por atividades
que despertavam interesse e prazer, além de mudanças nos padrões de sono e de apetite, maior sensação
de cansaço e a persistência de pensamentos negativos sobre si e em relação ao futuro. (...)
O desconhecimento sobre saúde mental, a fantasia de que adolescente e juventude são períodos
excelentes da vida e, portanto, não é possível estar deprimido nelas, além da opinião deturpada de que a
depressão é sinônimo de fraqueza, dificultam o diagnóstico e, consequentemente, o tratamento da
doença, apontaram os participantes. (...)
Alguns fatores de risco para o desenvolvimento de depressão e outros transtornos mentais em
adolescentes são a exposição ao bullying – atos reiterados de intimidação e violência física ou psicológica
–, a exposição a maus-tratos e situações de violência na comunidade, além do uso de drogas.
Um dos fatores mais importantes, contudo, é a sensação de rejeição ou exclusão social, ressaltaram os
pesquisadores. (...)
3. (Pref. de Candeias-BA/IBFC/2019) Preserve o sentido original do trecho extraído, respeite a Gramática
Normativa da Língua Portuguesa e assinale a alternativa que preencha corretamente as lacunas.
“Alguns fatores __________________, outros transtornos mentais em adolescentes são a exposição
____________________, a exposição na comunidade, além do uso de drogas”.
a) que podem servir como gatilho para a depressão/ a violência conhecida como bullying/ a situações
violentas e maus-tratos.
b) que devem ser observados para evitar o desenvolvimento da depressão e de/ às práticas recorrentes
de intimidação e de violências físicas e psicológicas/ às situações violentas e aos maus-tratos.
c) a que podem servir como gatilhos para a depressão e/ a uns atos violentos, nomeados como bullying/
aos maus-tratos e experiências violentas.
d) à que devem ser observados para evitar a depressão e/ a intimidação e agressividade física e
psicológica/ contra os maus-tratos.
4. (Pref. de Candeias-BA/IBFC/2019) A partir da leitura atenta da notícia, assinale a alternativa correta.
a) No trecho “Considerada o mal do século”, a expressão destacada é um advérbio de modo, cujo
antônimo é a palavra “bem”.
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b) No trecho “Afim de prevenir o desenvolvimento (...) é preciso dotar as crianças de habilidades
socioemocionais para que sejam capazes”, as duas expressões destacadas possuem a mesma classificação
morfológica.
c) No trecho “bullying – atos reiterados de intimidação e violência física ou psicológica –”, a utilização dos
colchetes deve-se ao fato de que a palavra “bullying” é um estrangeirismo.
d) No trecho “é a sensação de rejeição ou exclusão social”, a expressão destacada é um objeto indireto.
5. (Pref. de Candeias-BA/IBFC/2019) De acordo com a leitura do texto, assinale a alternativa incorreta.
a) Ao afirmar que a depressão é erroneamente associada à fraqueza, o autor mostra a desinformação da
população sobre a doença.
b) A depressão é uma doença que atinge prioritariamente a faixa etária compreendida como adolescência
e é, segundo a OMS, a segunda maior causa de morte de jovens entre 15 e 25 anos.
c) O texto aponta como a depressão pode ser prevenida desde a infância, ensinando desde cedo as
crianças a lidarem com suas emoções, tais como: medo, raiva e tristeza.
d) Podemos depreender que alterações de humor e perda de interesse em atividades cotidianas são
sintomas a serem observados em adolescentes para diagnosticar um possível quadro de depressão.
6. (Pref. de Candeias-BA/IBFC/2019) Considere a leitura da notícia e assinale a alternativa correta.
a) O primeiro parágrafo da notícia é predominantemente expositivo, já que tem como objetivo informar
o leitor sobre o assunto principal tratado no texto.
b) O trecho “A fim de prevenir o desenvolvimento desse transtorno mental nessa fase da vida é preciso
dotar as crianças de habilidades socioemocionais para que sejam capazes, desde cedo, de lidar melhor
com emoções e situações de estresse que possam desencadear a doença no futuro” pode ser
caracterizado como narrativo pela existência de uma progressão temporal.
c) A notícia pode ser compreendida como um texto argumentativo visto que defende um ponto de vista,
descrevendo e narrando dados para sustentar suas ideias sobre a depressão.
d) O texto apresenta uma unidade de sentido, pois apresenta progressão temporal, encadeamento lógico
e centralidade temática, podendo, assim, ser caracterizado como narrativo.
Texto II
Leia com atenção o fragmento adaptado do livro “O homem e seus símbolos” de Carl Gustav Jung para
responder às questões 7, 8, 9 e10 a seguir.
O homem utiliza a palavra escrita ou falada para expressar o que deseja transmitir. Sua linguagem é
cheia de símbolos, mas ele também, muitas vezes, faz uso de sinais ou imagens não estritamente
descritivos. Alguns são simples abreviações ou uma série de iniciais como ONU, UNICEF ou UNESCO;
outros são marcas comerciais conhecidas, nomes de remédios patenteados, divisas e insígnias. Apesar de
não terem nenhum sentido intrínseco, alcançaram, pelo seu uso generalizado ou por intenção deliberada,
significação reconhecida. Não são símbolos: são sinais e servem, apenas, para indicar os objetos a que
estão ligados.
O que chamamos símbolo é um termo, um nome ou mesmo uma imagem que nos pode ser familiar na
vida diária, embora possua conotações especiais além do seu significado evidente e convencional. Implica
alguma coisa vaga, desconhecida ou oculta para nós. (...)
Existem (...) objetos tais como a roda e a cruz, conhecidos no mundo inteiro, mas que possuem, sob
certas condições, um significado simbólico.
O que simbolizam exatamente ainda é motivo de controversas suposições.
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Assim, uma palavra ou uma imagem é simbólica quando implica alguma coisa além do seu significado
manifesto e imediato. Esta palavra ou esta imagem têm um aspecto “inconsciente” mais amplo, que
nunca é precisamente definido ou de todo explicado. E nem podemos ter esperanças de defini-la ou
explicá-la. Quando a mente explora um símbolo, é conduzida a ideias que estão fora do alcance da nossa
razão. A imagem de uma roda pode levar nossos pensamentos ao conceito de um sol “divino’’ mas, neste
ponto, nossa razão vai confessar a sua incompetência: o homem é incapaz de descrever um ser “divino”.
Quando, com toda a nossa limitação intelectual, chamamos alguma coisa de “divina”, estamos dando-lhe
apenas um nome, que poderá estar baseado em uma crença, mas nunca em uma evidência concreta.
Por existirem inúmeras coisas fora do alcance da compreensão humana é que frequentemente
utilizamos termos simbólicos como representação de conceitos que não podemos definir ou compreender
integralmente. Esta é uma das razões por que todas as religiões empregam uma linguagem simbólica e se
exprimem através de imagens. Mas este uso consciente que fazemos de símbolos é apenas um aspecto
de um fato psicológico de grande importância: o homem também produz símbolos, inconsciente e
espontaneamente, na forma de sonhos.
7. (Pref. de Candeias-BA/IBFC/2019) A partir da leitura do texto, assinale a alternativa correta.
a) Embora não sejam consideradas símbolos, as siglas e marcas comerciais são sinais reconhecidos pelas
pessoas, o que se dá pelo significado, próprio e imanente, construído de maneira não intencional.
b) Por permear a vida cotidiana das pessoas e possuir, ao mesmo tempo, um sentido não familiar e
desconhecido, o símbolo se diferencia do signo, que se caracteriza apenas por possuir este último sentido,
oculto e vago para os homens.
c) A utilização da linguagem simbólica feita pelas religiões permite que elas alcancem o sentido pleno
proposto pelo símbolo, o que lhes dá o poder de explicar os fenômenos ocultos e vagos do inconsciente,
identificados com o poder divino.
d) Os sonhos, produtos simbólicos do inconsciente humano, são formas de expressão do que escapa ao
alcance do entendimento da compreensão completa e racional do ser humano.
8. (Pref. de Candeias-BA/IBFC/2019) De acordo com a leitura do texto e com a Gramática Normativa da
Língua Portuguesa, assinale a alternativa incorreta.
a) No trecho “Esta palavra ou esta imagem têm um aspecto”, o verbo grifado recebe acentuação para
concordar corretamente com o Sujeito Composto que o antecede.
b) No trecho “pensamentos ao conceito de um sol ‘divino’”, a palavra grifada aparece entre aspas para
destacar que ela representa um conceito.
c) No trecho “estamos dando-lhe apenas um nome”, o termo grifado é, de acordo com a sintaxe, um
Adjunto Adnominal.
d) No trecho “que poderá estar baseado em uma crença”, o termo grifado é, morfologicamente, um
Pronome Relativo.
9. (Pref. de Candeias-BA/IBFC/2019) Leia o trecho abaixo extraído do texto lido e assinale a alternativa
que preenche respectivamente as lacunas, preservando o seu sentido original e respeitando a Gramática
Normativa da Língua Portuguesa.
“a mente explora um símbolo, é conduzida __________estão fora do alcance da nossa razão. A imagem
de uma roda pode levar nossos pensamentos _______________ um sol ‘divino’ mas, neste ponto, nossa
razão vai a sua incompetência: o homem é incapaz de descrever um ser “divino”.
a) No momento que/ às ideias que/ à ideia de.
b) No momento a que/ as ideias que/ a idealização de.
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c) No momento em que/ à ideias que/ à uma ideia de.
d) O momento em que/ a ideias de que/ às idealizações.
10. (Pref. de Candeias-BA/IBFC/2019) De acordo com a leitura atenta do texto acima e com a Gramática
Normativa da Língua Portuguesa, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.
I. O trecho a seguir “mas ele também (...) faz uso de sinais ou imagens” é classificado como Oração
Coordenada Sindética Adversativa.
II. O trecho a seguir “Apesar de não terem nenhum sentido intrínseco” é classificado como Oração
Subordinada Adverbial Concessiva.
III. O trecho a seguir “Por existirem inúmeras coisas fora do alcance da compreensão humana” é
classificado como Oração Subordinada Adverbial Consecutiva.
IV. No trecho “como representação de conceitos que não podemos definir”, a expressão destacada é uma
Oração Subordinada Adjetiva Explicativa.
a) Apenas as alternativas I e II estão corretas.
b) Apenas as alternativas I e IV estão corretas.
c) Apenas as alternativas II e III estão corretas.
d) Apenas as alternativas III e IV estão corretas.
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Prova Comentada SESACRE/IBFC/2019/Médio
Texto I
Leia com atenção a tira de “Calvin e Haroldo”, criada pelo cartunista Bill Watterson, para responder às
questões 1 e 2 a seguir.

1. (SESACRE/IBFC/2019) De acordo com a tira e com a Gramática Normativa da Língua Portuguesa, analise
as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.
I. No primeiro quadrinho, é possível classificar a pergunta que Calvin faz para a mãe como uma pergunta
retórica.
II. A expressão “batendo as botas”, no terceiro quadrinho, é uma figura de linguagem conhecida como
hipérbole.
III. O adjetivo “belo”, no terceiro quadrinho, é utilizado com uma conotação irônica.
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
c) Apenas a afirmativa II está correta.
d) Apenas a afirmativa III está correta.
2. (SESACRE/IBFC/2019) De acordo com a tira e com a Gramática Normativa da Língua Portuguesa,
assinale a alternativa correta.
a) A palavra “mãe” no primeiro quadrinho é o sujeito simples da sua oração.
b) No segundo quadrinho, a expressão “os poluentes” é o sujeito do verbo “dizer”.
c) A expressão “um moleque” é o sujeito do verbo “vindo” no último quadrinho.
d) No último quadrinho, o sujeito do verbo “falaram” é classificado como indeterminado.
Texto I
Leia atentamente um trecho da entrevista realizada pelo jornal “A tarde” com o consultor de marketing
Mario Persona para responder às questões 3, 4, 5 e 6.
(Adaptado)
A Tarde: O que você tem a dizer sobre pessoas que "sofrem" uma espécie de ansiedade tecnológica,
aquele tipo de situação que envolve a falta de capacidade de controle quando o assunto é dominar
programas e utilização do micro?
Mario Persona: Essa ansiedade é comandada pela necessidade. Hoje saber estar familiarizado com a
tecnologia da informação é tão necessário quanto foi no passado estar familiarizado com a pena — saber
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escrever. Nossos sentidos foram expandidos e a entrada e saída de dados que recebemos do ambiente
depende agora desses acessórios tecnológicos.
A Tarde: Em muitos casos, a pessoa perde as estribeiras e parte para a solução mais "irracional“
possível: pode até mesmo dar umas pancadas no micro...
Mario Persona: Já fiz isso. Felizmente não quebrou nada. Até hoje o micro resolve inventar uma
novidade nas horas mais impossíveis. É a impressora que para na hora de imprimir aquela proposta
urgente. É a Internet que decide ficar muda quando mais preciso enviar ou receber meus e-mails, ou
pesquisar algo.
A Tarde: No caso de a pessoa ter mais de três contas de e-mail, a seu ver, isso seria uma forma de
ansiedade ou dispersão? O que acha disso?
Mario Persona: Hoje é preciso ter mais de uma conta de e-mail, às vezes até por segurança ou
prevenção. Aconselho que toda pessoa tenha pelo menos três contas. Uma da empresa onde trabalha,
um e-mail pessoal ligado a toda sua rede de relacionamentos e uma terceira conta, de preferência dessas
de provedores gratuitos, que é útil para ser usada nesses sites de Internet que pedem seu e-mail e depois
enviam propaganda. Obviamente você não deve usar essa conta para contatos importantes.
3. (SESACRE/IBFC/2019) De acordo com a leitura atenta do texto acima e com a Gramática Normativa da
Língua Portuguesa, assinale a alternativa correta.
a) A palavra “pena” no trecho “estar familiarizado com a pena” é sinônima de “dó” e refere-se ao
sentimento de quem se solidariza com as pessoas não familiarizadas com as novas tecnologias de
informação.
b) As aspas utilizadas para destacar a palavra “irracional” no trecho “parte para a solução mais ‘irracional’
possível” têm função de alertar o leitor para que o sentido dessa palavra é carregado de ironia.
c) As reticências utilizadas no trecho a seguir “até mesmo dar umas pancadas no micro...” têm função de
ocultar uma ou mais palavras de baixo calão, inadequadas ao gênero textual em questão.
d) Apesar de não responder explicitamente à última pergunta, é incorreto dizer que o entrevistado não
se posiciona, já que ele a responde indiretamente.
4. (SESACRE/IBFC/2019) Leia o trecho extraído do texto e assinale a alternativa que preencha correta e
respectivamente as lacunas, preservando o seu sentido original e respeitando a Gramática Normativa da
Língua Portuguesa.
“Até hoje o micro _____. É a impressora _____ proposta urgente.”
a) tem mania de causar dificuldades operacionais nos momentos mais impróprios./ que resolve
interromper a impressão daquela.
b) resolve gerar problemas sem solução, devido à hora em que acontecem./ cuja a impressão dá algum
problema justamente no momento de imprimir.
c) , nas piores horas, costuma dar problemas./ em que apresenta, no pior momento, problemas na
impressão daquela.
d) decide criar um problema novo nos momentos menos inconvenientes./ que decide dar problema no
momento de imprimir.
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5. (SESACRE/IBFC/2019) De acordo com o texto e com a Gramática Normativa da Língua Portuguesa,
assinale a alternativa incorreta.
a) O sujeito do trecho “Nossos sentidos foram expandidos” é classificado como sujeito paciente, já que a
frase está na voz passiva.
b) No trecho “Já fiz isso”, a palavra destacada é um pronome demonstrativo com função anafórica no
texto, por retomar uma ideia já enunciada.
c) No trecho “Uma da empresa onde trabalha”, a palavra destacada é um pronome relativo, que retoma
corretamente a palavra “empresa”.
d) O trecho “que é útil para ser usada nesses sites de Internet” apresenta um problema de concordância
verbal, pois a palavra “que” retoma um termo no plural “provedores gratuitos”, obrigando que a forma
verbal destacada também estivesse no plural.
6. (SESACRE/IBFC/2019) De acordo com o texto e com a Gramática Normativa da Língua Portuguesa,
analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.
I. As expressões em destaque no trecho a seguir “estar familiarizado com a tecnologia da informação é
tão necessário quanto foi no passado” são classificadas como locução conjuntiva e tem sentido
comparativo.
II. A expressão destacada no trecho a seguir “a entrada e saída de dados que recebemos do ambiente” é
classificada como conjunção integrante.
III. A expressão destacada no trecho a seguir “Aconselho que toda pessoa tenha pelo menos três contas”
é classificada como pronome relativo.
a) Apenas a afirmativa III está correta.
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
d) Apenas a afirmativa I está correta.
Texto II
Leia com atenção um trecho de uma reportagem sobre “Mães solo” para responder às questões 7, 8 e
9 a seguir.
(Adaptado)
É muito comum escutarmos por aí as pessoas utilizando a expressão “mãe solteira” para se referir
àquelas mulheres que criam sozinhas os seus filhos. E por que não é adequado utilizarmos essa expressão?
O termo “mãe solo” surgiu como uma forma de dar enfoque ao compromisso assumido pela mãe em
se responsabilizar pelos cuidados da criança por ela gerada ou adotada. Mas é importante entendermos
a maternidade como algo muito complexo, que se dá para além do estado civil da mulher.
Se o pai não divide a criação com a mãe igualitariamente, 50 a 50% do tempo, ela ainda será
considerada uma mãe solo – mesmo que ele coloque seu nome na certidão do filho(a), pague a pensão
que deve e veja a criança algumas vezes durante a semana. (...) Infelizmente ainda existe uma cultura que
viabiliza esse comportamento masculino de isenção perante a paternidade, mas o contrário parece
impensável para as mulheres, que ainda são alvo de críticas, caso não cumpram suas funções maternas
de maneira esperada.
Segundo dados colhidos pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), em 2005, 10,5
milhões de famílias já eram compostas por mulheres sem cônjuge e com filhos, sendo elas as principais
responsáveis pela criação dos mesmos. Nos últimos 10 anos, o número de “mães solo” no Brasil aumentou
em mais de um milhão. Ao mesmo tempo, a taxa de fecundidade caiu de 2,38 filhos por mulher para 1,9,
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em 2010. Esse decréscimo está ligado ao aumento da escolaridade feminina, que teve sua presença
intensificada tanto no ensino médio como nas universidades, superando os números masculinos neste
mesmo processo.
7. (SESACRE/IBFC/2019) A partir da leitura e interpretação do texto, assinale a alternativa incorreta.
a) De acordo com o texto, o termo “mãe solo” faz referência a mulheres que assumiram completamente
ou majoritariamente os cuidados e a responsabilidade por seus filhos.
b) O termo “mãe solo” não discrimina a maternidade adotiva podendo ser empregado para referir-se
tanto a mães de filhos biológicos como de filhos adotivos.
c) A diferença de uso das expressões “mãe solteira” e “mãe solo” reside no fato de deslocar a
compreensão da maternidade para além do estado civil da mulher.
d) O decréscimo do número de “mães solo” no Brasil se deve, entre outros fatores, ao aumento da
escolaridade feminina.
8. (SESACRE/IBFC/2019) De acordo com o texto e com a Gramática Normativa da Língua Portuguesa,
assinale a alternativa correta.
a) O texto é um gênero em que predomina a sequência tipológica injuntiva já que incentiva a compra de
contraceptivos que evitariam o aumento do número de mães solo no Brasil.
b) A sequência textual predominante no texto acima é a narrativa, pois explora detalhes e informações
caracterizando singularmente os raros casos de maternidade solo no Brasil.
c) A reportagem pode ser lida como um texto informativo que além de atualizar a nomenclatura sobre
maternidade solo, faz uso de dados numéricos que contextualizam a realidade das mães no Brasil.
d) O trecho é prioritariamente argumentativo ao defender de modo enfático pontos de vista sobre a
necessidade de planejamento familiar para evitar assim que crianças cresçam sem a presença do pai.
9. (SESACRE/IBFC/2019) De acordo com o texto e com a Gramática Normativa da Língua Portuguesa,
assinale a alternativa correta.
a) No trecho “para se referir àquelas mulheres”, verifica-se que o verbo “referir” exige, de acordo com as
regras de regência verbal, a presença da preposição “a”.
b) No trecho “isenção perante a paternidade”, o termo destacado “a” é uma preposição.
c) No trecho “o contrário parece impensável para as mulheres”, a expressão em destaque “para as
mulheres” é um objeto indireto.
d) No trecho “está ligado ao aumento da escolaridade feminina”, a expressão em destaque “ao aumento
da escolaridade feminina” é um objeto direto preposicionado.
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Leia o infográfico (Pinimg) para responder à questão 10 a seguir.

10. (SESACRE/IBFC/2019) Sobre as informações contidas no infográfico, assinale a alternativa correta.
a) O infográfico informa sobre como hábitos cotidianos produzem certos tipos de neurotransmissores e
quais são as consequências da liberação destas substâncias em nosso corpo e nossa vida.
b) De acordo com o infográfico, a endorfina, produzida pelo consumo de chocolate, é nociva ao nosso
organismo e precisa ser evitada.
c) A coluna central do infográfico aponta todas as vitaminas que precisamos consumir cotidianamente
para cultivar uma vida saudável.
d) De acordo com o infográfico, a troca de afetos produz melatonina que é o neurotransmissor que
melhora a qualidade de nosso sono.
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Prova Comentada SESACRE/IBFC/2019/Superior
Texto I
Leia com atenção a tira de “Hagar, o Horrível”, criada pelo cartunista Dik Browne, para responder às
questões 1 e 2 a seguir.

1. (SESACRE/IBFC/2019) Considere o sentido da tira e a Gramática Normativa da Língua Portuguesa,
assinale a alternativa incorreta.
a) A ameaça feita no primeiro quadrinho é estruturada linguisticamente com a utilização de uma Oração
Coordenada Alternativa, assim como a resposta dada a essa ameaça.
b) É possível deduzir o gênero da personagem que enuncia a fala no segundo quadrinho, principalmente,
pela Oração Subordinada Adverbial Temporal utilizada por Hagar no terceiro quadrinho.
c) O humor da tira é construído por meio do equívoco de Hagar que diz “homem da casa”, ao invés de
dizer “homem do castelo”.
d) A tira não compactua com a visão patriarcal de que as mulheres não podem se impor socialmente.
2. (SESACRE/IBFC/2019) De acordo com a tira e com a Gramática Normativa da Língua Portuguesa, analise
as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.
I. A partícula “se” no primeiro quadrinho é um pronome reflexivo.
II. A expressão “o horrível” no primeiro quadrinho tem função sintática de aposto.
III. Os verbos, no terceiro quadrinho, estão conjugados, predominantemente, no presente do indicativo.
IV. A expressão “rapazes”, no terceiro quadrinho, desempenha a função de sujeito do verbo “Ir”,
conjugado na primeira pessoa do plural.
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
b) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
d) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
Texto II
Leia com atenção trecho do texto “O que é algoritmo?” de Ana Paula Pereira (TecMundo) para
responder às questões 3, 4 e 5 a seguir.
(adaptado)
Nos dias atuais e com a evolução galopante da tecnologia, dificilmente encontramos pessoas que
nunca tenham utilizado um computador. Os propósitos podem variar bastante, seja para edição de textos,
jogos ou atividades mais complexas. Já é difícil de imaginar nossas vidas sem o uso dessa ferramenta.
Nessa atividade tão comum ao nosso cotidiano, você algum dia deve ter parado para pensar como os
programas funcionam. Você deve ter feito a si mesmo esta pergunta: como é que o computador faz todas
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as tarefas exatamente da forma que você pede? A resposta é mais simples do que parece: ele segue as
instruções que você passa.
Mas, para que ele consiga entender o que você fala, ele precisa de uma linguagem mais específica.
Para fazer essa interpretação entre homem e máquina, foram desenvolvidas as linguagens de
programação. Para que essa interação seja possível, eles são fundamentais: os algoritmos.
Um algoritmo nada mais é do que uma receita que mostra passo a passo os procedimentos necessários
para a resolução de uma tarefa, como a receita de um bolo. Ele não responde à pergunta “o que fazer?”,
mas sim “como fazer”. Em termos mais técnicos, um algoritmo é uma sequência lógica, finita e definida
de instruções que devem ser seguidas para resolver um problema ou executar uma tarefa.
Embora você não perceba, utiliza algoritmos de forma intuitiva e automática diariamente quando
executa tarefas comuns. Como estas atividades são simples e dispensam ficar pensando nas instruções
necessárias para fazê-las, o algoritmo presente nelas acaba passando despercebido.
3. (SESACRE/IBFC/2019) De acordo com o texto e com a Gramática Normativa da Língua Portuguesa,
assinale a alternativa incorreta.
a) A oração destacada no trecho “Embora você não perceba, utiliza algoritmos de forma intuitiva e
automática diariamente” é classificada sintaticamente como uma Oração Coordenada Adversativa.
b) A oração destacada no trecho “ele consiga entender o que você fala” é classificada sintaticamente
como Oração Subordinada Adjetiva Restritiva.
c) O termo destacado no trecho “utiliza algoritmos de forma intuitiva” é classificado sintaticamente como
Adjunto Adverbial de modo.
d) O termo destacado no trecho “Os propósitos podem variar bastante” é classificado sintaticamente
como Adjunto Adverbial de intensidade.
4. (SESACRE/IBFC/2019) Considerando o texto, os elementos de coesão referencial e a Gramática
Normativa da Língua Portuguesa, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) No trecho “Nessa atividade tão comum ao nosso cotidiano”, o termo destacado “nessa” é a contração
da preposição “em” e do pronome demonstrativo “essa”, que funciona como um recurso anafórico por
fazer referência a algo já mencionado no texto.
( ) No trecho “Você deve ter feito a si mesmo esta pergunta”, o termo destacado “esta” funciona como
elemento catafórico de coesão, já que se refere a uma expressão enunciada posteriormente a ele no
texto.
( ) No trecho “que devem ser seguidas para resolver um problema ou executar uma tarefa.”, a palavra
“que” é um pronome relativo que retoma anaforicamente a expressão “sequência lógica”.
( ) No trecho “Para realizar essa interação, eles são fundamentais: os algoritmos.”, o termo destacado
“eles” é um pronome pessoal que possui no texto função anafórica, já que tem função de retomar um
referente mencionado.
( ) No trecho “nas instruções necessárias para fazê-las” o termo destacado “las” é um pronome pessoal
que possui função catafórica, já que se refere a um termo utilizado depois dele no texto.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
a) V, V, V, F, V.
b) F, V, V, V, F.
c) F, V, F, V, V.
d) V, V, F, F, F.
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5. (SESACRE/IBFC/2019) De acordo com o texto e a Gramática Normativa da Língua Portuguesa, assinale
a alternativa correta.
a) Segundo o texto, graças ao desenvolvimento tecnológico, o uso do computador está amplamente
difundido na sociedade e atende a atividades de diferentes graus de complexidade, o que torna plausível
a vida sem esse recurso tecnológico.
b) A expressão “nada mais”, no trecho “algoritmo nada mais é do que uma receita”, é uma forma
pejorativa de caracterizar os algoritmos dada sua vasta utilização na sociedade contemporânea.
c) Para explicar o conceito de “algoritmo”, a autora utiliza como estratégia didática uma linguagem
figurada antes de fazer uma definição mais técnica.
d) De acordo com o texto, algumas atividades cotidianas, por serem tão fáceis e automatizadas,
dispensam o uso, mesmo inconsciente, dos algoritmos para serem realizadas.
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GABARITO
LEGISLAÇÃO DO SUS
1ª Revisão do SUS 2022 - IBFC e VUNESP
1-A
7-D
2-B
8-C
3-D
9-C
4-A
10 - D
5-B
11 - E
6-C
12 - A

13 - E
14 - D
15 - D
16 - A
17 - C
18 - E

19 - A
20 - E
21 - B
22 - B
23 - D
24 - E

25 - A
26 - E
27 - A
28 - B
29 - A

1º Revisão do SUS 2020 - Banca IBFC
1-D
7-C
2-A
8-C
3-B
9-D
4-A
10 - A
5-D
11 - C
6-D
12 - A

13 - C
14 - B
15 - B
16 - C
17 - B
18 - A

19 - D
20 - D
21 - C
22 - B
23 - D
24 - C

25 - B
26 - A

2º Revisão do SUS 2020 - Banca IBFC e VUNESP
1-B
5-A
9-E
2-E
6-B
10 - C
3-B
7-B
11 - A
4-A
8-D
12 - B

13 - C
14 - E
15 - B
16 - B

3ª Revisão do SUS 2020 - IBFC e VUNESP
História da Saúde do Brasil
1-E
2-A

3-A

4-B

SUS na CF/88
1-D
2-D

3-E
4-E

5-B
6-E

7-C

Lei nº 8.080/90
1-C
2-D
3-C

4-E
5-B
6–D

7-C
8-C
9-B

10 - A
11 - C

Lei nº 8.142/90
1-B
2-D

3-B
4-A

5-B
6-D

7-B
8-B

Decreto nº 7.508/2011
1-D
3-E
2-D
4-D

5-E

www.romulopassos.com.br
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GABARITO
LÍNGUA PORTUGUESA
Prova Comentada EBSERH/Enfermeiro/IBFC/2020
1-C
4-B
7-C
2-D
5-E
8-B
3-A
6-D
9-E

10 - B
11 - E
12 -A

13 - C
14 - E
15 - D

Prova Comentada EBSERH/Técnico em Enfermagem/IBFC/2020
1-C
4-E
7-D
2-A
5-D
8-A
3-B
6-A
9-B

10 - D
11 - E
12 -C

13 - A
14 - E
15 - E

Prova Comentada EBSERH/Técnico em Contabilidade/IBFC/2020
1-E
3-C
5-D
7-C
2-A
4-E
6-E
8-C

9-D
10 - E

Prova Comentada TRE-PA/Analista Judiciário/IBFC/2020
1-D
4-D
7-B
2-C
5-D
8-D
3-B
6-A
9-C

10 - B
11 - A
12 - C

13 - D
14 - A
15 - B

Prova Comentada Cabo de Santo Agostinho/IBFC/2019
1-D
3-B
5-A
2-C
4-A
6-D

7-D
8-C

9-B
10 - C

Prova Comentada Prefeitura de Candeias-BA/IBFC/2019
1-C
3-B
5-B
2-A
4-B
6-A

7-D
8-C

9-A
10 - A

Prova Comentada SESACRE/IBFC/2019/Médio
1-B
3-D
5-D
2-D
4-A
6-B

7-D
8-C

9-A
10 - A

Prova Comentada SESACRE/IBFC/2019/Superior
1-C
2-A
3-A

4-D

5-C

www.romulopassos.com.br

70

MENTORIA IBFC | CADERNO DE QUESTÕES DE PORTUGUÊS

www.romulopassos.com.br

71

