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Inscrição:           Nome: 
 

SUA PROVA INFORMAÇÕES GERAIS 

TEMPO 

NÃO SERÁ PERMITIDO 

 3 horas é o tempo disponível para a realização da 
prova, já incluindo o tempo para a marcação da folha 
de respostas da prova objetiva. 

 Iniciadas as provas, o candidato somente poderá 
retirar-se da sala após decorridos 60 (sessenta) 
minutos do tempo da Prova Objetiva e, em hipótese 
alguma, levará consigo o caderno de provas. 

 

Além deste caderno de prova, contendo cinquenta 
questões, você receberá do fiscal de sala uma folha 
destinada às respostas das questões objetivas. 

 Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos. 

 Levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de 
sala. 

 Portar aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, 
agenda eletrônica, notebook, netbook, palmtop, 
receptor, gravador, telefone celular, máquina 
fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4, controle de 
alarme de carro, pendrive, fones de ouvido, Ipad, Ipod, 
Iphone etc., bem como relógio de qualquer espécie, 
óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, 
tais como chapéu, boné, gorro etc., e ainda lápis, 
lapiseira, borracha e/ou corretivo de qualquer espécie. 

 Usar o sanitário ao término da prova, após deixar a sala. 
 

 Verifique se o cargo do caderno de prova coincide com o registrado 
no cabeçalho de cada página. Caso contrário, notifique 
imediatamente o fiscal da sala, para que sejam tomadas as devidas 
providências. 

 Confira seus dados pessoais, CARGO, número de inscrição e 
documento de identidade e leia atentamente as instruções para 
preencher a folha de respostas. 

 Assine seu nome, no espaço reservado, com caneta esferográfica 
em material transparente, de tinta cor azul ou preta. 

 Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por 
erro do candidato. 

 Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas folhas de 
respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em consideração 
apenas as marcações realizadas na folha de respostas. 

 O IDIB realizará identificação datiloscópica de todos os candidatos. 
A identificação datiloscópica compreenderá a coleta das 
impressões digitais dos candidatos. 

 Ao terminar a prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar 
as folhas de respostas devidamente preenchida e assinada ao fiscal 
da sala. 

 Durante a realização das provas, o envelope de segurança com os 
equipamentos e materiais não permitidos, devidamente lacrado, 
deverá permanecer embaixo ou ao lado da carteira/cadeira 
utilizada pelo candidato, devendo permanecer lacrado durante 
toda a realização das provas e somente podendo ser aberto no 
ambiente externo do local de provas. 

 Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos, 
após entregarem ao fiscal de aplicação os documentos que serão 
utilizados na correção das provas. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

TEXTO  
Bom exemplo na saúde 

O Estado de S.Paulo 
9 de setembro de 2018 
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Os bons resultados que estão sendo obtidos por programa de parceria entre hospitais privados de ponta e hospitais do 
Sistema Único de Saúde (SUS) para reduzir a infecção hospitalar nestes últimos, como mostra reportagem do Estado, são um 
exemplo de que é possível melhorar o atendimento na rede pública com medidas simples e de custo relativamente baixo. Embora 
não sejam uma panaceia, medidas como essa, destinadas a tirar o máximo proveito de recursos escassos, são um dos caminhos 
a seguir para recuperar a saúde pública, especialmente neste momento _____¹ o País enfrenta grave crise econômica. 

Em um ano, o treinamento que profissionais de 119 unidades da rede pública de 25 Estados recebem em cinco hospitais 
privados de ponta – Albert Einstein, Sírio-Libanês, Oswaldo Cruz, Hospital do Coração, de São Paulo, e Moinhos de Vento, de 
Porto Alegre – já levou a uma redução de 23% das ocorrências de infecção hospitalar em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) 
de três tipos principais: na corrente sanguínea, no trato urinário e pneumonia associada à ventilação mecânica. Participam do 
treinamento não apenas médicos e enfermeiros, mas também – e este é um ponto importante – integrantes das diretorias dos 
hospitais para facilitar a adoção dos procedimentos como rotina. 

Depoimentos de participantes do programa, financiado por recursos de isenção fiscal – neste caso, bem empregados –, 
mostram como tem sido possível avançar na melhoria do serviço prestado pela rede pública de maneira simples e objetiva. “Com 
pequenas coisas que nos ensinaram, a gente tem conseguido reduzir (casos de infecção) mesmo com todas as dificuldades”, 
afirma Sandra Santos da Luz, coordenadora de enfermagem da UTI do Hospital Municipal Santa Isabel, de João Pessoa. 
Pequenas coisas incluem a maneira correta de lavar as mãos e o treinamento para colocar sondas. 

Uma das UTIs do Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André, não registra nenhum daqueles três tipos de infecção 
há cinco meses. Os bons resultados do programa, observados em todas as regiões, levou o Ministério da Saúde a fixar a meta 
_____² de redução de 50% da infecção hospitalar na rede do SUS até 2020. Isso significará salvar 8.500 vidas de pacientes de 
UTI. O programa também permitirá, segundo estimativa do Ministério, reduzir R$ 1,2 bilhão nos gastos com internação. 

Tudo isso sem fazer reformas e obras na rede pública, apenas redesenhando “o processo assistencial com os recursos 
disponíveis”, como diz a coordenadora-geral da iniciativa, Cláudia Garcia, do Hospital Albert Einstein. Além de fazer muito com 
poucos recursos, o alvo do programa foi bem escolhido, porque as infecções hospitalares estão entre as principais causas de 
mortes em serviços de saúde do mundo inteiro, segundo a Organização Mundial da Saúde. 

É preciso ter em mente, porém, que não se pode esperar demais de iniciativas desse tipo. Elas são importantes em 
qualquer circunstância – porque o bom emprego do dinheiro público, para dele sempre tirar o máximo, deve ser uma regra –, 
mas têm alcance limitado. Constituem um avanço, não mais do que isso. 

A recuperação da rede pública de saúde exige providências mais ambiciosas.  
 

 
1. A partir da leitura do TEXTO acima, podemos afirmar que seu 

autor: 
 

A) Considera que a solução para o problema da saúde pública no 
Brasil é a ampliação das parcerias entre hospitais públicos e 
privados. 

B) Acredita que parcerias entre hospitais públicos e privados 
podem promover a melhoria dos hospitais públicos com baixo 
custo. 

C) Chama a atenção para os benefícios que os hospitais privados 
obtêm com as parcerias com o setor público. 

D) Defende que pacientes do SUS possam ser atendidos em 
hospitais particulares de ponta. 

 

 
2. A partir de suas características, podemos identificar o TEXTO 

acima como exemplar do gênero textual: 
 

A) artigo de opinião. 
B) carta do leitor. 
C) editorial. 
D) notícia. 

 

3. A partir do contexto apresentado pelo TEXTO acima, podemos 
inferir que a palavra “panaceia” (l.4) significa: 

 

A) algo que possa remediar vários ou todos os males.  
B) confisco de bens privados essenciais para a promoção do bem 

comum. 
C) parceria público-privada. 
D) aumento da carga tributária. 

 
 

4. Com relação ao parágrafo segundo do texto, é correto afirmar 
que nele (no parágrafo, não no texto como um todo) predomina 
a função da linguagem: 

 

A) referencial. 
B) conativa. 
C) emotiva. 
D) fática. 
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5. A classe de palavras a que pertence a palavra citada na 
questão anterior é a dos: 

 

A) substantivos 
B) advérbios 
C) pronomes 
D) adjetivos 
 

 

6. A partir da leitura do texto é possível afirmar que a parceria de 
ele que fala já resultou em: 

 

A) redução de 50% da infecção hospitalar na rede do SUS. 
B) 8.500 vidas de pacientes de UTI salvas.  
C) redução de R$1,2 bilhão nos gastos com internação nos 

hospitais públicos. 
D) ausência de infecções dos tipos mencionados no texto em 

uma das UTIs do Hospital Mário Covas. 
 

 
7. O texto utiliza-se da sequência argumentativa em sua 

construção, por isso, seus parágrafos são construídos 
apresentando argumentos para convencer o leitor da tese que 
o autor apresenta. Estes argumentos podem ser de diversos 
tipos. No caso do segundo parágrafo do texto, predomina uma 
argumentação: 
 

A) por raciocínio lógico. 
B) por citação. 
C) por comprovação. 
D) por contraposição. 
 
 

8. Assinale abaixo a única opção que preenche, de modo coeso 
e coerente, o espaço vazio 01 (l.5), no texto: 
 

A) quando 
B) em que 
C) onde 
D) que 
 

 

9. A palavra que preenche o espaço vazio 2 (l.19) no texto está 
e grafada corretamente é: 
 

A) audasiosa 
B) ouzada 
C) pretencioza 
D) ambiciosa 
 

 

10.  Em relação ao trecho “Os bons resultados do programa, 
observados em todas as regiões, levou o Ministério da Saúde 
a fixar a meta _____² de redução de 50% da infecção 
hospitalar na rede do SUS até 2020.” É correto afirmar que: 
 

A) o trecho “observados em todas as regiões” constitui uma 
oração subordinada apositiva. 

B) há um erro de concordância verbal no trecho. 
C) o trecho “o ministério da saúde” exerce função de sujeito do 

verbo “levar”. 
D) há um problema de regência verbal no trecho. 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

11. Um determinado shopping resolveu fazer uma jornada de 
sessões de cinema com os filmes que concorreram ao Oscar 
de melhor filme de 2018 e um total de 600 pessoas 
compraram ingressos. Foi verificado que 250 pessoas 
compraram ingressos do filme A, 300 pessoas compraram 
ingressos do filme B e 200 pessoas compraram ingressos 
para filmes distintos de A e de B. Baseado na situação 
apresentada, assinale a alternativa correta: 
 

A) 400 pessoas não compraram os ingressos do filme A. 
B) 300 pessoas compraram os ingressos somente do filme A 

ou somente do filme B. 
C) 450 pessoas compraram os ingressos do filme A ou B. 
D) 150 pessoas compraram os ingressos dos filmes A e B.   

 

 

12. Os pais de Ana, Beatriz e Carlos conhecem muito bem os 
filhos e sabem que, ao perguntar algo para os filhos, sempre 
em sequência começando por Ana e terminando em Carlos, a 
probabilidade de Beatriz responder a mesma coisa que Ana é 
de 70% e que a probabilidade de Carlos responder a mesma 
coisa que Beatriz é de 40%. Os pais perguntaram, na mesma 
sequência de sempre, se os filhos queriam ir à praia domingo. 
Ana foi a primeira a responder, Beatriz respondeu em seguida 
e, por fim, Carlos respondeu. Qual a probabilidade de Carlos 
responder que sim, sabendo que Ana respondeu sim? 
 

A) 28%. 
B) 40%. 
C) 46%. 
D) 60%.   

 

 

13. Proposição é um termo muito usado em lógica para descrever 
o conteúdo de afirmativas. Analise e julgue as frases a seguir:  
 

I. Aníbal é médico ou Bernardo é engenheiro. 
II. Que lindo dia! 

III. Todos os jogadores de futebol receberam medalha. 
IV. Ele é advogado. 

 

Com relação a proposições, assinale a alternativa correta: 
 

A) Apenas os itens I e III são proposições. 
B) Apenas os itens I, III e IV são proposições. 
C) Apenas os itens III e IV são proposições. 
D) Apenas os itens II e IV são proposições. 

 
 

14. Em uma aula de música existem 65 alunos. Deste total, o 
conjunto de alunos que gostam de MPB é representado pela 
letra A e possui 30 alunos e o conjunto de alunos que gostam 
de samba é representado pela letra B e possui 35 alunos. 
Dentre estes 65 alunos, 5 alunos não gostam nem de MPB 
nem de samba. Assinale a alternativa que representa o 
número de alunos que gostam de MPB ou samba:  
 

A) n(A) + n(B). 
B) n(A) + n(B) – n(A ∩ B). 
C) n(A) – n(B) + n(A ∩ B). 
D) n(A) + n(B) + n(A ∩ B). 
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15.  Considere que as informações seguintes são todas 
verdadeiras: 

 

I. Se Eduardo é cantor, então Lara é atriz. 
II. José é estudante ou Lara é atriz. 
III. Eduardo não é cantor. 
IV. Luis não é engenheiro. 

 

Baseado nas frases anteriores, conclui-se corretamente que: 
 

A) se José é estudante, então Luis é engenheiro. 
B) Eduardo é cantor e Lara não é atriz. 
C) José é estudante ou Luis é engenheiro. 
D) se Eduardo é cantor, então Luis não é engenheiro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RASCUNHO 
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INFORMÁTICA 
 

16. Considerando o console de comandos do Windows 10, 
assinale a alternativa que descreve corretamente a função do 
comando “ipconfig”. 

 

A) Fornecer as informações sobre o IP da rede local de uma 
máquina computacional. 

B) Permitir a formatação de um disco rígido. 
C) Permitir dar ‘pings’ em um host. 
D) Corrigir os erros de um disco operacional. 
 
 

17. Assinale a alternativa que indica corretamente qual documento 
RFC (Request for Comments) descreve o protocolo IP: 

 

A) RFC 793  
B) RFC 791  
C) RFC 2616  
D) RFC 2821  
 

 

18. Considere a seguinte definição: 
 

“É um conjunto de linhas de comunicação que permitem a 
interligação entre dispositivos de um sistema de computação 
(CPU, Memória Principal, HD e outros periféricos), ou entre 
vários sistemas de computação.” 

 
A definição apresentada traz o conceito de 

 
A) barramento de computador. 
B) processador.  
C) disco rígido. 
D) cooler. 
 
 

19. O Excel 2013(versão portuguesa-brasileira), trouxe muitas 
novidades para melhorar a interação dele com seus usuários. 
Dentre elas, tem a inserção de novas funções. Com base 
nisso, determine a finalidade da Função ARÁBICO. 

 

A) Converte um texto em português para o idioma árabe. 
B) Converte um número romano em arábico, como um número. 
C) Converte um número em uma representação de texto com a 

base determinada. 
D) Retorna o arco cotangente de um número. 
 

 

20. Assinale a alternativa com um dispositivo do tipo apenas 
volátil: 

 

A) disco rígido. 
B) fita magnética. 
C) memória cache. 
D) disquete. 
 

 
 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21. Sobre a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 
8.429/1992), analise os itens abaixo: 

 
I. Todo ato ilegal, seja doloso ou culposo, configura ato de 

improbidade administrativa. 
II. O Ministério Público ou Tribunal ou Conselho de Contas 

poderá, a requerimento, designar representante para 
acompanhar o procedimento administrativo destinado a apurar 
a prática de ato de improbidade. 

III. INo processo judicial, é possível a decretação do seqüestro 
dos bens do agente ou terceiro que tenha enriquecido 
ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público. 
 

Assinale: 
 

A) se apenas a afirmativa I estiver correta. 
B) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas. 
C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 
D) se todas afirmativas estiverem corretas. 

 
 

22. A Lei Anticorrupção (Lei Federal nº 12.846/2013) dispôs sobre 
a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas 
pela prática de atos contra a Administração Pública. Nesse 
cenário, assinale a alternativa correta:  
 

A) A Lei Anticorrupção não tem aplicação no tocante à prática de 
atos contra a administração pública estrangeira.  

B) A responsabilidade da pessoa jurídica está condicionada à 
responsabilização individual das pessoas naturais. 

C) O acordo de leniência exime a pessoa jurídica da obrigação de 
reparar integralmente o dano causado. 

D) Os dirigentes ou administradores somente serão 
responsabilizados por atos ilícitos na medida da sua 
culpabilidade.  

 
 

23. Sobre as formas de provimento e vacância de cargos públicos, 
assinale a alternativa correta: 
 

A) A promoção não é forma de vacância de cargo público. 
B) A vacância do cargo público poderá decorrer da readaptação. 
C) A exoneração de cargo em comissão dar-se-á quando não 

satisfeitas as condições do estágio probatório. 
D) A exoneração é forma de provimento de cargo público. 

 
 

24. Acerca dos atributos e espécies dos atos administrativos, 
assinale a alternativa correta: 
 

A) Certidões e atestados são exemplos típicos de atos 
administrativos enunciativos  

B) Consideram-se atributos do ato administrativo o sujeito, a 
forma, o objeto, a finalidade e o motivo. 

C) Os atos administrativos negociais se caracterizam por serem 
bilaterais, gozando de contratualidade. 

D) Apenas o motivo e a finalidade são atributos do ato 
administrativo. 
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25. Sobre a Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/76), assinale 
a alternativa correta:  

 

A) A Comissão de Valores Mobiliários estabelecerá normas 
especiais de avaliação e contabilização aplicáveis às 
operações de fusão, incorporação e cisão que envolvam 
autarquias e fundações públicas.  

B) Os estoques de mercadorias fungíveis destinadas à venda 
jamais poderão ser avaliados pelo valor de mercado. 

C) Considera-se relevante o investimento, em cada sociedade 
coligada ou controlada, se o valor contábil é igual ou superior 
a 50% (cinquenta por cento) do valor do patrimônio líquido da 
companhia. 

D) As demonstrações financeiras serão assinadas pelos 
administradores e por contabilistas legalmente habilitados.  

 
 

26. Sobre a Contabilidade Pública, analise os itens abaixo: 
 

I. A Contabilidade Pública é o ramo do Direito Financeiro que 
aplica, na Administração Pública, técnicas de registro 
contábeis com base nos princípios gerais da tributação. 

II. A Contabilidade Pública exerce papel descritivo na fixação das 
receitas e despesas públicas, não tendo por objetivo 
acompanhar a execução da receita orçamentária.  

III. Na Contabilidade Pública, apuram-se os custos dos serviços 
de forma a evidenciar os resultados globais da gestão 
financeira em sentido estrito, sem considerar as respectivas 
operações de crédito. 

 

Assinale: 
 

A) se todas as afirmativas estiverem incorretas. 
B) se apenas a afirmativa I estiver incorreta. 
C) se apenas a afirmativa II estiver incorreta. 
D) se apenas a afirmativa III estiver incorreta. 
 
 

27. Sobre o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a 
lei orçamentária anual, analise os itens abaixo: 

 

I. Leis de iniciativa da Câmara dos Deputados estabelecerão o 
plano plurianual e as diretrizes orçamentárias. 

II. O projeto de lei orçamentária será acompanhado de 
demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e 
despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, 
subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e 
creditícia.  

III. É vedado o início de programas ou projetos não incluídos na 
lei orçamentária anual. 
 
 

Assinale: 
 
 

A) se todas afirmativas estiverem corretas. 
B) se apenas a afirmativa I estiver correta. 
C) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas. 
D) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 
 
 
 

28. Sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 
101/00), assinale a alternativa incorreta:  
 

A) Considera-se empresa controlada a sociedade cuja maioria do 
capital social com direito a voto pertença, direta ou 
indiretamente, a ente da Federação. 

B) A limitação de empenho e movimentação financeira ocorrerá 
prioritariamente nas despesas que constituam obrigações 
constitucionais e legais do ente, inclusive aquelas destinadas 
ao pagamento do serviço da dívida. 

C) A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação 
planejada e transparente, em que se previnem riscos e 
corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas 
públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados 
entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições 
no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com 
pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e 
mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de 
receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar. 

D) Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da 
receita poderá não comportar o cumprimento das metas de 
resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de 
Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, 
por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias 
subseqüentes, limitação de empenho e movimentação 
financeira, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes 
orçamentárias.  

 
 

29. De acordo com a Lei nº 10.028/2000, constitui infração 
administrativa contra as leis de finanças públicas: 
 

I. Deixar de divulgar ou de enviar ao Poder Legislativo e ao 
Tribunal de Contas o relatório de gestão fiscal, nos prazos e 
condições estabelecidos em lei. 

II. Deixar de expedir ato determinando limitação de empenho e 
movimentação financeira, nos casos e condições 
estabelecidos em lei.  

III. Deixar de ordenar ou de promover, na forma e nos prazos da 
lei, a execução de medida para a redução do montante da 
despesa total com pessoal que houver excedido a repartição 
por Poder do limite máximo.  
 

Assinale: 
 

A) se apenas a afirmativa I estiver correta. 
B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas. 
C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 
D) se todas as afirmativas estiverem corretas. 
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30. A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, 
instituiu o chamado Estatuto Nacional da Microempresa e da 
Empresa de Pequeno Porte. À luz da referida legislação, 
assinale a alternativa correta: 

 

A) As empresas de médio porte também possuem o mesmo 
tratamento diferenciado e favorecido dado às microempresas 
nas licitações públicas.  

B) As microempresas estão dispensadas de apresentar, nas 
fases de habilitação e julgamento das propostas, a 
documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal e trabalhista. 

C) Nas licitações públicas, a comprovação de regularidade fiscal 
e trabalhista das microempresas somente será exigida para 
efeito de assinatura do contrato. 

D) No caso de pregão, a microempresa mais bem classificada 
será convocada para apresentar nova proposta no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias após o encerramento dos lances, sob 
pena de preclusão. 

 
 

31. Com base nas normas de licitações e contratos previstas na 
Lei Federal nº 8.666/1993, assinale a alternativa correta:  

 

A) Considera-se projeto executivo o conjunto dos elementos 
necessários e suficientes à execução completa da obra, de 
acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira 
de Normas Técnicas - ABNT. 

B) O agente público deve estabelecer tratamento diferenciado de 
natureza comercial, legal ou trabalhista entre empresas 
brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere a moeda, 
modalidade e local de pagamentos. 

C) Considera-se contratante a pessoa física ou jurídica signatária 
de contrato com a Administração Pública. 

D) A licitação será sigilosa, salvo quanto ao conteúdo das 
propostas, após a respectiva abertura.  

 
 

32. Sobre a Lei de Acesso à Informação (Lei Federal nº 
12.527/2011), assinale a alternativa incorreta:  

 

A) Considera-se informação sigilosa aquela submetida 
temporariamente à restrição de acesso público em razão de 
sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do 
Estado. 

B) É dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, 
que será franqueada, mediante procedimentos objetivos e 
ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil 
compreensão. 

C) No caso de indeferimento de acesso a informações ou às 
razões da negativa do acesso, poderá o interessado interpor 
recurso contra a decisão no prazo de 30 (trinta) dias a contar 
da sua ciência.  

D) Considera-se primariedade a qualidade da informação 
coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, 
sem modificações. 

 
 
 

33. Analise os itens abaixo sobre o regime de concessão e 
permissão de Serviços Públicos (Lei Federal nº 8.987/1995): 
 

I. As concessões e permissões sujeitar-se-ão à fiscalização pelo 
poder concedente responsável pela delegação, com a 
cooperação dos usuários. 

II. Serviço adequado é o que satisfaz as condições de 
regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, 
generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das 
tarifas.    

III. A concessionária deverá divulgar em seu sítio eletrônico, de 
forma clara e de fácil compreensão pelos usuários, tabela com 
o valor das tarifas praticadas e a evolução das revisões ou 
reajustes realizados nos últimos cinco anos.  

 

Assinale: 
 

A) se apenas a afirmativa I estiver correta. 
B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas. 
C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 
D) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

 
 

34. De acordo com a Constituição Federal, 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: 

 

I. centralização, com direção coordenada pela União. 
II. atendimento integral, com prioridade para as atividades 

preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.    
III. participação da comunidade.  

 

Assinale: 
 

A) se apenas a afirmativa I estiver correta. 
B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas. 
C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 
D) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

 
 

35. Com base nas disposições constitucionais sobre a Saúde, 
assinale a alternativa incorreta:  
 

A) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou 
subvenções a quaisquer instituições privadas, com ou sem fins 
lucrativos, atuantes na área de saúde.  

B) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução 
do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal 
e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção 
e recuperação.  

C) São de relevância pública as ações e serviços de saúde, 
cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua 
regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua 
execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, 
também, por pessoa física ou jurídica de direito privado. 

D) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
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36. Sobre a Súmula Vinculante, assinale a alternativa correta: 
 

A) O Conselho Nacional de Justiça poderá aprovar súmula que, 
a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito 
vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário 
e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, 
estadual e municipal. 

B) São vedados o cancelamento e a revisão da súmula 
vinculante. 

C) O Superior Tribunal de Justiça poderá aprovar súmula que, a 
partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito 
vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário 
e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, 
estadual e municipal. 

D) A súmula vinculante terá por objetivo a validade, a 
interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das 
quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre 
esses e a administração pública que acarrete grave 
insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos 
sobre questão idêntica. 

 
 

37. Sobre as entidades do Terceiro Setor e as agências 
executivas, assinale a alternativa correta: 

 
A) As agências executivas são constituídas sob a forma de 

empresa pública ou associação pública. 
B) As organizações sociais estão no Terceiro Setor, podendo 

celebrar contrato de gestão com o poder público. 
C) As sociedades de economia mista e as empresas públicas 

compõem o chamado Terceiro Setor. 
D) As agências executivas têm por missão precípua o controle 

sobre a prestação de serviços públicos. 
 

 

38. Com base nas disposições constitucionais sobre o mandado 
de segurança, analise os itens abaixo: 

 

I. É vedada a utilização do mandado de segurança para 
questionar direitos negados no âmbito do Sistema Único de 
Saúde. 

II. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito 
líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas 
data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de 
poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no 
exercício de atribuições do Poder Público.  

III. O mandado de segurança coletivo impetrado contra ato 
emanado de qualquer autoridade integrante do Conselho 
Federal de Medicina deve ser processado e julgado pelo 
Supremo Tribunal Federal. 

 

Assinale: 
 

A) se apenas a afirmativa I estiver correta. 
B) se apenas a afirmativa II estiver correta. 
C) se apenas a afirmativa III estiver correta. 
D) se todas as afirmativas estiverem corretas. 
 
 
 

39. Assinale abaixo a única competência constitucional prevista 
para o Sistema Único de Saúde (SUS):  
 

A) Habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de 
deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária.  

B) Ampliação progressiva dos recursos contidos nos orçamentos 
públicos para a saúde. 

C) Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, 
guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, 
tóxicos e radioativos.  

D) Regulamentação dos encargos sociais dos Conselhos de 
Medicina. 

 
 

40. Sobre a Previdência Social, analise os itens abaixo: 
 

I. Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o 
rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior 
ao salário mínimo. 

II. É facultada a filiação ao regime geral de previdência social, na 
qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante de 
regime próprio de previdência.    

III. A gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá 
por base o valor dos proventos do mês de dezembro de cada 
ano. 
 

Assinale: 
 

A) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas. 
B) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 
C) se apenas a afirmativa I estiver correta. 
D) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

 
 

41. Assinale abaixo o que não é característica do regime de 
previdência privada:  
 

A) Adesão voluntária. 
B) Caráter complementar.  
C) Regulado por lei complementar. 
D) Dependente do regime geral de previdência social.  

 
 

42. De acordo com as disposições constitucionais sobre o 
controle da Administração Pública, assinale a alternativa 
correta:  
 

A) Cada Poder exercerá controle externo da respectiva 
Administração Pública.  

B) O chamado controle externo, a cargo da Câmara dos 
Deputados, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas 
da União. 

C) Ao Tribunal de Contas da União compete fiscalizar a aplicação 
de quaisquer recursos repassados pela União mediante 
convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, 
a Estado, ao Distrito Federal ou a Município.  

D) Os sindicatos não são partes legítimas para denunciar 
irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas 
da União. 
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43. Sobre o controle de contas e o controle social, analise os itens 
abaixo: 

 

I. A noção de accountability não pode ser aplicada ao controle 
das contas públicas. 

II. Nas últimas décadas, a Administração Pública veio evoluindo 
para se sujeitar também ao controle externo popular.    

III. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular 
que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de 
entidade de que o Estado participe, à moralidade 
administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e 
cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de 
custas judiciais e do ônus da sucumbência. 
 

Assinale: 
 

A) se apenas a afirmativa I estiver correta. 
B) se apenas a afirmativa II estiver correta. 
C) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas. 
D) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 
 

 

44. Sobre a NBC TG 27 – Ativo Imobilizado, analise os itens 
abaixo: 
 

I. Valor contábil é o valor pelo qual um ativo é reconhecido após 
a dedução da depreciação e da perda por redução ao valor 
recuperável acumuladas. 

II. Valor justo é o custo de um ativo ou outro valor que substitua 
o custo, menos o seu valor residual.  

III. Valor residual de um ativo é o maior valor entre o valor justo 
menos os custos de venda de um ativo e seu valor em uso. 

 

Assinale: 
 

A) se apenas a afirmativa I estiver correta. 
B) se apenas a afirmativa II estiver correta. 
C) se apenas a afirmativa III estiver correta. 
D) se todas as afirmativas estiverem corretas. 
 
 

45. Sabe-se que a lei orçamentária anual não conterá dispositivo 
estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se 
incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos 
suplementares e contratação de operações de crédito. Nesse 
cenário, é corretor afirmar que o trecho acima está associado 
diretamente ao princípio orçamentário: 

 

A) da programação.  
B) da exclusividade. 
C) da transparência. 
D) do equilíbrio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46. Com base nas disposições constitucionais sobre a 
intervenção, analise os itens abaixo: 

 

I. A União poderá intervir nos Municípios, caso os Estados ou 
Distrito Federal não os auxiliem a cumprir as metas definidas 
pelo Sistema Único de Saúde. 

II. A União poderá intervir nos Estados e no Distrito Federal para 
assegurar a aplicação do mínimo exigido da receita resultante 
de impostos estaduais, compreendida a proveniente de 
transferências, nas ações e serviços públicos de saúde.    

III. O Estado poderá intervir nos Municípios quando não tiver sido 
aplicado o mínimo exigido da receita municipal nas ações e 
serviços públicos de saúde. 
 

Assinale: 
 

A) se apenas a afirmativa I estiver correta. 
B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas. 
C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 
D) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

 
 

47. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da 
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, 
seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 
para o trabalho. Nesse cenário, assinale a alternativa 
correta:  
 

A) O ensino será ministrado com base no pluralismo de idéias e 
de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições 
públicas e privadas de ensino. 

B) As universidades não gozam de autonomia administrativa e de 
gestão financeira e patrimonial.  

C) É vedado às universidades admitir professores, técnicos e 
cientistas estrangeiros. 

D) O ensino religioso, de matrícula obrigatória, constituirá 
disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino 
fundamental. 

 
 

48. Sobre a auditoria e a governança corporativa, analise os 
itens abaixo: 
 

I. A atividade de auditoria tem por foco principal a prevenção e 
a repressão de fraudes. 

II. No setor público, a avaliação de riscos deve estar em 
sintonia com o princípio da eficiência, buscando evitar danos 
para o patrimônio público.    

III. A transparência e a prestação de contas são vistas como 
princípios fundamentais da governança corporativa 
contemporânea. 
 

Assinale: 
 

A) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas. 
B) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 
C) se apenas a afirmativa I estiver correta. 
D) se apenas a afirmativa II estiver correta. 
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49. Sabe-se que o gestor público deve respeitar os princípios da 
Administração Pública, buscando sempre concretizar o 
interesse público e satisfazer as necessidades coletivas. 
Assinale abaixo o único princípio que não é aplicado na função 
administrativa do Estado brasileiro: 

 

A) Princípio da autoridade real. 
B) Princípio da juridicidade. 
C) Princípio da oficialidade. 
D) Princípio da autotutela. 

 
 

50. Sobre a NBC TG 26 - Apresentação das Demonstrações 
Contábeis, assinale a alternativa correta:  

 

A) Quando o ciclo operacional normal da entidade não for 
claramente identificável, pressupõe-se que sua duração seja 
de vinte e quatro meses.  

B) Os ativos circulantes não incluem ativos (tais como estoque e 
contas a receber comerciais) que são consumidos ou 
realizados como parte do ciclo operacional normal. 

C) O ativo não circulante deve ser subdividido em realizável a 
longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.  

D) Como regra geral, a entidade deve elaborar as suas 
demonstrações contábeis utilizando-se do regime de caixa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


