
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU 

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 28 questões ESPECÍFICAS 
- 12 questões de Português 
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 02 horas, contadas a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:30 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:30 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a 
forma. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do 
candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter 
questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois 
em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para 
seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Cartão de Respostas 
sem assinatura acarretará na desclassificação do candidato. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 05/03/2018, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XI do Edital do 
Processo Seletivo Público nº 001/2017 da PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU, de 26/12/2017. 
 * Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou   
a mesma.  
  

BOA PROVA!! 
 

PROCESSO SELETIVO 
PROVA PARA CARGO DE: 

 MÉDICO AUTORIZADOR 



 

PARTE I – MÉDICO AUTORIZADOR 
 

01 - Com relação a concepção de auditoria do SNA (Sistema 
Nacional de Auditoria), podemos afirmar como correto: 

A) A auditoria é um instrumento de qualificação da gestão 
que visa fortalecer o SUS. 

B) A auditoria do SUS é responsável por negociações no 
âmbito dos planos de sáude privados. 

C) Não consideramos incluso no trabalho da auditoria 
acompanhar as ações de saúde. 

D) A auditoria atua exclusivamente na 
produção/faturamento de contas do SUS. 

E) O trabalho da auditoria não interfere e não colabora com 
a qualidade da atenção à saúde oferecida aos cidadãos. 

 

02 - Assinale a alternativa incorreta quanto às finalidades da 
auditoria do SUS: 

A) Aferir a observância dos padrões estabelecidos de 
qualidade, quantidade, custos e gastos da atenção à 
saúde. 

B) Avaliar os elementos componentes dos processos da 
instituição, serviço ou sistema auditado, objetivando a 
melhoria dos procedimentos por meio da detecção de 
desvios dos padrões estabelecidos. 

C) Participar do orçamento e planejamento anual do 
sistema de saúde suplementar.  

D) Conferir a qualidade, a propriedade e a efetividade dos 
serviços de saúde prestados à população. 

E) Produzir informações para subsidiar o planejamento das 
ações que contribuam para o aperfeiçoamento do SUS. 

 

03 - Para o melhor desempenho no trabalho, o profissional de 
auditoria deve observar os seguintes princípios éticos e 
profissionais, exceto: 

A) Independência 
B) Objetividade 
C) Sigilo 
D) Comportamento ético. 
E) Parcialidade. 

 

04 – “Fórum de negociação entre o estado e os municípios na 
implantação e operacionalização do SUS. Composta 
paritariamente e integrada por representação do estado e de cada 
município, e as decisões sempre serão tomadas por consenso”. 
Esta é a definição de: 

A) Comissão Intergestores Tripartite (CIT). 
B) Comissão Intergestores Bipartite (CIB). 
C) Conferências de Saúde. 
D) Conselhos de Saúde. 
E) Comissão Intergestores Regional (CIR). 

 

05 - Entre as alternativas abaixo assinale qual não constitui 
objeto de exame por auditoria do SUS: 

A) A aplicação dos recursos transferidos pelo Ministério da 
Saúde a entidades públicas, filantrópicas e privadas. 

B) A aplicação dos recursos transferidos pelo Ministério da 
Saúde às secretarias estaduais e municipais de saúde. 

C) Os contratos, convênios, acordos, ajustes e instrumentos 
similares firmados pelas operadoras de saúde e os 
prestadores de serviços na saúde suplementar. 

D) Eficiência, eficácia, efetividade e qualidade da 
assistência prestada à saúde. 

E) A prestação de serviços de saúde na área ambulatorial e 
hospitalar. 

 

06 - Estão definidas três formas de operacionalização da 
auditoria, de acordo com a origem dos profissionais que nela 
atuam. Estas formas são: 

A) Direta, Integrada e Operacional. 
B) Direta, Integrada e Compartilhada. 
C) Regular, Integrada e Compartilhada. 
D) Operacional, Compartilhada e Ordinária. 
E) Conformidade, Operacional e Ordinária. 

 
07 - Entre os conceitos preliminares do trabalho de auditoria em 
saúde, podemos afirmar que “Ação preventiva” é: 

A) Atuação objetiva sobre uma não conformidade 
potencial, evitando sua ocorrência. 

B) Verificação dos fatos para apontar sugestões ou 
soluções num problema determinado. 

C) Processo de orientação no qual o orientador, mediante 
contato com o processo, acompanha o desenvolvimento 
de determinada(s) atividade(s). 

D) Conjunto de atos voltados a prestar esclarecimentos, 
quando designada por autoridade judicial ou policial. 

E) Eliminação da causa de uma não conformidade, 
evitando sua recorrência. 

 
08 - Podemos definir como medicamentos “essenciais”: 

A) Medicamentos que participam do elenco de ações e 
procedimentos compreendidos na atenção básica de 
saúde. 

B) Medicamentos empregados no tratamento de doenças 
crônicas e ou degenerativas, utilizados continuamente. 

C) Medicamentos cuja dispensação não requerem 
autorização, ou seja, receita expedida por profissional. 

D) Medicamentos considerados básicos e indispensáveis 
para atender a maioria dos problemas de saúde da 
população. 

E) Medicamentos produzidos a partir do sangue humano 
ou de suas frações. 

 
09 - O Fundo Municipal de Saúde (FMS) deverá estar 
contemplado como unidade orçamentária, financeira e contábil 
nos seguintes instrumentos, exceto: 

A) Resoluções e Instruções normativas da Agência 
Nacional de Saúde (ANS). 

B) Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
C) Lei Orçamentária Anual. 
D) Execução orçamentária. 
E) Balanços anuais (orçamentário financeiro e 

patrimonial). 
 
10 - O “Pacto pela Vida” é o compromisso entre os gestores do 
SUS em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a 
situação de saúde da população brasileira. Entre estas não 
podemos citar: 

A) Saúde do idoso. 
B) Controle do câncer de colo de útero e de mama. 
C) Redução da mortalidade infantil e materna. 
D) Fortalecimento da atenção básica. 
E) Fortalecimento de parceria com empresas de saúde 

suplementar. 
 

 



 

11 - “Atividade desenvolvida na própria unidade onde as ações 
e serviços são realizados, mediante a observação direta dos 
controles internos, fatos, dados, documentos e situações”. Esta 
é a definição de: 

A) Auditoria Especial. 
B) Auditoria Ordinária. 
C) Auditoria Operativa. 
D) Auditoria Regulamentar. 
E) Auditoria Presencial. 

 

12 - Segundo o DENASUS: “A rejeição total ou parcial de 
recursos financeiros do SUS, utilizados pelos Estados, Distrito 
Federal e Municípios de forma irregular ou cobrados 
indevidamente por prestadores de serviços, causando danos aos 
cofres públicos”, é o conceito de: 

A) Glosa 
B) Impropriedade  
C) Dolo 
D) Fraude 
E) Irregularidade 

 

13 - Assinale abaixo a alternativa incorreta, em relação a 
organização dos serviços de média complexidade (NOAS 
2002): 

A) A alocação de recursos referentes a cada grupo de 
programação de ações ambulatoriais de média 
complexidade para a população própria de um dado 
município terá como limite financeiro o valor per capita 
estadual definido para cada grupo, multiplicado pela 
população do município. 

B) Os subsídios à organização e programação da média 
complexidade são descritos em instrumento a ser 
acordado pelas três esferas de governo e definido em 
Portaria do MS. 

C) A programação das ações ambulatoriais de média 
complexidade deve compreender identificação das 
necessidades de saúde de sua população, definição de 
prioridades, aplicação de parâmetros físicos e 
financeiros definidos nos estados para os diferentes 
grupos de ações assistenciais. 

D) A Atenção de Média Complexidade (MC) compreende 
um conjunto de ações e serviços ambulatoriais e 
hospitalares que visam atender os principais problemas 
de saúde da população, cuja prática clínica demande de 
profissionais não especializados. 

E) Deve-se buscar estabelecer as referências para a média 
complexidade em um fluxo contínuo, dos municípios 
de menor complexidade para os de maior 
complexidade. 

 

14 - Entre os objetivos específicos do Programa Nacional de 
Avaliação de Serviços de Saúde (PNASS) não consideramos 
incluso: 

A) Conhecer o perfil da gestão dos estabelecimentos de 
Atenção Especializada avaliados.  

B) Não aferir a satisfação dos usuários do SUS nos 
estabelecimentos avaliados.  

C) Incentivar a cultura avaliativa em estabelecimentos de 
saúde do SUS. 

D) Consolidar o PNASS como um instrumento de gestão 
do SUS. 

E) Incentivar, pedagogicamente, a cultura avaliativa no 
processo de trabalho dos gestores de saúde.  

 

15 - Assinale a alternativa incorreta referente a aplicação de 
glosas: 

A) A prática de atos antieconômicos ou indevidos em 
que não seja constatada a má fé gera recomendação 
ao gestor de correção do procedimento realizado 
e/ou ressarcimento ao erário. 

B) Toda glosa deverá ser devidamente acompanhada 
da sua respectiva documentação comprobatória. 

C) Documento que ateste a composição das equipes do 
PSF é indispensável para auditoria ambulatorial – 
SIA e Programas de Saúde. 

D) Demonstrativo de Distorções encontradas na AIH X 
Prontuários é documento indispensável para 
auditoria hospitalar – SIH. 

E) Os valores glosados – SIH/SIA são calculados com 
base na Tabela de Procedimentos referente ao mês 
anterior a competência. 

 
16 - Referente ao Código de Ética médica, podemos afirmar 
que é permitido ao médico na posição de auditor ou perito: 

A) Receber remuneração ou gratificação por valores 
vinculados à glosa ou ao sucesso da causa, quando 
na função de perito ou de auditor. 

B) Realizar exames médicos-periciais de corpo de 
delito em seres humanos no interior de prédios ou 
de dependências de delegacias de polícia, unidades 
militares, casas de detenção e presídios. 

C) Intervir, quando em função de auditor, assistente 
técnico ou perito, nos atos profissionais de outro 
médico, ou fazer qualquer apreciação em presença 
do examinado, reservando suas observações para o 
relatório. 

D) Atuar com absoluta isenção quando designado para 
servir como perito ou como auditor, não 
ultrapassando os limites de suas atribuições e de sua 
competência. 

E) Assinar laudos periciais, auditoriais ou de 
verificação médico-legal quando não tenha 
realizado pessoalmente o exame. 
 

17 - Assinale abaixo o item que cita documento 
comprobatório não solicitado para fundamentar a glosa na 
auditoria hospitalar – SIH: 

A) Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – 
CNES.  

B) Boletim/Relatório de Produção Ambulatorial – 
(BPA/RPA). 

C) Tabela de procedimentos do SIH/SUS mês de 
competência do processamento analisado. 

D) Tabela de órteses /próteses e materiais especiais 
vigente.  

E) Tabela de Procedimentos Especiais vigente. 
 
18 - Entre as especialidades médicas integrantes do elenco 
de procedimentos da Política Nacional de Procedimentos 
Cirúrgicos Eletivos de Média Complexidade 
(PORTARIA/GM 252, 06/02/2006), não estão inclusas: 

A) Medicina ortomolecular e antiaging. 
B) Oftalmologia e Urologia. 
C) Angiologia e Proctologia. 
D) Mastologia e Cirurgia Geral. 
E) Traumato-ortopedia e Otorrinolaringologia. 



 

19 - Assinale abaixo as doenças endêmicas que recebem ênfase 
em seu controle e tratamento conforme o “Pacto pela vida “do 
SUS: 

A) Malária, Psoríase,Dengue, Tuberculose. 
B) Dengue, Hanseníase, Tuberculose, Influenza. 
C) Influenza, Gastroenterites,Lupus, Hepatite. 
D) Hanseníase, Malária, Tungíase, Dengue. 
E) Dermatite, Alopécia, Estafilococcia. 

 
20 - A legitimidade do ato de glosa, exercido por técnico do SNA 
deve ser fundamentada nos seguintes dispositivos legais, exceto: 

A) Constituição Federal – 1988 
B) Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 – Normas Gerais 

de Direito Financeiro para União/Estado/DF 
C) Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 – Lei Orgânica 

da Saúde. 
D) Lei nº 8.429 de 02 de junho de 1992 – Dispõe sobre as 

sanções aplicáveis aos agentes públicos.  
E) Rol de Eventos e Procedimentos de Cobertura 

Obrigatória da Agência Nacional de Saúde. 
 
21 - Assinale abaixo a alternativa que descreve motivo para 
GLOSA TOTAL: 

A) Procedimento cobrado difere do tratamento realizado. 
B) Emissão de AIH para tratamento realizado em regime 

ambulatorial. 
C) Ausência de Boletim Cirúrgico ou dados insubsistentes 

de Boletins Anestésicos e/ou cirúrgicos para comprovar 
o ato cirúrgico. 

D) Cobrança de OPM sem a devida comprovação 
radiológica pós operatória. 

E) Tratamento de patologia de rápida resolução não 
codificada na tabela de procedimentos do SIH. 

 
22 - Assinale abaixo a alternativa incorreta em relação à 
execução dos trabalhos da auditoria: 

A) O auditor, no exercício de suas funções, terá livre acesso 
a todas as dependências do órgão ou entidade auditada, 
assim como à documentação e papéis considerados 
indispensáveis ao cumprimento de suas atribuições. 

B) O auditor deve procurar sempre evidências objetivas 
que sustentem as não conformidades. 

C) Se houver limitação da ação do auditor, o fato deverá 
ser comunicado de imediato e por escrito ao dirigente 
da unidade auditada e à(s) chefia(s), solicitando 
providências imediatas. 

D) As auditorias não deverão ser organizadas com datas 
marcadas para sua realização, principalmente as 
realizadas para apuração de denúncias. 

E) O auditor não deve permitir que o auditado estabeleça o 
ritmo da auditoria. 

 
23 - O Conselho de Saúde tem sua composição determinada por 
percentuais de representantes de setores conforme a alternativa 
correta abaixo: 

A) 30% usuários, 70% trabalhadores de serviços de saúde. 
B) 50% representantes de governo, 50% trabalhadores da 

saúde. 
C) 50% usuários, 25% trabalhadores de saúde, 25% 

representantes de governo, prestadores de serviços 
privados conveniados ou sem fins lucrativos. 

D) 30% representantes de governo, 50% usuários. 
E) 50% representantes de governo, 50% trabalhadores de 

saúde, 20% usuários. 

24 - Considerando-se a fase operacional, em que as verificações 
são realizadas “in loco”, os auditores deverão atentar para os 
seguintes pontos durante a realização da auditoria, exceto: 

A) Procurar sempre evidências objetivas que sustentem as 
não conformidades; 

B) Utilizar roteiros e check list, e estar atento somente a 
eles. 

C) Confirmar que os documentos solicitados (relação de 
pessoal, notas fiscais etc.) devem ser comprovados com 
assinatura do responsável pelo setor; 

D) Sempre que possível falar com as pessoas que executam 
as tarefas, não se restringindo somente à análise de 
documentos ou observação durante a visita; 

E) Ficar atento às atividades “destrutivas” do auditado - 
interrupções frequentes, documentos não encontrados, 
por exemplo. 
 

25 - “Atos voluntários de omissão e manipulação de transações; 
adulteração de documentos, registros e documentações 
contábeis, tanto em termos físicos quanto monetários. Logro; 
Ação praticada de má fé”. Podemos definir este como conceito 
de: 

A) Erro. 
B) Impropriedade. 
C) Dolo. 
D) Glosa. 
E) Fraude. 

 

26 - Quanto a natureza da auditoria, esta pode ser classificada 
em: 

A) Direta e Integrada. 
B) Regular (ou ordinária) e Compartilhada  
C) Operacional e Analítica. 
D) Regular (ou Ordinária) e Especial (ou Extraordinária). 
E) Integrada e Especial 

 
27 - O relatório de auditoria deve reunir, principalmente, os 
seguintes atributos, visando à sua melhor qualidade, exceto: 

A) Conter todos os fatos irrelevantes constatados que 
levaram à conclusão. 

B) Assegurar que os resultados da auditoria correspondam 
aos objetivos da mesma.  

C) Ser emitido em tempo hábil, a fim de que as 
providências necessárias sejam tomadas 
oportunamente.  

D) Relatar de forma consistente as constatações e 
evidências permitindo que qualquer pessoa chegue às 
mesmas conclusões às quais chegou a equipe de 
auditoria. 

E) Não conter rasuras e seguir as regras de ortografia.  
 

28 - “Monitoramento de processos (normas e eventos) para 
verificar a conformidade dos padrões estabelecidos e detectar 
situações de alarme que requeiram uma ação avaliativa, 
detalhada e profunda.” Esta é a definição de: 

A) Controle 
B) Auditoria 
C) Regulação 
D) Inspeção 
E) Supervisão 

 
  



 

PARTE II - PORTUGUÊS 
 

As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte: 
 

Leia os seguintes versos de uma canção de Luís Gonzaga e 
Zé Dantas criada em 1953: 

Vozes da seca 
 

Seu doutô os nordestino têm muita gratidão 
Pelo auxílio dos sulista nessa seca do sertão 
Mas doutô uma esmola a um homem qui é são 
Ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão 
É por isso que pidimo proteção a vosmicê 
Home pur nóis escuído para as rédias do pudê 
Pois doutô dos vinte estado temos oito sem chovê 
Veja bem, quase a metade do Brasil tá sem cumê 
Dê serviço a nosso povo, encha os rio de barrage 
Dê cumida a preço bom, não esqueça a açudage 
Livre assim nóis da ismola, que no fim dessa estiage 
Lhe pagamo inté os juru sem gastar nossa corage 
Se o doutô fizer assim salva o povo do sertão 
Quando um dia a chuva vim, que riqueza pra nação! 
Nunca mais nóis pensa em seca, vai dá tudo nesse 
chão 
Como vê nosso distino mercê tem nas vossa mãos 

(Disponível em: 
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option= 

com_content&task=view&id=180&Itemid=103. Acesso 
em: 20/5/2015. 

 © Universal Music Publishing MGB Brasil Ltda.) 
 

29 - Das afirmações seguintes: 
I. O fato de muitas palavras da canção terem uma grafia não 
mais utilizada hoje em dia, isto é, correspondente ao 
português antigo, indica que ela foi escrita há muito tempo. 
II. Ainda que tenha sido escrita há mais de sessenta anos, ou 
seja, em 1953, a letra da canção trata de um tema 
extremamente atual. 
III. A letra da canção está escrita em uma variedade não 
padrão do português e ainda hoje muito presente na fala de 
um grande número de brasileiros. 

A) Estão corretos apenas os itens I e II. 
B) Estão corretos apenas os itens I e III. 
C) Todos estão corretos. 
D) Apenas o item II está correto. 
E) Estão corretos apenas os itens II e III. 

 
30 - De acordo com o texto, podemos afirmar quanto as 
características da população vitimada pela seca. 
I. Trata-se de pessoas que, embora miseráveis, mantêm seu 
orgulho pessoal e querem retribuir por meio do trabalho os 
benefícios que lhes sejam concedidos pelos governantes. 
II. Trata-se de pessoas que não trabalham e esperam que as 
autoridades públicas resolvam seus problemas por meio de 
subsídio financeiro. 
III. Trata-se de pessoas trabalhadoras, que, em razão das 
condições adversas em que se encontram, não conseguem 
prosperar apenas por meio da disposição que têm para o 
trabalho. 

A) Estão corretos os itens I e II. 
B) Estão corretos os itens II e III. 
C) Todos estão corretos. 
D) Estão corretos os itens I e III. 
E) Apenas o item III está correto. 

 

A questão 31 refere-se ao poema seguinte: 
 

Cais matutino 
 

Mercado do peixe, mercado da aurora: 
Cantigas, apelos, pregões e risadas 
À proa dos barcos que chegam de fora. 
 

Cordames e redes dormindo no fundo; 
À popa estendidas, as velas molhadas; 
Foi noite de chuva nos mares do mundo. 
 

Pureza do largo, pureza da aurora. 
Há viscos de sangue no solo da feira. 
Se eu tivesse um barco, partiria agora. 
 

O longe que aspiro no vento salgado 
Tem gosto de um corpo que cintila e cheira 
Para mim sozinho, num mar ignorado. 

 

(In: Ítalo Moriconi, org. Os cem melhores poemas 
brasileiros do século.  

Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. p. 47.) 
 

31 - Que palavras são responsáveis respectivamente, pelas 
sugestões visuais, sonoras, táteis e gustativas sobre o local? 

A) sangue, risadas, gosto, molhadas 
B) aurora, cantigas, molhadas, salgado 
C) cintila, pregões, salgado, molhadas 
D) salgado, apelos, sangue, gosto 
E) sangue, gosto, molhadas, salgado 

 
As questões 32 e 33 refere-se a tira seguinte: 

32 - Identifique a figura de linguagem presente nos 
quadrinhos 1 e 2 da tira: 

A) hipérbole 
B) metonímia 
C) eufemismo 
D) onomatopeia 
E) prosopopeia 

 
33 - Analise as seguintes afirmações sobre a comunicação 
entre as personagens. 
I. A tira produz uma realidade machista da nossa sociedade, 
em que a mulher cumpre as tarefas domésticas, enquanto o 
homem cuida de seus interesses particulares. 
II. A mulher provavelmente não entende o que o homem 
disse, porque é muito idosa e já não consegue mais se 
comunicar com eficiência. 
III. A mulher certamente ouve a campainha e entende a 
ordem do homem, mas age de maneira a deixar clara sua 
discordância em relação à atitude dele. 

A) Estão corretos os itens I e III. 
B) Estão corretos os itens I e II. 
C) Estão corretos os itens II e III. 
D) Todos estão corretos. 
E) Apenas o item I está correto. 



 

34 - Identifique a alternativa cujo verbo destacado teve uso 
incorreto no particípio. 

A) Justin Bieber é expulso de sítio arqueológico após 
tentar escalar ruína maia.  

B) Guerra às drogas poderia ter prendido presidentes 
dos EUA, diz pesquisador. 

C) Morre Nicholas Winton, conhecido por ter salvo 
dos nazistas 669 crianças. 

D) Jovens transportando rifle e escopeta são presos em 
torneio de Pokémon nos EUA. 

E) Nenhuma das respostas anteriores.  
 
As questões 35 e 36 referem-se ao anúncio seguinte: 

 
 
35 - Das afirmações seguintes: 
I. A finalidade do texto é denunciar a situação da área de 
saúde daquele Estado, mostrando que o governo não destina 
mais verbas à saúde porque não prioriza essa área. 
II. Considerando a frase “Não é falta de recurso. É falta de 
prioridade”, podemos compreender através do enunciado 
principal que o governo prefere fazer uma festa popular com 
queima de fogos, a cuidar da área de saúde do Estado. 
III. A conjunção “OU” no enunciado principal apresenta 
sentido de adição. 

A) Estão corretos os itens I e II. 
B) Estão corretos os itens I e III. 
C) Estão corretos os itens II e III. 
D) Todos estão corretos. 
E) Apenas o item I está correto. 

 
36 - No enunciado “Não é falta de recurso. É falta de 
prioridade”, há duas orações, que poderiam ser ligadas por 
uma conjunção, transformando-a numa única frase. Qual 
das conjunções a seguir poderia fazer a conexão das 
orações, mantendo o sentido original? 

A) pois 
B) e 
C) não só... mas também 
D) mas 
E) Nenhuma das respostas anteriores.  

37 - No período “Contanto que ele participe, pode entrar no 
nosso grupo”, a oração destacada classifica-se como: 

A) subordinada adverbial concessiva 
B) subordinada adverbial condicional 
C) subordinada substantiva subjetiva 
D) subordinada substantiva predicativa 
E) subordinada adjetiva explicativa 

 
38 - A concordância nominal está correta em todas as 
alternativas, exceto em: 

A) Tristeza é proibido. 
B) As receitas seguiram anexas ao envelope. 
C) Até que custou barata a troca dos pneus! 
D) As crianças estavam meio assustadas com o barulho 

da tempestade. 
E) Naquela casa, a alegria era necessária.  

 
39 - A “ênclise” foi empregada corretamente apenas em: 

A) Sempre mandam-me notícias. 
B) O professor que assessorou-me é doutor em 

linguística. 
C) Bons ventos tragam-o! 
D) Enquanto penteava-se, assobiava alegremente. 
E) Não, respondeu-me Eunice, agora não posso ajudá-

la. 
 
40 - Observe o emprego da crase nas frases seguintes: 
I. Gota à gota, retirou o líquido da garrafa. 
II. Dificilmente, compro à prazo. 
III. Comunique nossas decisões à gerência da empresa. 
O emprego está correto: 

A) Apenas em III. 
B) Em I e III. 
C) Em II e III. 
D) Apenas em I. 
E) Em I, II e III. 

 
 
 


