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LÍNGUA PORTUGUESA  

 

Florais de Orquídeas 

 

Dr. Bach, médico inglês, especialista em bacteriologia, imunológica e saúde pública ficava frustrado ao 

tratar seus pacientes da mesma doença com o mesmo medicamento e obter resultados diferentes. Começou a 

verificar, então, que as características individuais e personalidade eram diferentes e que de alguma maneira 

esses fatores interferiam na saúde dessas pessoas. Estudou também flores e plantas percebendo que suas 

essências poderiam nos auxiliar emocionalmente. As flores e plantas contêm aspectos negativos e positivos 

e essas essências extraídas atuariam como lembretes de nossa própria natureza sadia e harmoniosa. Em 

1928, o pesquisador criou um Sistema de Terapia Floral com o objetivo de oferecer um apoio emocional 

para que as pessoas pudessem enfrentar as dificuldades diárias, tratando a maneira como se sentem, 

prevenindo, integrando e complementando o tratamento das doenças. Para o médico, saúde e felicidade são 

indissociáveis. Saúde seria a união perfeita entre corpo, mente e espírito. E doença seria única e puramente 

corretiva, não vingativa, nem cruel, mas o meio adotado por nossas almas, impedindo-nos de cometer erros 

maiores, obstar a que façamos mais mal, trazendo-nos de volta ao caminho da verdade e da luz, do qual 

nunca deveríamos ter saído. Nos florais de Bach não encontramos essências de orquídeas, entretanto ele 

abriu a possibilidade para que muitos outros sistemas florais fossem desenvolvidos depois, em todas as 

regiões e com uma infinidade de flores e plantas diferentes. Em alguns desses sistemas encontramos 

essências florais de orquídeas como, por exemplo: os Sistemas de Gaia, Sistema Florais das Orquídeas da 

Amazônia, Sistema Floral dos Golfinhos. Para esses sintonizadores, as orquídeas são flores de altíssima 

categoria, bastante especializadas em sua forma, na sua polinização e vivem normalmente nas alturas, 

elevando os mais puros sentimentos. 

 Fonte:orquidoideira.blogspot.com/2009/07/florais-de Fonte -orquideas.html 

 

01.Segundo o texto, Dr. Bach inquietou-se ao perceber que:  

A) Seus pacientes não se curavam.  

B) As pessoas mais pessimistas não se curavam.  

C) A reação ao medicamento era diferente para cada um.  

D) As flores e plantas poderiam ajudar os seus pacientes.  

 

02.De acordo com a leitura, infere-se que, pela terapia floral,  

A) há um reequilíbrio emocional que favorece a cura ou previne doenças.  

B) abole-se o uso de remédios tradicionais, que não dão resultados efetivos.  

C) há um distanciamento dos sentimentos negativos da humanidade. 

 D) a diferença de personalidade não é determinante para o efeito. 

  

03.Quanto ao gênero, o texto é uma:  

A) Crônica  

B) Memória  

C) Notícia  

D) Reportagem 

 

04.Sobre o texto, é correto afirmar que:  

A) O primeiro parágrafo apresenta o modo como as plantas interferem na vida das pessoas.  

B) O segundo parágrafo destaca a finalidade da terapia floral.  

C) O terceiro parágrafo sugere como seria a vida de uma pessoa que não toma florais.  

D) O quarto parágrafo indica os tipos de florais produzidos por Dr. Bach.  



 

 

 

05.“Começou a verificar, então, que as características individuais...” (l.05-06). O uso das vírgulas no 

trecho destacado justifica-se por separar:  

A) Termo explicativo.  

B) Orações com a mesma função sintática.  

C) Oração deslocada (primeiro uso) e oração coordenada explicativa (segundo uso).  

D) Oração principal (primeiro uso) e termo explicativo (segundo uso). 

 

6.Os grupos de palavras relacionam-se quanto à justificativa de acentuação, EXCETO: 

 A) Extraída – saúde – saída. 

 B) Orquídeas – médico – indissociáveis.  

C) Única – espírito – característica.  

D) Regiões – união – prevenção. 

 

7.Em relação aos recursos humanos que atuam no SUS, marque V para verdadeiro e F para Falso:  

 

(  ) Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, só poderão ser exercidos em regime de tempo 

integral. 

(  )  Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos somente poderão exercer suas 

atividades em um único estabelecimento do SUS.  

(  ) Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos poderão exercer suas atividades em 

mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).  

(  ) Os serviços públicos que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) constituem campo de prática para 

ensino e pesquisa, mediante normas específicas, elaboradas conjuntamente com o sistema educacional.  

(  ) Somente poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do SUS os ocupantes de 

cargos ou funções de chefia, direção ou assessoramento. Marque a seqüência correta, de cima para baixo.  

 

A) F; V; V; F; V.  

B) F; F; F; V; V.  

C) V; F; V; V; F.  

D) V; V; F; F; V.  

 

8A atenção básica pode ser compreendida como um conjunto de ações, de caráter individual ou 

coletivo, situadas no primeiro nível de atenção dos sistemas de saúde, voltadas para a promoção da 

saúde, prevenção de agravos, tratamento e reabilitação, tais como, EXCETO:  

A) Assistência pré-natal e ao parto domiciliar e atendimento odontológico em órteses e próteses.  

B) Atividades educativas a grupos da comunidade e atividades dos agentes comunitários de saúde.  

C) Atividades de planejamento familiar e vacinação.  

D) Consultas médicas em especialidades básicas e pequenas cirurgias. 

 

9.Pode ser considerado como responsabilidade do Ministério da Saúde sobre a política de alta 

complexidade/custo e traduzido como sua atribuição pela NOAS - SUS 01/02:  

A) Controle do cadastro local/municipal dos prestadores de serviços. 

 B) Definição de normas nacionais.  

C) Financiamento da especialização dos trabalhadores.  

D) Manutenção da verticalização e burocratização do sistema de saúde.  

 

10.A Norma Operacional vigente (NOAS-SUS 01/02) também define sete áreas de atuação estratégicas 

mínimas da Atenção Básica, que devem ser assumidas por todos os municípios brasileiros, respeitando 

o seu perfil epidemiológico, sendo elas, EXCETO:  

A) Controle da hipertensão arterial.  

B) Controle do diabetes mellitus.  

C) Eliminação da hanseníase.  

D) Controle das doenças mentais.  

 



 

 

 

11.Sobre os objetivos do SUS, analise as afirmativas abaixo:  

I. A formulação de políticas de saúde destinadas a promover, nos campos econômico e social, a redução de 

riscos de doenças e outros agravos.  

II. A execução de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, integrando as ações assistenciais 

com as preventivas, de modo a garantir às pessoas a assistência integral à sua saúde. 

III. Orientar a organização do sistema de saúde e das redes de referência de caráter microrregional, 

regional ou estadual, de acordo com as necessidades identificadas. Podemos afirmar que:  

A) Apenas as alternativas I e II estão corretas.  

B) Apenas as alternativas I e III estão corretas.  

C) Apenas as alternativas II e III estão corretas.  

D) Todas as alternativas estão corretas.  

 

12.Com as normas operacionais da assistência à saúde (NOAS/SUS/01 e sua adequação, 

NOAS/SUS/01/02), editadas, em 2001, por portaria do Ministério da Saúde, instituiu-se a 

regionalização em saúde como estratégia fundamental para o aprimoramento e a consolidação dos 

princípios do SUS. A respeito do processo de regionalização em saúde, como estratégia de organização 

da assistência à saúde, marque a opção correta:  

A) O Plano Diretor de Regionalização (PDR), proposto na NOAS/SUS/01, prevê a reorganização dos 

distritos sanitários, no âmbito do espaço territorial dos municípios habilitados, no mínimo, na modalidade de 

gestão plena do sistema municipal de saúde.  

B) Constitui objetivo central da NOAS/SUS/01 promover a eqüidade na alocação de recursos e no acesso da 

população às ações e aos serviços de saúde em todos os níveis de atenção.  

C) Compete aos municípios, em parceria com as secretarias estaduais de saúde, a programação das ações de 

saúde de baixa e média complexidade; ao gestor federal compete a responsabilidade pela gestão da política 

de alta complexidade, incluindo-se a definição de prioridades assistenciais e programação de ações de alta 

complexidade, visto que a maioria dos municípios brasileiros não conta com tais serviços.  

D) A NOAS/SUS/01 estabelece que o gestor federal deve desempenhar papel fundamental na garantia do 

acesso da população aos serviços não disponíveis em seu município de residência.  

 

13.Uma das prioridades do Pacto em Defesa do SUS é implementar um projeto permanente de 

mobilização social com as seguintes finalidades: 

 I. Aprovar o orçamento do SUS, composto pelos orçamentos das três esferas de gestão, explicitando o 

compromisso de cada uma delas.  

II. Garantir, no longo prazo, o incremento dos recursos orçamentários e financeiros para a saúde.  

III. Mostrar a saúde como direito de cidadania e o SUS como sistema público universal garantidor desses 

direitos. Podemos afirmar que:  

A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

 B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.  

C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.  

D) Todas estão corretas.  
 

14.Segundo a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) 

serão alocados como:  

A) Cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelo Ministério da Saúde. 

B) Despesas de custeio e de capital do Município, seus órgãos e entidades, da administração direta e 

indireta. 

 C) Investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo 

Congresso Nacional.  

D) Investimentos previstos no Plano Quaternal do Congresso Nacional. 


