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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
 

Categoria funcional/ Especialidade:   

ASSISTENTE TÉCNICO DE GESTÃO EM SAÚDE  
Nível Médio 

 
 INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 

 Além deste Caderno de Questões, você deve ter recebido do fiscal um Cartão de Respostas, desti-

nado às respostas das questões formuladas na prova. Verifique se no Caderno de Questões (11 pági-

nas) as quarenta questões de múltipla escolha estão legíveis. 

 Confira no Cartão de Respostas se seu nome, número de inscrição e número do documento de iden-

tidade estão corretos. Caso afirmativo, assine-o e leia atentamente as instruções para seu preenchi-

mento; caso contrário, notifique imediatamente ao fiscal. 

 Cada questão proposta apresenta quatro opções de resposta – (A) (B) (C) (D) –, sendo apenas uma 

delas a correta. Atribuir-se-á pontuação zero a toda questão sem opção marcada, com emenda, com 

rasura ou com mais de uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta. 

 Você dispõe de três horas e trinta minutos para realizar esta prova, incluindo o tempo para preenchi-

mento do Cartão de Respostas. 

 Utilize apenas caneta esferográfica com tinta azul ou preta para o preenchimento do Cartão de Res-

postas. 

 Não use qualquer instrumento que sirva para cálculo e desenho, como também qualquer material 

que sirva de consulta ou comunicação. 

 Após o início da prova, você deverá permanecer na sala por, no mínimo, noventa minutos. 

 Ao término da prova, entregue ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. 

 Se você terminar a prova após três horas do início da mesma, poderá levar este Caderno de Ques-

tões. 
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Parte I – Língua Portuguesa 

 
Texto I 

Gafes virtuais 
 

Martha Medeiros 
 

 Entrou uma mensagem no meu WhatsApp 
de um ator bonitão, com quem eu nunca havia fala-
do na vida, me convidando para um café a fim de 
conversarmos sobre uma possível parceria profis-
sional. Disse a ele que seria complicado assumir o 
projeto que ele me propunha por questão de prazo, 
perfil e outros impedimentos, mas ele pediu que eu 
ao menos escutasse o que ele tinha a dizer e aca-
bamos marcando o tal café, em tal lugar, a tal hora. 
Depois de tudo combinado, quis ser simpática e 
encerrar a troca de mensagens com um emoji sor-
ridente ou com uma mãozinha com o polegar levan-
tado, mas me atrapalhei e mandei um coração 
vermelho, gigantesco, batendo forte. Pura paixão. 
 Logo digitei o inevitável “ops errei”, ele res-
pondeu que já havia cometido mancadas muito 
piores, hahahaha, kkkkkkk, e por fim a despedida 
sóbria, como convém a dois estranhos. 
 Às vezes tenho vontade de esganar Steve 
Jobs, Mark Zuckerberg e demais gênios do Vale do 
Silício que inventaram essas geringonças eletrôni-
cas para conectar povos e de quebra perpetuar 
gafes universais.  
 Você está no WhatsApp com uma amiga, 
aquela que sabe um segredo embaraçoso sobre 
você, e ao mesmo tempo com um grupo de 16 ou-
tras amigas (conversas simultâneas entre vários 
destinatários sempre me fazem lembrar o filme 
“Koyaanisqatsi”). Ca-la-ro, como diria Alberto Ro-
berto, que você vai mandar para todo o grupo, por 
engano, o comentário sigiloso, que era destinado 
apenas à sua amiga confidente. E dá-lhe voltas 
para fazer com que as outras 15 pensem que en-
tenderam o que não entenderam. Expert em enrola-
tion: quem de nós não se tornou um? 
 Sobre o corretor automático, nada mais a 
declarar. É o maior puxa-tapete do espaço virtual. 
 Mas nada se compara aos enganos perpe-
trados por nossos próprios dedinhos automáticos. 
Sei de mãe que já mandou nude para a própria filha 
quando deveria ser para os olhos do namorado 
only, sei de gente que por engano convidou para 
um jantar familiar o empreiteiro com quem estava 
negociando um orçamento, sei de empregador que 
mandou uma minuta de contrato para o funcionário 
errado e se viu obrigado a reajustar o salário dele, 
sei de homem que mandou declarações apaixona-
das para a própria mulher e teve que explicar que 
romantismo todo era aquele depois de 31 anos de 
casados.  
 Sem falar das vezes em que a gente toca 
em cima da foto do perfil e acaba acionando o tele-
fone, ligando para a criatura sem querer – nossos 

dedos, além de automáticos, são gorduchos de-
mais para essas telas mínimas. 
 Ato falho? Sei não. Significaria que esta-
mos o tempo todo enviando mensagens que nossa 
consciência não autoriza, e por isso o subconscien-
te se intromete e faz acontecer. Será? Prefiro acre-
ditar que é apenas dislexia digital e acidental. Ops.  
 

(Revista O GLOBO, 25 de setembro de 2016, página 6) 

 
01   O texto “Gafes virtuais” configura-se sob 
duas nítidas formas de estruturação textual: a pri-
meira, no primeiro e no segundo parágrafos, e a 
segunda, nos parágrafos seguintes. A opção que 
melhor caracteriza, respectivamente, essas duas 
formas é a seguinte: 
 
(A) Atitude comunicativa do mundo Narrado, 

com predomínio de verbos em tempos preté-

ritos / Atitude comunicativa do mundo Co-

mentado, com predomínio de verbos no pre-

sente do indicativo. 

(B) Atitude comunicativa de Descrição do mun-

do, com predomínio de verbos no presente 

do indicativo / Atitude comunicativa do Mun-

do Narrado, com predomínio de verbos em 

tempos pretéritos. 

(C) Atitude comunicativa do Mundo Narrado, 

com predomínio de verbos em tempos no 

presente do indicativo / Atitude comunicativa 

do Mundo Comentado, com predomínio de 

verbos em tempos do pretérito. 

(D) Atitude comunicativa do Mundo Narrado, 

com predomínio de verbos em tempos preté-

ritos / Atitude comunicativa de Descrição do 

mundo, com predomínio de verbos no pre-

sente do indicativo. 

 
Responda às questões 02 e 03, com base no frag-
mento a seguir: 
 
“Depois de tudo combinado, quis ser simpática e 
encerrar a troca de mensagens com um emoji sor-
ridente ou com uma mãozinha com o polegar levan-
tado, mas me atrapalhei e mandei um coração 
vermelho, gigantesco, batendo forte. Pura paixão.” 
(linhas 10-14) 
 
02  As classes gramaticais dos vocábulos subli-
nhados são, respectivamente: 
 
 
(A) substantivo / adjetivo / adjetivo / adjetivo 

(B) adjetivo / adjetivo / advérbio / adjetivo 

(C) substantivo / adjetivo / advérbio / substantivo 

(D) adjetivo / advérbio / advérbio / adjetivo 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 
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03 O fragmento em destaque fica com seu sen-
tido ALTERADO se substituído por 
 
(A) Depois de tudo combinado, quis ser simpáti-

ca e encerrar a troca de mensagens com um 

emoji sorridente ou com uma mãozinha com 

o polegar levantado, atrapalhei-me, no entan-

to, e mandei um coração vermelho, gigantes-

co, batendo forte. Pura paixão. 

(B) Quis ser simpática, depois de tudo combina-

do, e encerrar a troca de mensagens com um 

emoji sorridente ou com uma mãozinha com 

o polegar levantado, atrapalhei-me, porém, e 

mandei um coração vermelho, gigantesco, 

batendo forte. Pura paixão. 

(C) Quis ser simpática, depois de tudo combina-

do, e encerrar a troca de mensagens com um 

emoji sorridente ou com uma mãozinha com 

o polegar levantado, atrapalhei-me, todavia, 

e mandei um coração vermelho, gigantesco, 

batendo forte. Pura paixão. 

(D) Depois de tudo combinado, quis ser simpáti-

ca e encerrar a troca de mensagens com um 

emoji sorridente ou com uma mãozinha com 

o polegar levantado, atrapalhei-me, portanto, 

e mandei um coração vermelho, gigantesco, 

batendo forte. Pura paixão. 

 
Leia o fragmento seguinte para responder às ques-
tões 04 e 05: 
 
“Logo digitei o inevitável “ops errei”, ele respondeu 
que já havia cometido mancadas muito piores, 
hahahaha, kkkkkkk, e por fim a despedida sóbria, 
como convém a dois estranhos.” (linhas 15-18) 
 
04 A expressão “dois estranhos” tem função 
coesiva e retoma 
 
(A) a autora e Alberto Roberto. 

(B) Steve Jobs e Mark Zuckerberg. 

(C) a autora (Martha Medeiros) e o ator bonitão. 

(D) a mãe e a própria filha. 

 
05  O conectivo sublinhado expressa ideia de 
 
(A) comparação. 

(B) conformidade. 

(C) causa. 

(D) condição. 

 
 

06 Considere a frase: “Às vezes tenho vontade 
de esganar Steve Jobs, Mark Zuckerberg e demais 
gênios do Vale do Silício que inventaram essas 
geringonças eletrônicas para conectar povos e de 
quebra perpetuar gafes universais” (linhas 19-23). 
A expressão destacada é empregada para 
 
(A) vincular as novas formas de comunicação 

virtual a atos de violência verbal. 

(B) contrapor a ideia de conexão entre os povos 

à de perpetuação de gafes universais. 

(C) criticar os gênios do Vale do Silício cujas 

invenções foram criadas para a difusão de 

gafes virtuais.  

(D) revelar, ironicamente, uma função a mais 

exercida pelas ditas geringonças eletrônicas.  

 
07  Na busca por aferir ao trecho: “... ele respon-
deu que já havia cometido mancadas muito pio-
res...”, o devido grau de formalismo, característico 
de linguagem culta e modalidade escrita, o termo 
sublinhado deve ser substituído por 
 
(A) iniquidades 

(B) injustiças 

(C) indiscrições 

(D) ingratidões 

 
08 O uso textual-discursivo do ponto de interro-
gação na expressão “Ato falho? Sei não.” sinaliza 
 
(A) a denotação de uma surpresa. 

(B) o final de uma pergunta retórica. 

(C) uma indagação indireta. 

(D) uma interrupção na argumentação. 

 
09  Os dois termos sublinhados em cada frase 
pertencem à mesma classe gramatical em 
 
(A) ... mas ele pediu que eu ao menos escutasse 

o que ele tinha a dizer... (linhas 7-8) 

(B) Significaria que estamos o tempo todo envi-

ando mensagens que nossa consciência não 

autoriza... (linhas 56-58) 

(C) ... mas ele pediu que eu ao menos escutasse 

o que ele tinha a dizer e acabamos marcan-

do o tal café... (linhas 7-9) 

(D) ... e por fim a despedida sóbria, como con-

vém a dois estranhos. (linhas 17-18) 
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10 Entre os recursos semânticos utilizados no 
texto para a obtenção de diferentes efeitos de sen-
tidos, destacam-se algumas figuras de estilo, como 
a metáfora, sublinhada em 
 

(A) “Logo digitei o inevitável „ops errei.” 

(B) “É o maior puxa-tapete do espaço virtual.” 

(C)  “Prefiro acreditar que é apenas dislexia digi-

tal e acidental.” 

(D) “Expert em enrolation: quem de nós não se 

tornou um?” 

 

11 Os vocábulos “enganos”, “dedinho” e “reajus-
tar”, citados no texto, são formados, respectivamen-
te, pelos processos de derivação  
 
(A) imprópria / prefixal / sufixal. 

(B) prefixal / imprópria / sufixal. 

(C) regressiva / sufixal / prefixal. 

(D) parassintética / sufixal / prefixal. 

 
12 Muitas informações são explicitadas nos 
textos, mas outras ficam implícitas e devem ser 
desveladas por meio de nosso conhecimento de 
mundo e conhecimento compartilhado. Do trecho 
“... sei de homem que mandou declarações apaixo-
nadas para a própria mulher e teve que explicar 
que romantismo todo era aquele depois de 31 anos 
de casados.” é adequadamente inferido que 
 

(A) após 31 anos de casamento, os casais, nor-

malmente, já não demonstram o romantismo 

da juventude.  

(B) casais com muitos anos de casamento de-

monstram muita animosidade. 

(C) após muitos anos de casamento, os casais 

trocam sempre declarações apaixonadas. 

(D) só os casais jovens são românticos e fazem 

declarações apaixonadas. 

Texto II 
 

A questão 13 é baseada no Texto I e no Texto II. 
 
13  O trecho do Texto I que melhor se relaciona 
com a crítica apresentada no Texto II é o seguinte: 
 
(A) “Depois de tudo combinado, quis ser simpáti-

ca e encerrar a troca de mensagens com um 

emoji sorridente...” (linhas 10-12) 

(B) “Logo digitei o inevitável “ops errei”, ele res-

pondeu que já havia cometido mancadas 

muito piores, hahahaha, kkkkkkk...” (linhas 

15-17) 

(C) “Às vezes tenho vontade de esganar Steve 

Jobs, Mark Zuckerberg e demais gênios do 

Vale do Silício que inventaram essas gerin-

gonças eletrônicas para conectar povos...” 

(linhas 19-22) 

(D) “Mas nada se compara aos enganos perpe-

trados por nossos próprios dedinhos automá-

ticos.” (linhas 38-39) 

As questões 14 e 15 são baseadas no Texto II. 
 

14 Em relação ao Texto II, é correto afirmar que 
 

(A) é constituído por trechos descritivos, como 

em “Como vou me comunicar com as pesso-

as?” 

(B) pertence ao gênero charge, em que, por 

meio de desenhos cômicos, articulados à lin-

guagem verbal, faz-se uma crítica a assunto 

localizado num determinado tempo e espaço. 

(C) se trata de texto literário, uma vez que apre-

senta falas em discurso direto. 

(D) predomina a função fática da linguagem, já 

que assume o meio de contato como objeto 

temático. 

 
15 A charge em análise revela que as pessoas, 
atualmente 
 
(A) sentem falta dos meios de comunicação mais 

tradicionais. 

(B) não sabem se comunicar, a não ser por meio 

da conversa. 

(C) comunicam-se, sobretudo, por meio de de-

senhos, conversa e escrita. 

(D) só conseguem se comunicar por meio da 

tecnologia. 

Fonte: http://grooeland.blogspot.com.br/p/charges.html. 

 
 

 
 
 
 
 

http://grooeland.blogspot.com.br/p/charges.html
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Parte II - Raciocínio Lógico e Matemática 
 
16  Considere as seguintes proposições: 
 
 
 
 
 Se p e p são verdadeiras, é verdadeira também a 
proposição: 
 
(A) Todo Z é Y. 
(B) Todo Z é X. 
(C) Algum X é Z. 
(D) Nada que é X é Z. 
    
17  Pedro possui somente notas de dois, cinco e 
dez reais. Ele tem vinte e sete reais sem contar a 
única nota de dez reais que possui e tem doze re-
ais em notas de dois reais. A quantidade de notas 
que Pedro possui é: 
 
(A) 4        
(B) 9     
(C) 10       
(D) 12 
 
18  São contratados 24 profissionais para que 
uma determinada tarefa fique pronta em 5 dias. Se 
a mesma tarefa tivesse que ficar pronta em 3 dias, 
com a mesma jornada diária de trabalho, o número 
necessário de profissionais a mais que deveriam 
ser contratados é: 
 
(A) 8 
(B) 16 
(C) 40 
(D) 42 
 
19  Cláudia saiu de casa com dinheiro na bolsa 
para fazer compras. Gastou R$ 30,00 em uma loja e 
em outra, 25% do dinheiro que restava na bolsa. Ten-
do voltado com R$ 54,00, Cláudia saiu de casa com 
 
(A) R$ 72,00  
(B) R$ 102,00 
(C) R$ 216,00  
(D) R$ 306,00 
 
 
20  A tabela a seguir apresenta sequências nu-
méricas que estão dispostas nas linhas Li  , onde             
i Є IN.  

 

L1 1 2 3 4 5 6 ... 

L2 1 3 5 7 9 11 ... 

L3 1 4 7 10 13 17 ... 

...        

Ln 1 1 + n ...     

 

A soma do centésimo termo da L1 com o terceiro 
termo da L1000 vale 
 
(A) 2101    
(B) 2002 
(C) 3101   
(D) 3003    
 
 
Parte III - Conhecimentos Específicos 
 
21  Um hospital necessita adquirir um equipa-
mento de RX estimado em R$ 24.000,00 (vinte e 
quatro mil reais) para substituir o que estava em 
uso, que fora considerado irrecuperável pelo Setor 
de Engenharia Clínica em laudo. Cabe ao Gestor 
do hospital adquirir o equipamento 
 

I através da realização de um convite, verificando 
o menor preço. 

II por Inexigibilidade de licitação. 

III por Dispensa de Licitação, desde que compro-
vada que a falta deste poderá causar prejuízos 
aos pacientes. 

IV utilizando Atas de Registros de Preços disponi-
bilizadas no portal do comprasnet, desde que 
comprovada a sua vantajosidade. 
 

São corretas as seguintes afirmações 
 

(A) I e II.  

(B) I e IV. 

(C) II e III.  

(D) III e IV.  
 
22  A Empresa Brasileira de Serviços Hospitala-
res – EBSERH foi criada em 2011 com o objetivo 
de fazer a gestão dos Hospitais Universitários Fe-
derais. A respeito da EBSERH  afirma-se: 
 

I É vinculada ao Ministério da Saúde. 

II Tem por finalidade a prestação de serviços gra-
tuitos de assistência médico-hospitalar. 

III As atividades de prestação de serviços de assis-
tência às saúde desenvolvidas estão inseridas 
integral e exclusivamente no âmbito do SUS. 

IV Possui personalidade jurídica de direito público 
e patrimônio próprio. 
 

Em relação às afirmações, são verdadeiras 
 

(A) I e II 

(B) I e IV 

(C) II e III 

(D) II e IV 

 

 

 

q: Nada que é Y é Z. 
 

p: Todo X é Y. 
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23  No campo de atuação do Sistema Único de 
Saúde, estão a execução de ações como, por 
exemplo, o da vigilância sanitária, dentre outras, 
EXCETO: 
 
(A) saúde do trabalhador. 
(B) vigilância epidemiológica. 
(C) controle dos planos de saúde 
(D) assistência terapêutica. 
 

24 Compete à Direção Municipal de Saúde, 
dentre outras atribuições: 
 
(A) executar serviços de vigilância sanitária e 

epidemiológica 
(B) identificar os serviços municipais de referên-

cia nacional para o estabelecimento de pa-
drões técnicos de assistência à saúde. 

(C) acompanhar, controlar e avaliar as redes 
hierarquizadas do Sistema Único de Saúde. 

(D) participar das ações de controle e avaliação 
das condições e dos ambientes de trabalho. 

 
25  Segundo o Código de Ética Profissional do 
Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, 
é vedado ao servidor público 
 

I retirar da repartição pública, sem estar legal-

mente autorizado, qualquer documento, livro ou 

bem pertencente ao patrimônio público. 

II usar o cargo para obter qualquer favorecimento 

para si ou para outrem; deixar de utilizar avan-

ços técnicos ao seu alcance para atendimento 

de seu mister. 

III prejudicar a reputação de outros servidores; 

pleitear ajuda financeira para o cumprimento de 

sua missão. 

 
São verdadeiras as seguintes afirmações: 
 
 

(A) I e II somente. 

(B) I e III somente. 

(C) I, II e III. 

(D) II e III somente. 

 
26  Na farmácia de um hospital, nas prateleiras, 
o responsável, ao receber os novos medicamentos 
com validade mais longa, deve providenciar que 
estes sejam  
 
(A) acondicionados junto aos demais medica-

mentos, ignorando a validade dos mesmos. 

(B) acondicionados a frente dos demais medi-

camentos. 

(C) imediatamente disponibilizados para uso nas 

enfermarias, ignorando os demais estocados. 

(D) acondicionados atrás dos medicamentos 

com validade mais antiga. 

 

27  Em relação à organização e financiamento 
do Sistema Único de Saúde, afirma-se: 
 

I Os serviços de saúde dos hospitais universitá-
rios federais integram-se ao SUS. 

II Os serviços de saúde dos hospitais universitá-
rios federais integram-se à Rede de Hospitais 
Universitários. 

III Os recursos orçamentários para financiamento 
das despesas de custeio dos hospitais universi-
tários são oriundos do Ministério da Educação. 

 
Considerando as afirmações, somente, 
 
(A) I é verdadeira 
(B) I e III são falsas 
(C) II é falsa 
(D) II e III são verdadeiras 
 
28  Os modelos de gestão pública aplicados no 
Brasil conceituam-se em Patrimonialista, Burocráti-
co e Gerencial. Sobre eles é INCORRETO afirmar 
que 
 
(A) na Administração Pública Burocrática, são 

necessários controles rígidos dos processos, 

como por exemplo na admissão de pessoal. 

(B) em 1995, foi lançado o Plano Diretor da Re-

forma do Estado, e o Ministério do Planeja-

mento foi órgão responsável para executar a 

reforma. 

(C) as Agências Reguladoras e Executivas foram 

criadas com o Plano Diretor da Reforma do 

Estado. 

(D) um dos objetivos a médio prazo do Plano 

Diretor da Reforma do Estado foi tornar a 

administração pública mais eficiente e mo-

derna, voltada ao atendimento dos cidadãos. 

 
 
29  A lei 8.666/93 institui normas para licitações 
e contratos da Administração Pública. Essa lei es-
tabelece a licitação na modalidade de 
 

(A) tomada de preços para compras de até      

R$ 650.000,00. 

(B) convite para compras de até R$150.000,00. 

(C) Tomada de preços para obras e serviços de 

engenharia acima de R$1.500,000,00. 

(D) Convite para obras e serviços de engenharia 

acima de R$150.000,00. 
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30  Leia atentamente as proposições abaixo: 
 
I Concurso é a modalidade de licitação entre 

quaisquer interessados para escolha de trabalho 
técnico, científico ou artístico, mediante a insti-
tuição de prêmios ou remuneração aos vence-
dores, conforme critérios constantes de edital 
publicado na imprensa oficial com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias. 

II O(s) autor(es) dos projetos básicos ou executi-
vos de execução de obras e prestação de servi-
ços poderão participar do processo licitatório.  

III É inexigível a licitação nos casos de guerra ou 
perturbação da ordem. 

 
Em relação às proposições, é correto afirmar que 
 
(A) apenas I e II são VERDADEIRAS. 
(B) apenas II e III são FALSAS. 
(C) todas são FALSAS. 
(D) todas são VERDADEIRAS. 
 
 
31  O Orçamento Público no Brasil é um instru-
mento do planejamento governamental em que 
constam as despesas em equilíbrio com a arreca-
dação. Esse instrumento é elaborado 
 

(A) pelos Poderes Legislativo e Judiciário. 

(B) exclusivamente pelo Poder Executivo. 

(C) exclusivamente pelo Poder Legislativo. 

(D) pelos Poderes Executivo e Legislativo. 
 
 
32  Em relação às competências das Direções 
do Sistema Único de Saúde, atribua I para Direção 
Nacional, II para Direção Estadual e III para Dire-
ção Municipal: 
 
(  )  coordenar e, em caráter complementar, execu-

tar as ações e serviços de alimentação e nutri-
ção. 

(  )  executar os serviços de alimentação e nutri-
ção. 

(  )  formular, avaliar e apoiar políticas de alimenta-
ção e nutrição. 

 
Marque a opção com a sequência correta de cima 
para baixo: 

  
(A) I, II, III. 
(B) I, III, II. 
(C) II, III, I. 
(D) III, II, I. 
 
 
 
 
 
 

33  Em relação à participação complementar, 
quando o município não possuir disponibilidade 
suficiente para garantir a cobertura assistencial à 
população de uma determinada área, o Sistema 
Único de Saúde poderá: 
 

I remover os pacientes para outro município 
limítrofe 

II recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa 
privada 

III promover licitação para a contratação dos 
serviços de saúde deficientes 

 

É correto o que se afirma somente em: 
 

(A)  I 
(B)  II 
(C)  II e III 
(D)  I e III 
 
34  O Decreto nº 7.508/2011 regulamenta a Lei 
Federal 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 assis-
tência à saúde e a articulação interfederativa, e dá 
outras providências. Preencha as lacunas conforme 
as definições.  
 
(__________________): descrição geográfica da 
distribuição de recursos humanos e de ações e 
serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela inicia-
tiva privada, considerando-se a capacidade instala-
da existente, os investimentos e o desempenho 
aferido a partir dos indicadores de saúde do siste-
ma; 
 (_________________): espaço geográfico contí-
nuo constituído por agrupamentos de Municípios 
limítrofes, delimitado a partir de identidades cultu-
rais, econômicas e sociais e de redes de comuni-
cação e infraestrutura de transportes compartilha-
dos, com a finalidade de integrar a organização, o 
planejamento e a execução de ações e serviços de 
saúde; 
 (__________________): conjunto de ações e ser-
viços de saúde articulados em níveis de complexi-
dade crescente, com a finalidade de garantir a inte-
gralidade da assistência à saúde; 
(_________________): serviços de atendimento 
inicial à saúde do usuário no SUS; 
 
A sequência, de cima para baixo, que preenche 
corretamente as definições é a seguinte: 
 
(A) Mapa de Saúde / Região de Saúde / Portal 

de Entrada / Rede de Atenção e saúde 
(B) Região de Saúde / Mapa de Saúde / Portal 

de Entrada / Rede de atenção e saúde. 
(C) Mapa de Saúde / Região de Saúde / Rede de 

atenção e saúde / Portal de Entrada. 
(D) Região de Saúde / Mapa de Saúde / Portal 

de Entrada / Protocolo Clínico. 
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35  No final do exercício de 2015, o Hospital 
Universitário Antônio Pedro emitiu Notas de Empe-
nho que somaram R$ 5.000.000,00 (cinco milhões 
de reais), que não foram liquidadas e nem pagas 
naquele exercício financeiro. Essa situação 

 
(A) significa que as Notas de Empenho foram 

inscritas em Restos a Pagar. 
(B) configura infringência à Lei de Responsabili-

dade Fiscal e as Notas de Empenho devem 
ser canceladas. 

(C) não é permitida pela Lei de Responsabilida-
de Fiscal, entretanto as Notas de Empenho 
não necessitam ser canceladas. 

(D) deve ser fiscalizada pelo Tribunal de Contas 
da União, tendo em vista se tratar de uma 
ilegalidade. 

 

 
36  Na Administração Pública Federal, para evi-
tar superávit no órgão, uma receita arrecadada em 
um exercício deverá ser, obrigatoriamente, 
 
(A) gasta no exercício seguinte. 

(B) empenhada no mesmo exercício. 

(C) sacada e depositada na rede bancária atra-

vés de GRU. 

(D) sacada e depositada em qualquer Banco. 

 

 
37  Para participar de um Pregão Eletrônico a 
ser realizado pela Administração Pública Federal, a 
empresa licitante deverá obrigatoriamente 
 
(A) ser cadastrada no SICAF.  

(B) não ter sido punida pelo órgão. 

(C) somente ter as certidões em dia. 

(D) somente possuir os balanços em dia. 

 
38  Em relação às garantias contratuais dos con-
tratos administrativos regidos sob a Lei nº 8.666/93, 
poderá ser exigida a prestação de garantia 
 
(A) somente para valores acima do valor estipu-

lado para Convites. 

(B) somente para as Obras. 

(C) desde que previsto no Edital de Licitação. 

(D) logo que a empresa começar a retardar a 

obra. 

 
 
 
 
 
 

39 Uma empresa foi contratada para a realiza-
ção de um serviço de descupinização. O servidor 
público responsável pelas compras decidiu contra-
tar uma empresa de propriedade de seu irmão, por 
apresentar um valor mais econômico para a insti-
tuição. Algumas semanas depois, em uma audito-
ria, foi verificado que esse serviço não era necessá-
rio. Alguns princípios da Administração Pública 
foram desrespeitados. Identifique esses princípios 
na ordem em que ocorreram. 

 
(A) eficiência e impessoalidade 
(B) moralidade e eficiência 
(C) legalidade e publicidade 
(D) impessoalidade e moralidade 

 
40 No processo de aquisição de 500 (quinhen-
tas) resmas de papel na modalidade de dispensa 
de licitação, foram coletadas as seguintes informa-
ções: 
 

Empresa ALFA BETA GAMA 

Cotação (uni-
dade) em R$ 

12,00 17,00 20,00 

Cotação (total) 
em R$ 

6.000,00 8.500,00 10.000,00 

Documentação    

Certidão de 
Regularidade 
com o FGTS 

vencida 
Válida até 
30/12/2016 

Válida até 
30/12/2016 

Certidão de 
Regularidade 
com a Receita 
Federal 

Válida até 
30/12/2016 

Válida até 
30/12/2016 

Vencida 

SICAF vencido Possui Não possui 

 
Considerando a situação apresentada, e que não 
foram conseguidas outras cotações para este item, 
deve o Gestor de Compras 

 
(A) realizar a aquisição através da empresa  

BETA. 
(B) solicitar que a empresa ALFA regularize a 

certidão vencida, 
(C) solicitar que a empresa GAMA regularize a 

certidão vencida.  
(D) realizar a aquisição através da empresa  

ALFA. 
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Espaço reservado para rascunho 
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Espaço reservado para rascunho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


