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INSTRUÇÕES 
 

Você recebeu o seguinte material: 
 

- Uma PROVA OBJETIVA contendo 50 (cinquenta) questões¹, à cada qual correspondem  4 (quatro) alternativas:  A, B, C e D; 
- Um CARTÃO RESPOSTA  personalizado. 
 

1) Após a ordem para o início da prova, confira o material recebido, verificando se a sequência da numeração das questões e a 
paginação estão corretas. Caso contenha alguma irregularidade, comunique a um dos fiscais. 
 

2) Confira, no CARTÃO RESPOSTA, se seu nome e número de inscrição estão corretos. 
 

3) O CADERNO DA PROVA OBJETIVA poderá ser utilizado para anotações, mas somente as respostas assinaladas no CARTÃO 
RESPOSTA serão objeto de correção.  
 

4) Ao final do CADERNO DA PROVA OBJETIVA, está disponível o GABARITO RASCUNHO, que poderá ser levado pelo candidato 
após 1 (uma) hora do início da prova.  
 

5) O CADERNO DA PROVA OBJETIVA só poderá ser levado pelo candidato faltando 1 (uma) hora para o seu encerramento. 
 

6) Leia atentamente cada questão e assinale no CARTÃO RESPOSTA a alternativa que mais adequadamente responde a cada uma 
das questões. 
 

7) Observe as seguintes recomendações relativas ao CARTÃO RESPOSTA: 
 

- Não poderá ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas. 
- A maneira correta de marcação das respostas no CARTÃO RESPOSTA é cobrir fortemente, com caneta esferográfica tinta azul ou 
preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme modelo abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÃO SERÁ PERMITIDO O USO DE BORRACHA OU CORRETIVO DE QUALQUER ESPÉCIE NO CARTÃO RESPOSTA. 
Outra forma de marcação diferente da que foi determinada acima implicará em rejeição do CARTÃO RESPOSTA pela leitora ótica. 
A leitora ótica não registrará também questões em que houver: 
 

- falta de nitidez na marcação; 
- mais de uma alternativa assinalada. 
 
8) A prova terá duração de 04 (quatro) horas. Os 03 (três) últimos candidatos só poderão deixar o local de prova depois que o último 
entregar seu CARTÃO RESPOSTA. 
 

Após o término da prova, entregue ao Fiscal:- O CARTÃO RESPOSTA, devidamente assinado. O candidato que não devolvê-lo será 
eliminado do concurso. 

 
              

 
 
 
 
 
 
 

 

¹Todos os casos e nomes utilizados nessa prova são fictícios e qualquer semelhança com casos reais é mera coincidência. 
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LÍNGUA PORTUGUESA  
 
Texto I  

 
Saúde e qualidade de vida 

 
A expressão “Saúde e qualidade de vida” está sendo frequentemente pronunciada pelos brasileiros nos 

últimos anos. Mas o que representa esta expressão? 
O termo “Qualidade de vida” abrange muitos fatores que, em conjunto, oferecem ao ser humano condições 

de vida consideradas satisfatórias. Fatores como uma boa educação, boas condições de moradia, bons 
empregos, bom convívio social, bem-estar integral, enfim, fatores que aumentam a expectativa de vida e 
transformam a sobrevivência em algo prazeroso. Por isso, há uma constante busca das cidades brasileiras 
em proporcionar aos seus habitantes um lugar melhor para viver, podendo chegar a uma competição pela 
qualidade de vida. 

Mas e a saúde? Por que a saúde é vinculada à qualidade de vida? 
De certa forma, a qualidade de vida contém a saúde, mas a saúde não contém a qualidade de vida. Em 

outros termos, quem tem saúde não implica qualidade de vida, mas quem tem qualidade de vida tem saúde. 
A preocupação com a saúde vem crescendo e, atualmente, tem lugar garantido nos jornais e revistas, nas 

reportagens e nos documentários. As academias e spas investem cada vez mais em tecnologias, aparelhos e 
mão de obra. 

É o auge dos profissionais da saúde, principalmente os personal trainers. Para quem está sedentário há anos e 
quer iniciar uma atividade física, o personal trainer é um aliado importante. O acompanhamento de um profissional 
pode evitar futuros desconfortos, como lesões, desmotivação e falta de resultados positivos. 

Essa procura pela saúde resulta também em uma alimentação balanceada. Nesse caso, o 
acompanhamento de um profissional da nutrição também é essencial. As dietas malucas baseadas em 
pouquíssimas calorias, além de não trazerem resultados a longo prazo, podem provocar um efeito contrário 
com o fim da dieta e ainda prejudicam o desempenho no dia a dia. 

Os cuidados com a saúde vão além da atividade física e nutrição. A função dos governos na promoção da 
saúde pública também é fundamental. Oferecer condições satisfatórias hospitalares e de saneamento básico 
são requisitos para garantir um lugar no topo do ranking das cidades brasileiras que apresentam melhor 
qualidade de vida. Por outro lado, estar em dia com seu cartão de vacinas é papel do cidadão, assim como 
assegurar a higiene pessoal. 

Então, se você procura saúde e qualidade de vida, saindo de uma rotina sedentária e uma alimentação 
desvantajosa, o primeiro passo é a mudança de hábitos. Organize seus horários, procure os profissionais 
capacitados em suas áreas e mude o seu estilo de vida. Mas faça estas mudanças com acompanhamento 
profissional, investimentos atuais podem evitar gastos futuros com hospitais, exames e remédios. O mercado 
de profissionais da saúde cresce quantitativa e qualitativamente. É importante analisar as melhores opções e 
verificar onde irá investir o seu dinheiro. Um treinamento físico, por exemplo, deve ser planejado e conferido. 
É importante este treinamento ser um serviço personalizado, pois cada ser humano possui sua 
individualidade biológica, sua história de vida e suas formas de motivação. Procure uma equipe de 
profissionais capacitados e alinhados, pois um profissional isolado no mercado de trabalho não conseguirá 
atender a todas as suas necessidades.                                                                                                                                                                   

               
 (http://www2.correiodeuberlandia.com.br/texto/ adap tado) 
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1) A passagem “...Por isso, há uma constante busca das cidades brasileiras em proporcionar aos seus 
habitantes um lugar melhor para viver...” pode ser reescrita, sem alteração do sentido original, da seguinte 
forma: 
 

a) “...Por isso, um lugar para viver melhor as cidades brasileiras buscam para os seus habitantes 
constantes...  

b) “...Por isso, as cidades brasileiras buscam constantemente proporcionar um melhor lugar de vida 
aos seus habitantes... 

c) “...Por isso, proporcionar um melhor lugar para viver nas cidades brasileiras é buscado como uma 
constante  aos seus habitantes...  

d) “...Por isso, ocorre uma busca constante às cidades brasileiras para proporcionar aos seus 
habitantes um lugar melhor para viver... 

 
 
2) Reescrevendo o trecho “...A expressão Saúde e qualidade de vida está sendo frequentemente pronunciada 
pelos brasileiros nos últimos anos...” na voz ativa, seria construído o enunciado: 
 

a) “...Os brasileiros, nos últimos anos, vêm pronunciando frequentemente a expressão”Qualidade de 
vida”... 

b) “...Nos últimos anos, os brasileiros pronunciaram frequentemente a expressão “Saúde e qualidade 
de vida”... 

c) “...Os brasileiros, nos últimos anos, têm pronunciado frequentemente a expressão “Saúde e 
qualidade de vida”... 

d) “...Nos últimos anos, os brasileiros estão frequentemente pronunciando a expressão “Saúde e 
qualidade de vida”... 

 
 
3) No parágrafo “...De certa forma, a qualidade de vida contém a saúde, mas a saúde não contém a qualidade 
de vida. Em outros termos, quem tem saúde não implica qualidade de vida, mas quem tem qualidade de vida 
tem saúde...”, o leitor percebe que o autor estabelece a seguinte relação entre as ideias:  
 

a) qualidade de vida e a saúde encontram-se em distribuição complementar 
b) a saúde constitui um universo mais abrangente que a qualidade de vida 
c) a saúde mostra-se como consequência da qualidade de vida  
d) a qualidade  de vida decorre da saúde do indivíduo 

 
 
4) No texto I, o uso do itálico está marcando a presença de: 
 

a) estrangeirismos 
b) neologismos 
c) vulgarismos 
d) arcaísmos    
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5) Assim como no trecho “...Por que a saúde é vinculada à qualidade de vida?...”, o elemento sublinhado tem 
seu emprego adequado à norma padrão em: 
 

a) A saúde é vinculada à qualidade de vida por que? 
b) Não sei por que saúde é vinculada à qualidade de vida. 
c) Não se descuide da qualidade de sua vida por que ela gera saúde. 
d) Você cuida de sua saúde por que ela está vinculada à qualidade de vida?    

 
 
6) Na passagem “...Essa procura pela saúde resulta também em uma alimentação balanceada...” o emprego 
do elemento de coesão “também”  apresenta a seguinte justificativa: 
 

a) acréscimo de dado novo em relação à informação anterior 
b) inclusão de elemento contrário ao exposto anteriormente 
c) recorrência de ação verbal já apresentada 
d) retificação de ideia anteriormente exposta 

 
 
7) Considere o trecho “...cidades brasileiras que apresentam melhor qualidade de vida...”. A oração nele 
presente desempenha função sintática de: 
 

a) complemento nominal 
b) adjunto adnominal 
c) predicativo 
d) aposto    

 
 
8) A passagem do texto I que ilustra a presença da injunção é: 
 

a) “...É importante este treinamento ser um serviço personalizado...” 
b) “...Mas faça estas mudanças com acompanhamento profissional ...” 
c) “...Para quem está sedentário há anos e quer iniciar uma atividade física...”   
d) “...A função dos governos na promoção da saúde pública também é fundamental...” 

 
 
9) Na passagem “...Essa procura pela saúde...”, a palavra sublinhada é formada pelo processo de: 
 

a) hibridismo 
b) conversão    
c) derivação prefixal 
d) formação regressiva 
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Texto II  
 

Segurança e saúde no trabalho, todos são responsáveis 
 

Prevenir acidentes e doenças ocupacionais é evitar sofrimento e perdas, tanto financeiras quanto de 
produtividade e de imagem empresarial. Promover condições de trabalho seguro, manter ambientes e 
materiais organizados, estabelecer métodos e procedimentos de trabalho, propiciar participação dos 
trabalhadores, dispor de medidas de proteção para os riscos específicos e aprimorar os critérios para 
contratação de terceiros, inclusive de serviços de SST (Segurança e Saúde do Trabalho), geram economia de 
materiais e de horas trabalhadas, aumento da produtividade e redução dos custos.  

A empresa determina as condições de trabalho e, portanto, os riscos a que o trabalhador ficará exposto. 
Dessa maneira, é responsável pela prevenção e deve dotar recursos para tal, estabelecer responsabilidades 
e realizar ações de gestão de riscos e integração preventiva em todos os níveis. 

O trabalhador deve ser informado sobre o processo de trabalho, riscos ocupacionais, medidas de 
prevenção e proteção relacionadas, cumprir os procedimentos estabelecidos, participar na garantia de 
condições seguras e informar os desvios que porventura possam ocorrer. 

Cabe aos profissionais de higiene, segurança e saúde ocupacional, além de desenvolver os programas e 
ações de SST, motivar e comprometer a administração e os trabalhadores com o objetivo de minimizar riscos 
ocupacionais e seus efeitos nos trabalhadores. 

Os manuais de segurança e saúde no trabalho (...)  têm como objetivos motivar e orientar gestores e 
trabalhadores para a promoção das condições de trabalho favoráveis à saúde, ao bem-estar, para a 
qualidade de produção, a operação eficiente e a redução de desperdícios. 

O manual elaborado para a indústria gráfica aborda os fatores de risco levantados no estudo de campo 
(físicos, químicos e de acidentes), além dos aspectos ergonômicos que podem comprometer a segurança e 
saúde dos trabalhadores e de inadequações que ocorrem de forma simultânea, interferindo umas nas outras 
e devendo ser tratadas priorizando a eliminação das causas, a neutralização dos fatores de risco e a proteção 
do trabalhador. Foi considerado que a maioria das medidas necessárias era referente à organização do 
ambiente e das atividades e a outras medidas gerenciais que demandam esforços, porém são de baixo custo 
e eficientes para reduzir a incidência de acidentes e agravos à saúde, visto que estes são gerados por 
múltiplas causas. 

O foco de orientação na aplicação das medidas parece adequado para esse segmento industrial, pois, 
mesmo com alto índice de declarações em relação à atuação em SST, 56% dos gestores relataram 
ocorrência de acidentes do trabalho. 

Sobre os fatores de risco de acidentes, foram apresentadas recomendações referentes à organização e ao 
asseio dos ambientes, à manutenção de vias demarcadas e desobstruídas, principalmente as de acesso aos 
equipamentos de combate a incêndios, além de várias outras. 

As recomendações apresentadas em relação ao ruído, fator de risco físico preponderante na indústria 
gráfica, abrangem a manutenção preventiva das máquinas e equipamentos, enclausuramento ou isolamento 
das fontes de ruído, afastamento dos postos de trabalho dos locais ruidosos, inclusão de barreiras acústicas, 
introdução de rodízio entre postos, fornecimento de protetores auditivos adequados, orientação e treinamento 
dos trabalhadores para o efetivo uso. 
                                                                                                                                                                

                                                             (http://www.revistatecnologiagrafica.com.br/) 
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10) No primeiro parágrafo do texto II, as ideias se relacionam por meio de: 
 

a) adição 
b) paradoxo 
c) eufemismo 
d) contradição 

 
 
11) Considere o seguinte parágrafo: 
       
“...O trabalhador deve ser informado sobre o processo de trabalho, riscos ocupacionais, medidas de 
prevenção e proteção relacionadas, cumprir os procedimentos estabelecidos, participar na garantia de 
condições seguras e informar os desvios que porventura possam ocorrer...” 
 
Quanto à sua estruturação sintática, pode-se afirmar que: 
 

a) inexiste coerência textual pelo fato de as ideias presentes pertencerem a campos semânticos 
distintos    

b) ocorre truncamento da informação em função do desvio ortográfico presente em uma das palavras 
empregadas 

c) inexiste quebra de paralelismo pelo fato de as formas de infinitivo formarem locuções verbais com 
o auxiliar “deve” 

d) ocorre quebra de paralelismo em função da existência de coordenação de elementos de estrutura 
desigual, uns nominais e outros verbais 

 
 
12) O trecho “...Foi considerado que a maioria das medidas necessárias era referente à organização do 
ambiente e das atividades...” é formado por orações que correspondem, respectivamente, à seguinte 
classificação: 
 

a) principal e subordinada substantiva subjetiva 
b) subordinada substantiva predicativa e principal 
c) subordinada substantiva objetiva direta e principal 
d) principal e subordinada substantiva completiva nominal 

 
 
13) No trecho “...principalmente as de acesso aos equipamentos de combate a incêndios...”, o elemento 
coesivo “as” resgata o termo: 
 

a) “recomendações” 
b) “demarcadas”    
c) “outras” 
d) “vias” 
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14) Na passagem “...A empresa determina as condições de trabalho e, portanto, os riscos a que o trabalhador 
ficará exposto...”, o emprego da preposição “a” se deve à regência de: 
 

a) “ficará”    
b) “exposto” 
c) “condições” 
d) “determina” 

 
 
15) O termo “... mesmo com alto índice de declarações em relação à atuação em SST...”  apresenta valor 
semântico de: 
 

a) causa   
b) condição 
c) concessão 
d) consequência 
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INFORMÁTICA 
 
 

16) O uso de dispositivos móveis como tablets, smartphones e celulares está cada vez mais comum e 
inserido em nosso cotidiano. Esses dispositivos possuem funcionalidades similares aos dos computadores 
pessoais e também apresentam os mesmos riscos. Uma forma adequada de se proteger dos riscos causados 
por aplicativos maliciosos é: 
 

a) informar sua operadora e solicitar o bloqueio do seu número 
b) obter aplicativos de fontes confiáveis, como lojas oficiais ou o site do fabricante 
c) bloquear cartões de crédito cujos números estejam armazenados no dispositivo 
d) proteger seus dados pessoais e suas senhas, realizando backups periodicamente 

 
 
17) Os golpes envolvendo comércio eletrônico são aqueles que procuram explorar a relação de confiança 
existente entre as partes envolvidas nas transações comerciais. 

 
 

Acessando o site de comércio eletrônico da empresa Exemplo Ltda – www.exemplo.com.br um cliente 
identifica o produto de seu interesse e decide comprá-lo. Ao efetuar o pagamento, ele observa que a barra de 
endereços do seu browser assemelha-se à do respectivo browser na figura acima. Isso significa que o site: 
 

a) armazena as informações da compra, comprovantes e número de pedido 
b) utiliza sistemas de gerenciamento de pagamentos 
c) fornece dados sensíveis via e-mail 
d) utiliza conexões seguras 

 
 
18) A técnica de espelhamento que combina dois ou mais discos rígidos para que funcionem como cópias 
idênticas, de modo que cada arquivo gravado é colocado em todos os discos ao mesmo tempo, e aparentem 
ser um único disco para o sistema operacional, recebe o nome de:  
 

a) RAID 0 
b) RAID 1 
c) RAID 3 
d) RAID 1+0 
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19) O Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) mantém grupos de trabalho e coordena diversos projetos 
em áreas de importância fundamental para o funcionamento e o desenvolvimento da internet no país. O grupo 
responsável pela administração e a publicação do DNS para o domínio <.br> é conhecido por: 
 

a) NIC.br 
b) CERT.br 
c) CETIC.br 
d) Registro.br 

 
 
20) No Windows 7 (configuração padrão) e idioma português do Brasil, a ferramenta que gerencia as 
configurações do firewall, o Windows Update, as configurações do software antispyware, a segurança da 
internet e as configurações de controle da conta do usuário, é conhecida por central: 
 

a) de Ações 
b) de Segurança 
c) Administrativa 
d) de Facilidade de Acesso 

 
 

21) O acionamento do atalho de teclado “Windows    + E” do Windows 7 em português do Brasil, acionará a 
aplicação conhecida como: 
 

a) Windows Explorer 
b) Windows Search 
c) Internet Explorer 
d) Internet Search 

 
 
22) Observe o texto abaixo, digitado no Microsoft Office Word 2010 (configuração padrão) e idioma português 
do Brasil: 
 
                Prefeitura de Queimados começou a entregar esta semana os carnês do Imposto Predial e Territorial             
                Urbano (IPTU) 2013. O vencimento, em cota única, com desconto de 10%, será em 16 de abril. Com 
                5%, em 16 de maio. O tributo poderá ser pago até 16 de junho sem juros, no entanto, o contribuinte 
perderá os descontos da conta única. 

http://queimados-rj.blogspot.com.br/2013/04/pague-se u-iptu-2013-com-10-de-desconto.html  
 

Na letra “A” em destaque, foi aplicado o recurso conhecido como: 
 

a) realçar 
b) capitular 
c) ressaltar 
d) paragrafar 

A 
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23) O setor de vendas de uma empresa produz mensalmente um relatório no Microsoft Office Word 2010 
(configuração padrão) e idioma português do Brasil, que contém informações estratégicas sobre a 
comercialização de seus produtos no país. Antes de enviar o relatório para a presidência da empresa, o 
gerente necessita revisar alguns pontos específicos do relatório a fim de certificar a veracidade de tais 
informações inseridas por seu funcionário. Para facilitar essa revisão, o funcionário utiliza um recurso para 
marcar os locais do documento que deverão ser conferidos pelo gerente. O recurso apropriado disponível na 
ferramenta para esta finalidade é conhecido como: 
 

a) vínculo 
b) hiperlink 
c) indicador 
d) referência cruzada 

 
 

24) Considere a planilha abaixo, elaborada no Microsoft Office Excel 2010 configuração padrão e idioma português 
do Brasil contendo dados hipotéticos coletados das secretarias Municipais de Saúde de cinco municípios de um 
Estado sobre suas políticas de combate à dengue, para responder as questões de números 24 e 25. 
 

 
 

Para obter o total de municípios do Estado classificados em situação de alerta, deve-se aplicar a seguinte fórmula: 
 

a) =CONT.SE(E2:E6;"Alerta") 
b) =CONT.SE("Alerta"; E2:E6) 
c) =SOMASE(E2:E6;"Alerta";B2:B6) 
d) =SOMASE(E2:E6; B2:B6; "Alerta") 

 
 

25) A classificação da situação atual de cada município é obtida por meio do seu percentual de infestações e 
segue os seguintes parâmetros: menor que 1%-satisfatório; entre 1 e 3,9%-alerta; e acima de 3,9%-alto risco. 
A fórmula que deve ser digitada na célula E2 para que depois possa ser copiada para as células E3 até E6, 
com o recurso de copiar e colar (resultando o que mostra o intervalo E2 a E6), é: 
 

a) =SE(D2<1%; SE(D2<=3,9%;"Alerta";"Alto Risco");"Satisfatório") 
b) =SE(D2<=1%; SE(D2<3,9%;"Alerta";"Alto Risco");"Satisfatório") 
c) =SE(D2<1%;"Satisfatório";SE(D2<=3,9%;"Alerta";"Alto Risco")) 
d) =SE(D2<=1%;"Satisfatório";SE(D2<3,9%;"Alerta";"Alto Risco")) 
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NOÇÕES DE FINANCIAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ( SUS) 
 
 
26) O orçamento da seguridade social destinará ao SUS, de acordo com a receita estimada, os recursos 
necessários à realização de suas finalidades, previstos em proposta elaborada pela sua direção nacional, 
com a participação dos órgãos da Previdência Social e da Assistência Social, tendo em vista as metas e 
prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Para o estabelecimento de valores a serem 
transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, será utilizada a combinação dos seguintes critérios, 
segundo análise técnica de programas e projetos, entre outros: 
 

a) níveis de participação quantitativa e qualitativa do conselho saúde nos orçamentos estaduais e 
municipais 

b) resultado bimensal da  avaliação de desempenho dos profissionais de investimentos da rede 
c) desempenho técnico, econômico e financeiro no período anterior 
d) características socioeconômica local da rede de saúde na área 

 
 
27) O Sistema de Informações Sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) é o sistema informatizado de 
acesso público gerido pelo Ministério da Saúde. O SIOPS funcionará considerando, entre outros, o seguinte 
requisito mínimo: 
 

a) formalização dos processos de  armazenamento, divulgação e exportação dos dados 
b) registro obrigatório e atualização permanente dos dados no Sistema pela União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios 
c) cálculo automático dos recursos aplicados em poupança e dos serviços de saúde, constituindo 

fonte de informação para elaboração do orçamento 
d) disponibilização da declaração de renda dos gestores do SUS, no âmbito de cada ente da 

Federação, preferencialmente em meio eletrônico de acesso público 
 
 
28) Sem prejuízo das atribuições próprias do Poder Legislativo e dos Tribunais de Contas, a verificação do 
cumprimento de aplicação dos percentuais mínimos em ações e serviços públicos de saúde pelos entes 
federativos, para fins de condicionamento das transferências constitucionais e suspensão das transferências 
voluntárias, será realizada por meio das informações homologadas no SIOPS. O cumprimento ou o 
descumprimento da aplicação dos percentuais mínimos em ações e serviços públicos de saúde será informado 
ao Ministério da Fazenda, por meio de processamento automático com, no mínimo, as informações de: 
 

a) listagem dos entes federativos com doações voluntárias e das empresas de direito privado  
b) número da conta corrente e domicílio do gestor público responsável pela prestação de contas 
c) valor em moeda corrente que deixou de ser aplicado em títulos públicos e consórcios pelo ente 

federativo em exercício anterior 
d) relação dos entes federativos que não apresentaram informações homologadas no SIOPS no 

prazo de trinta dias após o encerramento do último bimestre de cada exercício 
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29) A metodologia para verificação do cumprimento da aplicação dos recursos mínimos em ações e serviços 
públicos de saúde integrará as normas gerais para consolidação das contas públicas editadas pelo órgão 
central de contabilidade da União. Verificado o descumprimento das disposições deste decreto, ou detectada 
a aplicação de recursos federais em objeto diverso do originalmente pactuado, o Ministério da Saúde 
comunicará a irregularidade, ao: 
 

a) ministério da justiça e de planejamento 
b) órgão de auditoria do SUS e ao Conselho de Saúde 
c) colegiado intergestor de saúde e supremo tribunal de justiça 
d) setor de orçamento do ministério da saúde da gestão local do SUS  

 
 
De acordo com a Lei complementar nº 141/ 2012, responda às questões de números 30, 31 e 32. 
 
30) Serão consideradas despesas com ações e serviços públicos de saúde as referentes a: 
 

a) atenção integral e universal à saúde em todos os níveis de complexibilidade, incluindo assistência 
terapêutica e recuperação de deficiências nutricionais 

b) desenvolvimento científico e tecnológico e controle de qualidade promovidos por instituições privadas 
c) aquisição de insumos específicos dos serviços de saúde do SUS, sobretudo os de alto custo 
d) capacitação de recursos humanos de nível superior de saúde do SUS 

 
 
31) Para efeito de cálculo dos recursos mínimos, a lei, estabelece os critérios de rateio dos recursos de 
transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde, para 
tanto serão considerados(as):  
 

a) os saldos positivos pagos no trimestre 
b) os lucros das empresas privadas de saúde 
c) as despesas liquidadas e pagas no exercício 
d) os custos empenhados e liquidados no exercício atual 

 
 
32) Quando os órgãos de controle interno do ente beneficiário, do ente transferidor ou do Ministério da Saúde 
detectarem que os recursos estão sendo utilizados em ações e serviços diversos do previsto ou em objeto de 
saúde diferente do originalmente pactuado, darão ciência ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público 
competentes, de acordo com a origem do recurso, com vistas à: 
 

a) responsabilização nas esferas competentes 
b) elaboração de relatório de gestão do ministério da saúde e assistência social 
c) avaliação e apuração da  denúncia no âmbito do respectivo ente da Federação 
d) implantação de CPI,  no sentido de determinar a imediata devolução dos referidos 
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De acordo com a Lei Orgânica da Saúde, responda às questões de números 33, 34 e 35. 
 
33) Antes da criação do SUS, a assistência à saúde no país tinha uma estreita vinculação com as atividades 
previdenciárias e o caráter contributivo do sistema existente gerava uma divisão da população brasileira em 
dois grandes grupos, sendo eles: 
 

a) trabalhador e não trabalhador 
b) segurado público e segurado privado 
c) previdenciários e não previdenciários 
d) beneficiário informal e beneficiário assistencial  

 
 
34) A partir das definições legais estabelecidas pela Constituição Federal de 1988 e da Lei Orgânica de 
Saúde, iniciou-se o processo de implantação do SUS. Esse processo tem sido orientado por instrumentos 
chamados Normas Operacionais e seus objetivos são: 
 

a) regular o processo de trabalho do comitê intergestor 
b) reorientar os eixos da política de saúde em cada estado da federação 
c) normatizar os fluxos, rotinas e encaminhamentos das unidades de média e alta complexidade  
d) definir novos objetivos estratégicos, prioridades, diretrizes e movimentos tático operacionais 

 
 
35) A lei estabelece as atribuições comuns das três esferas de governo. Essas atribuições, no âmbito 
administrativo, entre outras, são definidas como: 
 

a) execução do sistema de informação em saúde para regulação de vagas 
b) administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados em cada ano à saúde 
c) elaboração de resoluções e estabelecimento de qualidade para promoção da saúde da criança 
d) regulação, normatização e divulgação do nível de saúde da população idosa e das condições 

ambientais 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
36) A Lei nº 11.638/2007 alterou substancialmente o processo de divulgação das informações contábeis,  
principalmente para as empresas de grande porte.  Entre essas transformações, destacamos a 
obrigatoriedade de: 
 

a) registro na CVM 
b) divulgação do DVA 
c) divulgação do DOAR 
d) auditoria independente 

 
 
37)  Comodato é o empréstimo para uso temporário a título gratuito de bem infungível.  As empresas podem 
registrar, como seus ativos, bens em comodato, desde que alguns princípios sejam observados. Esse 
tratamento atende ao estabelecido pela Lei nº 11.638/2007, que é a: 
 

a) integridade de informação contábil 
b) materialidade dos registros contábeis 
c) prevalência da essência sobre a forma 
d) aplicação dos princípios da contabilidade 

 
 
38)  O Governo Federal liberou R$ 540 milhões para obras de recuperação de rios dos municípios de Nova 
Friburgo, Teresópolis e Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, afetados pela tragédia provocada 
pelas chuvas de fevereiro de 2011, que resultou na morte de mais de 900 pessoas. 
  

Fonte: http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/rj/2012 -08-28/governo-federal- 
libera-r-540-milhoes-para-cidades-da-regiao-serrana-do-rj.htmlacessado em 01/04/2013 

 
Esses recursos foram liberados em 2011 sob a ótica orçamentária. Esses valores foram suportados por 
créditos: 
 

a) suplementares 
b) extraordinários 
c) ordinários 
d) especiais 
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39) Um determinado órgão público está autorizado legalmente a adquirir novas cadeiras.  A realização dessas 
despesas depende da existência de receita, caso elas não se confirmem, a aquisição poderá não ocorrer ou 
ter o seu montante reduzido.  
A base para essa limitação deve estar prevista no(a): 
 

a) Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 
b) Lei Orçamentária Anual (LOA) 
c) Constituição Federal (CF) 
d) Plano Plurianual (PPA) 

 
 
40)  A Lei Complementar n° 101, emitida em 04 de maio de 2000, é conhecida como Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF) e estabelece normas de finanças públicas que são voltadas à responsabilidade na gestão fiscal  
A LRF define com clareza e propõe ações preventivas de riscos e que corrigem desvios capazes de alterar o 
equilíbrio das contas públicas. A aplicação da LRF tem como objetivo: 
 

a) desonerar as atividades produtivas  
b) ser aplicada no âmbito do orçamento da União 
c) impedir erros e omissões no orçamento público 
d) maximizar a produtividade dos recursos públicos  

 
 
41)  O método de custeio variável não é aceito para fins tributários. Uma das implicações desse método é que 
ele não atende ao regime da competência contábil. Isso tem como origem o seguinte fato: 
 

a) existência de custos não alocados aos produtos  
b) desconsideração dos custos híbridos 
c) ultravalorização dos custos variáveis 
d) impactação pelo volume de estoque 
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42)  A Cia Rota  apresenta os seguintes números relacionados ao seu único produto. (As informações são 
relativas ao mês de novembro de 20X3). 
 
Preço de venda: R$ 74,00 
 
Gastos  variáveis unitários:  
mão-de-obra: R$ 15,00 
matéria prima: R$ 18,00 
custos operacionais: R$ 7,80 
despesas de frete dos produtos vendidos: R$ 3,40 
 
Gastos fixos: 
despesas operacionais: R$ 142.000,00 
custos gerais de fabricação: R$ 156.000,00 
 
A empresa produziu 30.000 unidades e vendeu 25.700, não havia saldo no estoque inicial. Considerando 
apenas esses dados, o resultado e estoque final pelo método de custeio variável foram de: 
 

a) R$ 467.860,00 e R$ 190.060,00  
b) R$ 490.220,00 e R$ 197.800,00 
c) R$ 467.860,00 e R$ 175.440,00 
d) R$ 445.500,00 e R$ 182.320,00 

 
 
43)  A indústria Lima  S/A foi autuada em 20X1 pela Receita Federal do Brasil, pelo não recolhimento do IPI.  
Dois anos depois esses valores foram inscritos como dívida ativa. 
Esse registro caracteriza-se como um fato contábil: 
 

a) somente será um fato contábil quando ocorrer o recebimento 
b) misto, já que os valores de juros de mora serão considerados 
c) aumentativo, já que o valor será registrado como um direito da União 
d) permutativo, pois não ocorre um aumento da situação patrimonial líquida  
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44)  A Petrobras teve lucro líquido de R$ 7,74 bilhões, no quarto trimestre de 2012, segundo balanço 
divulgado pela empresa nesta segunda-feira. Na comparação com o mesmo período de 2011, a alta foi de 
53%. Já na comparação com o 3º trimestre do ano passado, a alta foi de 39%. No acumulado do ano de 
2012, o lucro da estatal alcançou R$ 21,18 bilhões, uma queda de 36% em relação a 2011 (R$ 33,31 
bilhões). 
 

Fonte: http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia /2013/02/ 
petrobras-tem-lucro-liquido-de-r-2118-bilhoes-em-2012-queda-de-36.html acessado em 05/04/2013 

 
A União é a principal acionista, os valores recebidos com dividendos serão registrados como: 
 

a) receita corrente, receitas patrimoniais  
b) receita corrente, outras receitas corrente 
c) receita de capital, transferência de capital 
d) receita de capital, outras receitas de capital 

 
 
45)  A Associação dos Moradores de Copacabana solicitou ao prefeito que a arrecadação do IPTU seja 
direcionada à segurança do bairro. Analisando sob a ótica dos princípios orçamentários, o pedido da 
Associação vai de encontro do princípio da: 
 

a) não afetação de receitas 
b) especialização 
c) anterioridade 
d) anualidade 

 
 
46)  Um servidor atuava como tesoureiro de um órgão público. Em 31/03/20X2, ele se aposentou, terminando 
a sua gestão.  O prazo para que a prestação de contas seja remetida ao Tribunal de Contas é de: 
 

a) 120 dias após o fim do ano fiscal 
b) 180 dias após o fim do ano fiscal 
c) 120 dias após a assinatura do ato 
d) 180 dias após a assinatura do ato 

 
 
47)  Em 30/06/20X2, o Estado do Rio de Janeiro adquiriu livros para as escolas estaduais. A licitação teve 
como vencedora a empresa LIT e o valor da aquisição for de R$ 2.000.000,00. O contrato foi assinado em 
31/10/20X2. Sob a ótica do processo de execução, essa etapa é denominada: 
 

a) alocação 
b) empenho 
c) liquidação 
d) pagamento 
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48) A Lei Complementar nº 101/2000 estabelece normas de finanças públicas relacionadas à gestão fiscal. 
Com relação a citada Lei, pode-se afirmar que: 
 

a) é vedada a alteração no orçamento aprovado 
b) entre as premissas, temos o controle e o planejamento 
c) as despesas extraordinárias não precisam ser justificados 
d) os gastos acima da disponibilidade financeira são justificados em situações especiais  

 
 
49) “O grupo EBX, do bilionário Eike Batista, vai recorrer da multa aplicada pela Secretaria de Estado do 
Ambiente do Rio de Janeiro, de 1,3 milhão de reais. A multa foi aplicada à OSX, empresa naval do EBX, pelo 
aumento da salinidade das águas da região do Porto do Açu, empreendimento do grupo que congrega 
estaleiro e outras indústrias, no norte do Rio de Janeiro.” 
 

Fonte: http://ultimosegundo.ig.com.br/ciencia/meioam biente/2013-02-01/ 
grupo-de-eike-vai-recorrer-de-multa-aplicada-contra-osx.html acessado em 06/04/2013 

 
Uma vez recolhido o valor da multa, ela será classificada como: 
 

a) serviços 
b) tributária 
c) outras despesas correntes 
d) outras despesas de capital 

 
 
50) Um servidor teve acesso a alguns valores relacionados a um determinado município, esses valores fazem 
parte do orçamento de 20X3: 
 
Total de Tributos: R$ 5 bilhões de reais; 
Dividendos Recebidos: R$ 15 Bilhões de reais; 
Empréstimos obtidos: R$ 47 Bilhões de reais; 
Recebimento de Multas: R$ 1,5 bilhão de reais; 
Receita Agropecuária: R$ 3 Bilhões de reais; 
Amortização de Empréstimos obtidos: R$ 15 bilhões de reais. 
Apenas com esses dados, o total das receitas de capital é:  
 

a) R$ 32 bilhões de reais 
b) R$ 47 bilhões de reais 
c) R$ 33,5 bilhões de reais 
d) R$ 38,5 bilhões de reais  
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