
101 – TÉCNICO ADMINISTRATIVO – ÁREA 1

OS TEXTOS E AS QUESTÕES FORAM REDIGIDOS CONFORME O NOVO ACORDO ORTOGRÁFICO
DA LÍNGUA PORTUGUESA, MAS ESTE NÃO SERÁ COBRADO NO CONTEÚDO.

• O candidato receberá do fiscal:
Um Caderno de Questões contendo objetivas de múltipla escolha e .
Uma Folha de Respostas personalizada para a Prova Objetiva e outra para a Prova Discursiva.
• Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no Caderno de Questões, se a numeração das questões e a paginação estão corretas e se não há falhas,
manchas ou borrões. Se algum desses problemas for detectado, solicite ao fiscal outro caderno completo. Não serão aceitas reclamações posteriores. Em
seguida, assinale na correspondente ao tipo de prova, não serão aceitos pedidos de preenchimento do modelo de prova na
folha de respostas após sua entrega aos fiscais de sala, em hipótese alguma, seja qual for o motivo alegado ou o meio utilizado para tal solicitação.
• A totalidade da Prova terá a duração de , incluindo o tempo para preenchimento da Folha de Respostas da Prova Objetiva e da Prova
Discursiva.
• Iniciadas as Provas, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorridas de prova, devendo, ao sair, entregar ao fiscal de sala,
obrigatoriamente, o Caderno de Questões, e as Folhas de Respostas da Prova Objetiva e Discursiva, que serão os únicos documentos válidos para correção.
• O Candidato poderá levar o Caderno de Questões nos últimos que antecedem o término do horário estabelecido para o fim da Prova.
• Não serão permitidas consultas a quaisquer materiais, uso de telefone celular ou outros aparelhos eletrônicos.
• Caso seja necessária a utilização do sanitário, o candidato deverá solicitar permissão ao fiscal de sala, que designará um fiscal volante para acompanhá-lo
no deslocamento, devendo manter-se em silêncio durante o percurso, podendo, antes da entrada no sanitário e depois da utilização deste, ser submetido a
revista com detector de metais. Na situação descrita, se for detectado que o candidato está portando qualquer tipo de equipamento eletrônico, será eliminado
automaticamente do concurso.
• O candidato, ao terminar a(s) prova(s), deverá retirar-se imediatamente do estabelecimento de ensino, não podendo permanecer nas dependências deste

80 (oitenta) questões 1 (uma) questão discursiva

Folha de Respostas a PROVAA,

5 (cinco) horas

3 (três) horas

60 (sessenta) minutos

,
bem como não poderá utilizar os sanitários.

INSTRUÇÕES GERAIS

09/2013

INSTRUÇÕES – PROVA OBJETIVA

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

Nome do Candidato Número de Inscrição

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 1/2013

CONCURSOS PÚBLICOS

Espaço reservado para anotação das respostas

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA – EDITAL 1/2013

Nome:__________________________________________________________ Inscrição:_______________________
101 – TÉCNICO ADMINISTRATIVO – ÁREA 1 – (MANHÃ) – PROVA A

CONCURSOS PÚBLICOS

O gabarito da Prova Objetiva estará disponível no site da a partir do dia .Cetro Concursos (www.cetroconcursos.org.br) 16 de setembro de 2013

• Verifique se seus dados estão corretos na Folha de Respostas.
• Não se esqueça de assinar, na FOLHADE RESPOSTAS, a letra correspondente ao tipo de Prova: PROVA A, conforme modelo abaixo:

PROVA A PROVA B PROVA C PROVA D

• O candidato que não preencher o tipo de prova durante a realização desta e antes de entregá-la aos fiscais de sala, será automaticamente excluído do
Concurso Público na fase de processamento do resultado provisório.
•AFolha de Respostas NÃO pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
• Use caneta transparente de tinta preta.
•Assinale a alternativa que julgar correta para cada questão na Folha de Respostas.
• Para cada questão, existe apenas resposta certa – não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta,
emendas ou rasuras.
• O modo correto de assinalar a alternativa é cobrindo, completamente, o espaço a ela correspondente, conforme modelo abaixo:

1 (uma)

• Todas as questões deverão ser respondidas.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

•
• Use caneta transparente de tinta preta.
•

•
•
•

Para realização da Prova Discursiva, o candidato receberá caderno específico.

A Prova Discursiva deverá ser escrita com letra legível, não sendo permitida a interferência e/ou a participação de outras pessoas, salvo em
caso de candidato que tenha solicitado condição especial para esse fim. Nesse caso, o candidato será acompanhado por um fiscal da

devidamente treinado, que deverá escrever o que o candidato ditar, sendo que este deverá ditar integralmente o texto,
especificando oralmente a grafia das palavras e os sinais de acentuação e pontuação.

Será atribuída nota zero à Prova Discursiva que apresentar sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do candidato.
O rascunho é de preenchimento facultativo e não vale para finalidade de avaliação.
Qualquer dúvida, chame o fiscal da sala.

Cetro Concursos,

INSTRUÇÕES – PROVA DISCURSIVA

MANHÃ
PROVA

A
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 8. 
 

Edward Jenner, um médico inglês, observou que um 

número expressivo de pessoas mostrava-se imune à varíola. 

Todas eram ordenhadoras e tinham se contaminado com 

cowpox, uma doença do gado semelhante à varíola, pela 

formação de pústulas, mas que não causava a morte dos 

animais. Após uma série de experiências, constatou que estes 

indivíduos permaneciam refratários à varíola, mesmo quando 

inoculados com o vírus. 

Em 14 de maio de 1796, Jenner inoculou James Phipps, 

um menino de 8 anos, com o pus retirado de uma pústula de 

Sarah Nelmes, uma ordenhadora que sofria de cowpox. O 

garoto contraiu uma infecção extremamente benigna e, dez dias 

depois, estava recuperado. Meses depois, Jenner inoculava 

Phipps com pus varioloso. O menino não adoeceu.  

Era a descoberta da vacina. Daí em diante, Jenner 

começou a imunizar crianças, com material retirado diretamente 

das pústulas dos animais e passado braço a braço. Em 1798, 

divulgava sua descoberta no trabalho “Um Inquérito sobre as 

Causas e os Efeitos da Vacina da Varíola”.  

Jenner enfrentou severas resistências. A classe médica, 

por exemplo, demonstrava ceticismo. Os variolizadores fizeram 

ferrenha oposição. Grupos religiosos alertavam para o risco da 

degeneração da raça humana pela contaminação com material 

bovino: a vacalização ou minotaurização, como foi chamada. 

Mas, em pouco tempo, a vacina conquistou a Inglaterra. Em 

1799, era criado o primeiro instituto vacínico em Londres e, em 

1802, sob os auspícios da família real, fundava-se a Sociedade 

Real Jenneriana para a Extinção da Varíola. 

 
BRASIL. Centro Cultural do Ministério da Saúde. 

Exposição: Revolta da Vacina: Cidadania, Ciência e Saúde. 
Adaptado. 

 
1. De acordo com o que se depreende do texto, assinale a 

alternativa correta.  
 

(A) O médico inglês Edward Jenner descobriu a vacina 
para a cowpox, uma doença similar à varíola. 

(B) A inoculação com material contaminado com a 
cowpox era capaz de imunizar contra a varíola. 

(C) Jenner inoculou o garoto James Phipps por duas 
vezes com material contaminado pela varíola. 

(D) A descoberta da vacina se deu assim que Jenner 
constatou que os indivíduos afetados por cowpox 
não contraíam a varíola. 

(E) Toda a oposição enfrentada pela descoberta de 
Jenner se originava de pressupostos científicos. 

 

2. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 
levando em consideração o primeiro parágrafo do texto e 
as orientações da prescrição gramatical no que se refere a 
textos escritos, assinale a alternativa correta. 

 
(A) No fragmento: “Todas eram ordenhadoras e tinham 

se contaminado com cowpox”, o trecho destacado 
pode ser substituído por “contaminavam-se”, sem 
que ocorra desvio à prescrição gramatical ou 
prejuízo para o sentido do trecho. 

(B) O trecho “uma doença do gado semelhante à 
varíola” pode ser substituído por “uma doença do 
gado à qual se assemelhava à varíola”, sem que 
ocorra desvio à prescrição gramatical ou prejuízo 
para o sentido do trecho. 

(C) A expressão “estes indivíduos”, no último período do 
parágrafo, refere-se às ordenhadoras observadas 
por Jenner e pode ser substituído por “estas”, sem 
prejuízo para o sentido ou para a correção 
gramatical do trecho. 

(D) No trecho: “constatou que estes indivíduos 
permaneciam refratários à varíola”, a expressão 
destacada pode ser substituída por “mantinham  
refratariedade”, sem prejuízo para a correção 
gramatical ou para o sentido. 

(E) Em “inoculados com o vírus”, o plural do termo 
destacado dar-se-ia apenas com a flexão do artigo, 
já que “vírus” é substantivo de dois números, assim 
como “atlas” e “revés”.  

 
 

3. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 
levando em consideração as orientações da prescrição 
gramatical no que se refere a textos escritos, assinale a 
alternativa que apresenta a melhor reescritura do primeiro 
período do segundo parágrafo, sendo preservado o 
sentido que assume no texto. 

 
(A) Jenner, em 14 de maio de 1796, inoculou, com o pus 

retirado de uma pústula de Sarah Nelmes, James 
Phipps, um menino de 8 anos, já que Sarah era uma 
ordenhadora que sofria de cowpox. 

(B) James Phipps, um menino de 8 anos, foi inoculado 
por Jenner, em 14 de maio de 1796, com o pus de 
uma ordenhadora que sofria de cowpox, Sarah 
Nelmes. 

(C) Sarah Nelmes era uma ordenhadora que sofria de 
cowpox, em 14 de maio de 1796, e Jenner inoculou 
James Phipps, menino de 8 anos, com o pus dela. 

(D) Com o pus retirado de uma pústula de Sarah 
Nelmes, o menino de 8 anos James Phipps, foi 
inoculado por Jenner, em 14 de maio de 1796. 

(E) James Phipps, um menino de 8 anos, em 14 de 
maio de 1796, Jenner inoculou o garoto com o pus 
retirado da pústula de Sarah Nelmes, uma 
ordenhadora que sofria de cowpox. 
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4. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 
levando em consideração as orientações da prescrição 
gramatical no que se refere a textos escritos, assinale a 
alternativa correta em relação ao terceiro parágrafo do 
texto. 

 
(A) Em “e passado braço a braço”, o vocábulo 

destacado pode ser substituído por “passando-o”, 
sem que ocorra desvio à prescrição gramatical ou 
prejuízo para o sentido do trecho. 

(B) A expressão que inicia o segundo período (“Daí em 
diante”) pode ser substituída pela forma “À partir de 
então”, que está gramaticalmente correta e não 
altera o sentido original do trecho. 

(C) A vírgula colocada após “crianças” é sintaticamente 
opcional, mas sua utilização, nesse caso, faz-se 
necessária para evitar um problema de clareza que 
surgiria caso ela fosse omitida. 

(D) A grafia correta do número ordinal correspondente a 
1798 é “milésimo setecentésimo nonagésimo 
oitavo”. 

(E) No trecho: “começou a imunizar crianças”, a 
substituição do termo sublinhado por um pronome 
oblíquo átono geraria a construção “começou a 
imunizar-lhes”.  

 
 

5. Considerando as ideias do último parágrafo do texto, 
assinale a alternativa incorreta quanto ao sinônimo das 
palavras, implicando prejuízo ao significado original. 

 
(A) “Severas” é sinônimo de “sérias”. 
(B) “Ceticismo” é sinônimo de “descrença”. 
(C) “Ferrenha” é sinônimo de “implacável”. 
(D) “Degeneração” é sinônimo de “decaimento”. 
(E) “Auspícios” é sinônimo de “olhares”. 

 
 

6. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 
levando em consideração as orientações da prescrição 
gramatical no que se refere a textos escritos, assinale a 
alternativa que apresenta a melhor reescritura dos dois 
períodos iniciais do último parágrafo, de modo a explicitar 
adequadamente a relação semântica existente entre eles, 
preservando o sentido que assumem no texto. 

 
(A) Jenner enfrentou severas resistências, de modo que 

a classe médica, por exemplo, demonstrava 
ceticismo. 

(B) Jenner enfrentou severas resistências, conforme a 
classe médica, por exemplo, demonstrasse 
ceticismo. 

(C) Jenner enfrentou severas resistências, na medida 
em que a classe médica, por exemplo, demonstrava 
ceticismo. 

(D) Jenner enfrentou severas resistências, onde a 
classe médica, por exemplo, demonstrava ceticismo. 

(E) Jenner enfrentou severas resistências, contudo a 
classe médica, por exemplo, demonstrava ceticismo. 

 
 
 
 

7. Levando em consideração o último parágrafo do texto e as 
orientações da prescrição gramatical no que se refere a 
textos escritos na modalidade padrão da Língua 
Portuguesa, assinale a alternativa correta. 

 
(A) O fragmento “para o risco da degeneração da raça 

humana pela contaminação com material bovino” 
pode ser substituído por “para o risco de a 
contaminação com material bovino degenerar a raça 
humana”, sem que se prejudique o sentido ou a 
correção gramatical. 

(B) A vírgula utilizada após a conjunção “Mas”, no 5º 
período, é opcional, como o são todas as vírgulas 
que servem para isolar conjunções coordenativas 
adversativas as quais iniciem períodos. 

(C) Na oração: “Em 1799, era criado o primeiro instituto 
vacínico”, o termo destacado pode ser substituído 
por “criava”, sem que isso represente prejuízo para o 
sentido ou para a organização sintática da frase. 

(D) A expressão “para a Extinção da Varíola”, que 
aparece no nome da sociedade fundada em 1802, 
equivale semanticamente à construção “para 
extinguir à varíola”, que não possui nenhum desvio 
gramatical. 

(E) Em “variolizadores” e “minotaurização”, o fonema /z/ 
é grafado com a letra “z”, tal como ocorre nos termos 
“fuzileiro”, “duqueza” e “sutileza”. 

 
 

8. De acordo com a tipologia textual, o texto lido pode ser 
classificação como 

 
(A) argumentativo, já que expõe as opiniões do autor a 

respeito da oposição sofrida por Edward Jenner. 
(B) descritivo, já que mostra o passo a passo do 

funcionamento de uma vacina na época em que ela 
foi descoberta. 

(C) narrativo, já que conta a história da descoberta de 
Jenner a partir de uma sequência cronológica de 
fatos. 

(D) informativo, já que seu objetivo é informar o leitor 
sobre todos os aspectos envolvidos na criação de 
uma vacina. 

(E) instrucional, já que traz as instruções para que o 
leitor possa reconstruir a trajetória de Edward Jenner 
na descoberta da vacina. 
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 Leia o texto abaixo para responder à questão 9. 
 

Seção II 

DA SAÚDE 

Art. 196. 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. 

Art. 197. 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. 

Art. 198. 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 - descentralização, com direção única em cada esfera de 

governo; 

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades 

preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; 

III - participação da comunidade. 

 
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República 

Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988.  
 
9. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 

levando em consideração o texto lido e as orientações da 
prescrição gramatical no que se refere a textos escritos, 
analise as assertivas abaixo. 

 
I. Conforme a nomenclatura estabelecida pela 

Redação Oficial, os trechos iniciados pelos numerais  
romanos I, II e III, no artigo 198, são denominados 
“alíneas”. 

II. As preposições destacadas em “direito de todos” e 
“nos termos da lei” expressam a mesma 
circunstância no texto e introduzem termos de igual 
valor sintático. 

III. No artigo 198, é facultativa, conforme a prescrição 
gramatical, a utilização da vírgula após o termo 
“hierarquizada”, a fim de conferir mais clareza ao 
trecho. 

IV. No artigo 197, o trecho “cabendo ao Poder Público” 
pode ser substituído por “onde cabe ao Poder 
Público”, sem que haja prejuízo para a correção 
gramatical ou para o sentido. 

 
É correto o que se afirma em  

 
(A) I, II e IV, apenas. 
(B) II, apenas. 
(C) I e II, apenas. 
(D) III e IV, apenas. 
(E) I, II, III e IV. 

10. Levando em consideração as orientações da Redação 
Oficial constantes no Manual de Redação da Presidência 
da República, assinale a alternativa correta. 

 
(A) Conforme as regras de concordância com os 

Pronomes de Tratamento, é adequada a construção: 
“Vossa Senhoria nomeará vosso substituto para o 
cargo anteriormente mencionado”. 

(B) Para referir-se a autoridades do Poder Judiciário, é 
possível optar entre os pronomes de tratamento 
“Vossa Excelência” e “Vossa Magnificência”; já para 
as autoridades dos Poderes Executivo e Legislativo, 
apenas a forma “Vossa Excelência” pode ser 
utilizada. 

(C) O Manual de Redação estabelece o emprego de 
somente dois diferentes fechos para todas as 
modalidades de comunicação oficial: 
“Respeitosamente” e “Cordialmente”: o primeiro para 
os documentos remetidos a autoridades superiores, 
e o segundo para autoridades de mesma hierarquia 
ou hierarquia inferior. 

(D) A denominada “Exposição de Motivos” é uma das 
partes obrigatórias na redação de Memorandos e 
Avisos e pode ter um caráter exclusivamente 
informativo ou conter a apresentação de projeto de 
ato normativo. 

(E) O e-mail consta como uma das formas de 
comunicação oficial, mas, diferentemente do que 
ocorre com  as mensagens e os avisos, não há 
definição de formas rígidas para sua estrutura, 
embora deva manter-se um padrão de linguagem 
compatível com a preconizada no Manual. 

 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO E QUANTITATIVO 
 
 
11. Considere a proposição P. 

P: “A ou B” 
Onde A e B, por sua vez, são as seguintes proposições: 
A: “Suelen é morena”. 
B: “Se Cláudia é loira então Noemi é ruiva”. 

 
 Ora, sabe-se que a afirmação P é falsa, logo, 
 

(A) Suelen não é morena, Cláudia não é loira e Noemi 
não é ruiva. 

(B) Suelen não é morena, Cláudia é loira e Noemi não é 
ruiva. 

(C) Suelen é morena, Cláudia é loira e Noemi não é 
ruiva. 

(D) Suelen não é morena, Cláudia é loira e Noemi é 
ruiva. 

(E) Suelen é morena, Cláudia não é loira e Noemi é 
ruiva. 
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12. O próximo número da sequência 17, 25, 57, 185, 697,... é 
 

(A) 1.058. 
(B) 1.432. 
(C) 1.977. 
(D) 2.745. 
(E) 2.836. 

 
 

13. Juca vai dividir um bônus de R$2.166,00 entre seus dois 
vendedores em partes diretamente proporcionais ao 
tempo de serviço e em partes inversamente proporcionais 
ao número de faltas durante o último ano. Um dos 
vendedores trabalha há 6 anos e faltou 5 vezes, enquanto 
o outro trabalha há 4 anos e faltou 3 vezes. Logo, a 
diferença entre os valores recebidos é de 

 
(A) R$114,00. 
(B) R$127,00. 
(C) R$132,00. 
(D) R$144,00. 
(E) R$157,00. 

 
 

14. Se um grupo de 5 pessoas demora 2 horas para encher 
350 caixotes, então, é correto afirmar que 16 pessoas 
trabalhando no mesmo ritmo das primeiras encherão 420 
caixotes em 

 
(A) 32 minutos. 
(B) 45 minutos. 
(C) 56 minutos. 
(D) 1 hora. 
(E) 1 hora e 12 minutos. 

 
 

15. 
3
2  de um prêmio recebido por Valéria são usados na 

compra de uma moto. O restante ela emprestou para 
Jussara, a juros simples e à taxa de 4% ao mês. Se, após 
2 anos, Jussara devolve a quantia de R$11.760,00, então, 
o valor do prêmio recebido por Valéria na ocasião era de 

 
(A) R$14.000,00. 
(B) R$15.000,00. 
(C) R$16.000,00. 
(D) R$17.000,00. 
(E) R$18.000,00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO E 
ÉTICA 

 
 
16. Com relação aos direitos e garantias fundamentais 

assegurados aos brasileiros e estrangeiros residentes no 
país pelo artigo 5º da Constituição Federal, analise as 
assertivas abaixo. 

 
I. É garantido o livre exercício de culto religioso 

estabelecido por entidades religiosas ou mesmo pela 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

II. Em não se frustrando outra reunião anteriormente 
convocada, é assegurado o direito de reunir-se 
pacificamente, sem armas, em locais abertos ao 
público, não havendo necessidade de autorização 
do Poder Público, apenas aviso prévio. 

III. A lei assegurará o direito adquirido, o ato jurídico 
perfeito e a coisa julgada. 

IV. Serão admitidas, em processo judicial, as provas 
obtidas por meios ilícitos somente quando, mesmo 
que complementares, forem determinantes ao 
mérito. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I, apenas. 
(B) I e II, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) III e IV, apenas. 
(E) I e IV, apenas. 

 
 

17. Sobre a nacionalidade, de acordo com a Constituição 
Federal, é correto afirmar que 

 
(A) é considerado brasileiro nato todo aquele que nasce 

em território nacional, inclusive sendo filho de 
estrangeiros. 

(B) uma pessoa originária de um país de língua 
portuguesa pode se naturalizar brasileiro após residir 
no Brasil por um ano ininterrupto e ser uma pessoa 
moralmente idônea. 

(C) um estrangeiro que vive, ininterruptamente, há mais 
de 15 anos no Brasil torna-se automaticamente 
brasileiro naturalizado. 

(D) é privativo de brasileiro nato o cargo de Diretor-
Presidente de agência reguladora. 

(E) uma vez naturalizada brasileira, a pessoa não mais 
perde a nacionalidade. 
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18. Sobre a Administração Pública, de acordo com a 
Constituição Federal (CF), analise as assertivas abaixo. 

 
I. A duração do processo que não se revelar razoável 

afronta o princípio da eficiência, ensejando a 
apuração da responsabilidade do servidor que lhe 
deu causa. 

II. Os cargos de confiança destinam-se apenas às 
atribuições de direção, chefia e assessoramento. 

III. Não é permitido ao servidor público civil associar-se 
a entidade sindical. 

IV. O servidor público da Administração Pública direta, 
uma vez investido no mandato de prefeito, será 
afastado da função que exerce e lhe será facultado 
optar pela sua remuneração. 

 

 É correto o que se afirma em 
 

(A) I, II e III, apenas. 
(B) I, II e IV, apenas. 
(C) II, III e IV, apenas. 
(D) III e IV, apenas. 
(E) I, II, III e IV. 

 
 

19. Sobre o previsto na Constituição Federal acerca do 
processo legislativo, é correto afirmar que 

 
(A) o processo legislativo resume-se na elaboração de 

leis ordinárias e complementares. 
(B) somente o Senado Federal e a Câmara dos 

Deputados podem propor uma Emenda 
Constitucional. 

(C) o Presidente da República pode adotar medidas 
provisórias, com força de lei, em casos de relevância 
e urgência. 

(D) entre as prerrogativas do Presidente da República 
está a de vetar, no todo ou em parte, projeto de lei 
aprovado pelo Congresso, motivando somente 
quando os vetos forem totais ou significativos. 

(E) as leis complementares, assim como as leis 
ordinárias, são aprovadas por maioria simples dos 
presentes em sessão da Câmara dos Deputados. 

 
 

20. Sobre a Presidência da República, analise as assertivas 
abaixo. 

 
I. O Presidente da República não pode ausentar-se do 

País por período superior a 15 dias, sem licença do 
Congresso Nacional, sob pena de perda do cargo. 

II. O mandato do Presidente da República é de 4 anos 
e tem início em 1º de janeiro do ano seguinte ao da 
sua eleição. 

III. O Presidente da República, na forma da lei e no 
exercício de suas funções, pode delegar aos 
Ministros de Estado o que lhe compete no tocante à 
provisão e extinção de cargos públicos federais. 

IV. Em caso de impedimento ou vacância do cargo de 
Presidente ou de Vice-Presidente, serão 
sucessivamente chamados para exercer a função:   
I. Presidente da Câmara dos Deputados; II. 
Presidente do Senado Federal; e III. Presidente do 
Supremo Tribunal Federal. 

 É correto o que se afirma em 
 

(A) I, II e III, apenas. 
(B) I, II e IV, apenas. 
(C) II, III e IV, apenas. 
(D) III e IV, apenas. 
(E) I, II, III e IV. 

 
 

21. Com relação aos requisitos para a validade de um ato 
administrativo, analise as assertivas abaixo. 

 
I. É irrenunciável e somente pode ser executado por 

agente público com competência para tanto. 
II. Requisitos formais são importantes na 

externalização de um ato administrativo, porém não 
são obrigatórios. 

III. É válido o ato administrativo que visa, 
cumulativamente, ao interesse público e privado. 

IV. O motivo e o objeto caracterizam o mérito do ato 
administrativo discricionário. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I, II e III, apenas. 
(B) I, III e IV, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) III e IV, apenas. 
(E) IV, apenas. 

 
 

22. Sobre as espécies de atos administrativos, marque V para 
verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta. 

 
(   ) O ato administrativo negocial é diverso de negócio 

jurídico, dado que é ato unilateral, geralmente 
consubstanciado, por exemplo, em alvará de 
funcionamento ou despacho de autoridade 
competente, no qual a Administração Pública defere 
a pretensão do administrado e fixa as condições de 
sua fruição. 

(   ) O ato administrativo enunciativo é aquele que 
comporta a emissão da opinião da autoridade 
competente de uma situação que ainda está por 
ocorrer em forma de Certidão ou Atestado. 

(   ) O ato ordinário é aquele que contém um comando 
geral do poder executivo visando à correta aplicação 
da lei, como, por exemplo, uma instrução normativa. 

(   ) A advertência ou cassação de aposentadoria de um 
funcionário público pode ser entendida como um ato 
administrativo punitivo interno. 

 
(A) F/ V/ V/ F 
(B) V/ F/ V/ F 
(C) V/ V/ F/ F 
(D) V/ F/ F/ V 
(E) F/ V/ F/ V 
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23. Sobre o processo licitatório, marque V para verdadeiro ou 
F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que 
apresenta a sequência correta. 

 
(   ) Exceto na modalidade de concurso, a licitação pode 

se dar pelos seguintes tipos: melhor preço, melhor 
técnica, de técnica e preço, ou de maior lance ou 
oferta. 

(   ) Entre outras obrigatoriedades, o edital de licitação 
deve conter o objeto da licitação, em descrição 
sucinta e clara, prazo e condição para assinatura do 
contrato e sanções para caso de inadimplemento. 

(   ) Bens imóveis da Administração Pública derivados de 
procedimentos judiciais ou de dação em pagamento 
não podem ser alienados, devendo a autoridade 
competente dar-lhe uma finalidade em prol do bem 
público. 

(   ) Com o objetivo de proteger o bem público, é 
facultado à Administração Pública exigir, daquelas 
empresas que apresentam problemas no 
cumprimento de outros contratos com ela já 
assinados, garantias adicionais àquelas previstas no 
Edital. 

 
(A) F/ V/ V/ F 
(B) V/ F/ V/ F 
(C) V/ V/ F/ F 
(D) V/ F/ F/ V 
(E) F/ V/ F/ V 

 
 

24. Com relação à Lei nº 8.112/1990, que trata do regime 
jurídico dos servidores públicos civis da União, assinale a 
alternativa incorreta. 

 
(A) Não há adicional sobre vencimento do cargo efetivo 

para servidores que trabalhem com habitualidade 
em locais insalubres ou em contato permanente com 
substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de 
vida, uma vez que o salário já é diferenciado para o 
exercício desses tipos de atividades. 

(B) O servidor público readaptando, se julgado incapaz 
para o exercício do serviço público, será 
aposentado.  

(C) É possível a reversão à atividade de servidor 
aposentado, no interesse da administração, desde 
que a aposentadoria tenha sido voluntária, que o 
servidor estivesse gozando de estabilidade quando 
na atividade, que a aposentadoria tenha ocorrido 
nos 5 anos anteriores à solicitação, que haja cargo 
vago e que a reversão tenha sido solicitada. 

(D) A posse de um servidor público poderá dar-se 
mediante procuração específica. 

(E) Às pessoas portadoras de deficiência, serão 
reservadas até 20% das vagas oferecidas em 
concurso. 

 
 
 
 
 
 

25. Assinale a alternativa que apresenta apenas deveres 
fundamentais do servidor público. 

 
(A) Ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a 

integridade do seu caráter, escolhendo sempre, 
quando estiver diante de duas opções, a melhor e a 
mais vantajosa para si. 

(B) Evitar retardar prestação de contas, condição 
essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da 
coletividade a seu cargo. Sempre que necessário, 
deve-se comunicar o atraso a seu superior 
hierárquico. 

(C) Exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e 
rendimento, pondo fim ou procurando 
prioritariamente resolver situações procrastinatórias, 
principalmente diante de filas ou de qualquer outra 
espécie de atraso na prestação dos serviços pelo 
setor em que exerça suas atribuições, com o fim de 
evitar dano moral ao usuário. 

(D) Exercer com estrita moderação as prerrogativas 
funcionais que lhe sejam atribuídas, abstendo-se, 
quando conveniente e oportuno, de fazê-lo 
contrariamente aos legítimos interesses dos 
usuários do serviço público. 

(E) Ter respeito à hierarquia, tendo temor de representar 
contra qualquer comprometimento indevido da 
estrutura em que se funda o Poder Estatal, devendo, 
para isso, comunicar o ocorrido a seu superior 
hierárquico, que tomará as providências cabíveis. 

 
 

REGULAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 
 
26. Sobre os princípios básicos infraconstitucionais da 

Administração Pública, é correto afirmar que 
 

(A) no princípio da autotutela administrativa, a 
Administração Pública pode declarar a nulidade dos 
atos de terceiros ou particulares. 

(B) pelo princípio da motivação, a formalização dos atos 
administrativos deverá trazer a narrativa escrita dos 
fatos ensejadores de sua prática, ou seja, dos 
motivos de direito. 

(C) do princípio da hierarquia, decorre, entre outros, 
existência de mecanismos de resolução de conflitos 
de atribuições. 

(D) o princípio do controle administrativo tem incidência 
nas funções administrativas e decorre da unidade de 
direcionamento dessas funções e da possibilidade 
de revisão dos atos dos subordinados. 

(E) o princípio da especialidade, no caso da 
administração direta, impede o afastamento, no 
exercício de suas atividades, das finalidades 
determinadas em lei. 
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27. Os princípios básicos da Administração Pública estão 
consubstanciados em 12 regras de observância 
permanente e obrigatória para o bom administrador e na 
interpretação do Direito Administrativo, sendo que 5 deles 
estão expressos na Constituição Federal de 1988, e os 
demais decorrem do regime político brasileiro. Quanto aos 
Princípios da Administração, marque V para verdadeiro ou 
F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que 
apresenta a sequência correta. 

 
(   ) Ampla defesa; Contraditório; Razoabilidade; 

Moralidade. 
(   ) Anterioridade; Finalidade; Eficiência; Hierarquia; 

Vinculação ao Edital. 
(   ) Isonomia; Impessoalidade; Legalidade; Motivação; 

Anterioridade. 
(   ) Anterioridade; Vinculação ao Edital; Adjudicação 

Compulsória; Moralidade; Ampla defesa. 
 

(A) V/ V/ F/ F 
(B) V/ V/ V/ F 
(C) F/ F/ F/ V 
(D) F/ V/ F/ V 
(E) V/ F/ V/ F 

 
 

28. Leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale a alternativa 
que preenche correta e respectivamente as lacunas. 

 
Ocorre _____________ ente regulador quando grandes 
grupos de interesses ou empresas passam a influenciar as 
decisões e atuação _______________, levando assim a 
agência a atender mais aos interesses das empresas do 
que os dos usuários do serviço. 

 
(A) captura do/ do regulador 
(B) parceria com o/ dos interesses privados 
(C) fiscalização pelo/ de seus próprios dirigentes 
(D) auditoria do/ de suas filiais 
(E) sanção aplicada pelo/ de seus próprios dirigentes ou 

de suas filiais 
 

 
29. Sobre Agências Reguladoras, é correto afirmar que 
 

(A) como autarquias, compõem a administração indireta, 
não estando sujeitas à tutela do Ministério a qual 
pertencem, ou seja, não se encontram vinculadas ao 
seu controle administrativo. 

(B) possuem como principal característica o poder 
disciplinar, ou seja, apuram infrações e aplicam 
penalidades às pessoas sujeitas à disciplina 
administrativa.  

(C) são criadas para fiscalizar a prestação de serviços 
privados praticados pelo setor público. 

(D) entre elas estão a Agência Nacional do Cinema e a 
Agência Nacional de Petróleo. 

(E) se distinguem das autarquias especiais, pois 
àquelas exige-se autorização por lei para sua 
criação. 

 

30. Acerca das Agências Reguladoras, é correto afirmar que 
 

(A) são fundações sob regime especial. 
(B) têm a finalidade de disciplinar e controlar certas 

atividades, como de fomento e fiscalização de 
atividade privada e de serviços públicos 
propriamente ditos. 

(C) diferem consideravelmente das autarquias comuns; 
enquanto as agências reguladoras possuem 
autonomia administrativa e financeira, as autarquias 
comuns possuem exclusivamente autonomia das 
decisões técnicas. 

(D) seus dirigentes serão escolhidos pelo Presidente da 
República e por ele nomeados, após aprovação da 
Câmara dos Deputados. 

(E) os Conselheiros e os Diretores apenas perderão o 
mandato em caso de renúncia. 

 

 
31. A respeito das Políticas Públicas, é correto afirmar que 
 

(A) geram bens públicos e privados. 
(B) são o resultado da atividade política. 
(C) não possuem aspecto coercitivo. 
(D) leis orgânicas municipais são políticas públicas. 
(E) Estados e Municípios priorizam a ocupação do que 

se convencionou denominar a high politics. 
 

 

32. A respeito das políticas públicas e do seu planejamento, é 
correto afirmar que 

 
(A) uma vez criado, o planejamento torna-se estático, 

pois as informações iniciais que foram fornecidas 
partiram de uma dada realidade e nela deve se 
pautar, permanecer. 

(B) o planejamento tende a tornar os objetivos mais 
abrangentes e gerais, aumentando as conjecturas. 

(C) a Constituição Federal é referência legal exclusiva 
para a elaboração, execução e avaliação das 
políticas públicas. 

(D) no âmbito municipal, o instrumento de planejamento 
exigido pela Constituição Federal é o Plano Diretor 
Municipal. 

(E) o planejamento, enquanto etapa macro necessária, 
tem como primeiro passo a avaliação das condições 
e a dimensão atual do problema a ser enfrentado. 

 
 

33. Leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale a alternativa 
que preenche corretamente a lacuna. 

 
“_______________ nada mais é do que o esforço 
governamental em limitar o leque de escolha dos 
indivíduos (...). Constitui-se em uma atividade cujo objetivo 
é o de condicionar, corrigir ou de alguma forma alterar 
resultados naturais e espontâneos de mercado.” 

 
(A) Autuação 
(B) Auditoria pública 
(C) Atuação política 
(D) Regulação 
(E) Captura 
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34. Quanto às características da Administração Pública, em 
sentido objetivo, analise as assertivas abaixo. 

 

I. É uma atividade concreta, no sentido de que põe em 
execução a vontade do Estado contida na lei. 

II. A sua finalidade é a satisfação direta e imediata dos 
fins do Estado. 

III. Seu regime jurídico é exclusivamente de direito 
público, não devendo se submeter a regime de 
direito privado. 

 
É correto o que se afirma em 

 

(A) I, apenas. 
(B) II e III, apenas. 
(C) III, apenas. 
(D) I, II e III. 
(E) I e II, apenas. 

 
 

35. A política pública busca cumprir uma agenda pública. 
Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta. 

 
(A) A agenda deve ser considerada um documento 

formal de tipo programático. 
(B) A agenda pressupõe a existência de uma hierarquia 

em relação a outros problemas. 
(C) A agenda determina o que será ou não incluído; 

envolve um processo seletivo. 
(D) A agenda deve assegurar que a inclusão de 

determinado problema seja sucedida por uma 
decisão. 

(E) Todos os temas constantes da agenda são 
convertidos em programas. 

 
 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SAÚDE PÚBLICA 
 
 

36. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) foi 
criada pela Lei nº 9.782/1999. De acordo com essa lei, 
entre as competências da Anvisa está(ão) 

 
I. coordenar o Sistema Único de Saúde (SUS). 
II. autorizar o funcionamento de empresas de 

fabricação, distribuição e importação dos produtos 
mencionados no artigo 8º dessa lei e autorizar a 
comercialização de medicamentos. 

III. manter sistema de informação contínuo e 
permanente para integrar suas atividades com as 
demais ações de saúde, com prioridade às ações de 
vigilância epidemiológica e assistência ambulatorial 
e hospitalar. 

IV. autuar e aplicar as penalidades previstas em lei. 
 
 É correto o que está contido em 
 

(A) I e II, apenas. 
(B) III e IV, apenas. 
(C) I e IV, apenas. 
(D) I, II e III, apenas. 
(E) II, III e IV, apenas. 

37. No começo da década de 1980, a Vigilância Sanitária 
tomou o rumo em direção à sua situação atual e, com a 
participação popular, passou a administrar as atividades 
atribuídas ao Estado, como papel de guardião dos direitos 
do consumidor e provedor das condições de saúde da 
população. É correto afirmar que se entende por Vigilância 
Sanitária o conjunto de ações 

 
(A) que proporcionam o conhecimento, a detecção ou 

prevenção de qualquer mudança nos fatores 
determinantes e condicionantes de saúde individual 
ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar 
as medidas de prevenção e controle das doenças ou 
agravos. 

(B) capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à 
saúde e de intervir nos problemas sanitários 
decorrentes do meio ambiente, da produção e 
circulação de bens e da prestação de serviços de 
interesse da saúde. 

(C) no âmbito de competência do Sistema Único de 
Saúde (SUS), da normatização, fiscalização e 
controle das condições de produção, extração, 
armazenamento, transporte, distribuição e manuseio 
de substâncias, de produtos, de máquinas e de 
equipamentos que apresentam riscos à saúde do 
trabalhador. 

(D) que consiste na formulação e execução de políticas 
econômicas e sociais que visem à redução de riscos 
de doenças e de outros agravos e no estabelecimento 
de condições que assegurem acesso universal e 
igualitário às ações e aos serviços para a sua 
promoção, proteção e recuperação. 

(E) que se destinam a garantir às pessoas e à 
coletividade condições de bem-estar físico, mental e 
social. 

 
 

38. Cabe à Anvisa, respeitada a legislação em vigor, 
regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços 
que envolvam risco à saúde pública. São submetidos ao 
controle e fiscalização sanitária pela Agência: 

 
I. alimentos, inclusive bebidas, águas envasadas, seus 

insumos, suas embalagens, aditivos alimentares, 
limites de contaminantes orgânicos, resíduos de 
agrotóxicos e de medicamentos veterinários. 

II. saneantes destinados à higienização, desinfecção 
ou desinfestação em ambientes domiciliares, 
hospitalares e coletivos. 

III. órgãos, tecidos humanos e veterinários para uso em 
transplantes ou reconstituições. 

IV. cigarros, cigarrilhas, charutos e qualquer outro 
produto fumígeno, derivado ou não do tabaco. 

V. atuação profissional de médicos, enfermeiros, 
farmacêuticos, fisioterapeutas e nutricionistas. 

 
É correto o que está contido em 

 
(A) I, II e V, apenas. 
(B) I, II, III e IV, apenas. 
(C) I e IV, apenas. 
(D) II, III e V, apenas. 
(E) III, IV e V, apenas. 
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39. Implementar, em conjunto com os níveis estadual, distrital 
e municipal, os mecanismos de inspeção sanitária para 
verificação do cumprimento das boas práticas de 
fabricação, armazenamento, distribuição, fracionamento, 
manipulação e dispensação na área de medicamentos, e 
o cumprimento de normas e padrões de interesse 
sanitário, respeitada a legislação pertinente são 
competências de determinado setor. É correto afirmar que 
essas são competências  

 
(A) da Gerência de Inspeção e Certificação de 

Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e Produtos. 
(B) do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS). 
(C) da Vigilância Sanitária (VISA).  
(D) da Coordenação de Inspeção de Medicamentos, 

segundo Regimento Interno da Anvisa. 
(E) da Coordenação de Controle de Qualidade. 

 
 

40. O comércio de drogas, medicamentos e insumos 
farmacêuticos é privativo das empresas e dos 
estabelecimentos definidos na Lei nº 5.991/1973. A 
dispensação de medicamentos é privativa de 

 
I. farmácia. 
II. drogaria. 
III. posto de medicamento e unidade volante. 
IV. dispensário de medicamentos. 
V. supermercados. 
VI. consultórios médicos. 

 
É correto o que está contido em 

 
(A) I e II, apenas. 
(B) I, II e IV, apenas. 
(C) II, IV e VI, apenas. 
(D) I, III, IV e V, apenas. 
(E) I, II, III e IV, apenas. 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
41. Ao processo de consecução dos objetivos organizacionais 

de uma maneira eficiente, eficaz e efetiva, por meio do 
planejamento, da organização, da liderança e do controle 
dos recursos organizacionais, dá-se o nome de 

 
(A) organização. 
(B) conceituação. 
(C) administração. 
(D) adjudicação. 
(E) homologação. 

 
 
 
 
 
 

42. Ao conjunto de pessoas que atuam juntas em uma 
criteriosa divisão de trabalho para alcançar um propósito 
comum, dá-se o nome de 

 
(A) organização. 
(B) projeto. 
(C) departamentalização. 
(D) fluxograma. 
(E) conceituação. 

 
 

43. Leia as características abaixo. 
 

Maleabilidade: possibilitar a introdução de mudanças 
decorrentes de alterações nos planos e nas ordens; 
Instantaneidade: acusar o mais depressa possível as 
faltas e os erros verificados; Correção: permitir a 
reparação das faltas e dos erros, evitando sua repetição. 
As características acima correspondem ao processo 
administrativo de 

 
(A) planejamento. 
(B) direção. 
(C) capacitação. 
(D) controle. 
(E) departamentalização. 

 
 

44. Segundo as funções da administração, com relação aos 
aspectos essenciais do processo de controle 
administrativo, assinale a alternativa incorreta. 

 
(A) Objetivo: O controle requer um objetivo, um fim 

predeterminado, um plano, uma linha de atuação, 
um padrão, uma norma, uma regra decisória, um 
critério ou uma unidade de medida. 

(B) Medição: O controle requer um meio de medir a 
atividade desenvolvida. O que não se pode medir, 
não se pode administrar. 

(C) Centralização: mecanismo que centraliza a atividade 
em curso, para permitir-lhe alcançar a supervisão 
necessária. 

(D) Comparação: procedimento para comparar a 
atividade desenvolvida com o critério definido. 

(E) Correção: mecanismo que corrige a atividade em 
curso para permitir-lhe alcançar os resultados 
desejados. 

 
 

45. A fixação da despesa orçamentária compreende a adoção 
de medidas em direção a uma situação idealizada, tendo 
em vista os recursos disponíveis e observando as 
diretrizes e prioridades traçadas pelo governo. A despesa 
é fixada pela lei orçamentária anual. É correto afirmar que 
a fixação da despesa orçamentária insere-se no 
processo de 

 
(A) execução. 
(B) controle e avaliação. 
(C) planejamento. 
(D) dotação orçamentária. 
(E) empenho. 
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46. Como os estoques constituem uma parcela considerável 
dos ativos das empresas, eles recebem um tratamento 
contábil minucioso e são classificados em 5 grandes 
categorias. Assinale a alternativa que apresenta a 
classificação usual dos estoques. 

 
(A) Estoques de matérias-primas; Estoques de produtos 

inflamáveis; Estoques de produtos acabados; 
Estoques para refugo; Estoques em trânsito. 

(B) Estoques de insumos; Estoques de produtos em 
processo; Estoques de produtos para refugo; 
Estoques de produtos acabados; Estoques de 
produtos químicos. 

(C) Estoques de matérias-primas; Estoques de produtos 
em processo; Estoques de produtos acabados; 
Estoques em trânsito; Estoques em consignação. 

(D) Estoques de insumos; Estoques de produtos em 
processo; Estoques de produtos acabados; 
Estoques em trânsito; Estoques de produtos para 
refugo. 

(E) Estoques de matérias primas; Estoques de produtos 
em processo; Estoques de produtos acabados; 
Estoques de produtos químicos. Estoques de 
produtos para refugo. 

 
 

47. Como resultado de uma típica classificação ABC de 
produtos, surgiram grupos divididos em três classes. 
Segundo a Classificação ABC ou Teorema de Pareto, 
assinale a alternativa correta sobre os produtos da 
Classe A. 

 
(A) São importantes, pois sua falta pode inviabilizar a 

continuidade do processo. No entanto, o critério 
estabelece que seu impacto econômico não é 
dramático, o que possibilita menos esforços. Estima-
se que 50% dos itens em estoque correspondam a 
5% do valor em estoque. 

(B) Itens que possuem um valor de demanda ou 
consumo anual intermediário. 

(C) Compreendem os itens que ainda são considerados 
economicamente preciosos e que recebem cuidados 
medianos. Estima-se que 30% dos itens em estoque 
correspondam a 15% do valor em estoque. 

(D) São os principais itens em estoque de alta prioridade 
e foco de atenção do gestor de materiais, pois são 
materiais com maior valor devido à sua importância 
econômica. Estima-se que 20% dos itens em 
estoque correspondam a 80% do valor em estoque.  

(E) Os itens devem ter controles simples, podendo até 
ter estoque de segurança maior. 

 
 

48. Com relação aos objetivos da Gestão de Pessoas, 
assinale a alternativa incorreta.  

 
(A) Ajudar a organização a alcançar seus objetivos. 
(B) Proporcionar competitividade à organização. 
(C) Proporcionar à organização pessoas bem treinadas 

e bem motivadas. 
(D) Aumentar a autorreferência e a qualidade de 

informação das pessoas no trabalho.  
(E) Administrar e impulsionar a mudança. 

49. Assinale a alternativa que apresenta uma característica do 
modelo de reposição contínua ou ponto de pedido. 

 

(A) É verificada, a um período fixo, a situação do 
estoque e, quando necessária, é providenciada sua 
complementação. 

(B) É um processo automático de reposição de 
mercadoria entre um cliente e fornecedor, utilizando-
se a troca eletrônica de informações. 

(C) É o período em que o estoque médio será suficiente 
para cobrir a demanda média, ou seja, tempo que o 
produto leva para sair do estoque. 

(D) Os pedidos são consolidados e recebidos num 
tempo determinado. Existe risco de ficar sem o 
material caso haja uma mudança de hábitos de 
consumo ou uma estratégia de marketing que 
alavanque as vendas. 

(E) É a quantidade máxima de uma mercadoria ou 
matéria-prima que a empresa deve estocar. 

 
 

50. A Teoria da Hierarquia das Necessidades de Maslow 
organiza as necessidades humanas em 5 categorias 
hierárquicas. Assinale a alternativa que as apresenta. 

 

(A) Necessidades fisiológicas; necessidades de 
segurança; necessidades sociais e de amor; 
necessidades de autoestima; e necessidades de 
autorrealização. 

(B) Necessidades de autossuficiência; necessidades de 
liberdade; necessidade de autorrealização; 
necessidades fisiológicas; e necessidades de 
segurança. 

(C) Necessidades de segurança; necessidades de ir e 
vir; necessidade de autoestima; necessidades de 
autorrealização; e necessidades fisiológicas. 

(D) Necessidades fisiológicas; necessidades de 
segurança; necessidades de autoestima; 
necessidades de relacionamento social; e 
necessidade de liberdade. 

(E) Necessidades fisiológicas; necessidades de 
segurança; necessidade de autorrealização; 
necessidades de relacionamento social; e 
necessidades de autoestima. 

 

 
51. Na Teoria de Herzberg (Teoria dos Dois Fatores), 

afirmava-se que existiam fatores que afetavam o 
indivíduo. Sobre esses fatores e de acordo com a Teoria 
de Herzberg, é correto afirmar que deve(m) ser 
considerado(s)  

 
(A) que “o trabalho é, em si mesmo, desagradável para 

a maioria das pessoas” e “o trabalho é tão natural 
como o lazer, se as condições forem favoráveis”. 

(B) o equilíbrio entre o que a pessoa oferece à 
organização, por meio do sistema produtivo (o seu 
desempenho) e aquilo que recebe por meio do 
sistema retributivo (a sua compensação). 

(C) os fatores motivacionais e higiênicos na satisfação 
do cargo. 

(D) que “o trabalhador precisa conhecer objetivos, 
diretrizes e metas para agir de forma a alcançá-las” 
e “a participação do trabalhador na definição das 
metas”. 

(E) os fatores “existência” e “relacionamento”. 
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52. De acordo com Edgar H. Schein, existem 3 níveis de 
análise da cultura organizacional. De acordo com os níveis 
citados, marque V para verdadeiro ou F para falso e, em 
seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta. 

 
(   ) Artefatos: constituem o primeiro nível da cultura, o 

mais superficial, visível e perceptível. São as coisas 
que cada um vê, ouve e sente quando se depara 
com uma organização cuja cultura não é familiar. 
Artefatos são todas aquelas coisas que, no seu 
conjunto, definem uma cultura e revelam como a 
cultura dá atenção a elas. Incluem produtos, 
serviços e os padrões de comportamento dos 
membros de uma organização. Quando se 
percorrem os escritórios de uma organização, pode-
se notar como as pessoas se vestem, como falam, 
sobre o que conversam, como se comportam, quais 
coisas são importantes e relevantes a elas. Os 
artefatos são todas as coisas ou eventos que podem 
indicar visual ou auditivamente como é a cultura da 
organização. Os símbolos, as histórias, os heróis, os 
lemas, as cerimônias anuais são também exemplos 
de artefatos. 

(   ) Valores compartilhados: constituem o segundo nível 
da cultura. São os valores relevantes que se tornam 
importantes para as pessoas e que definem as 
razões pelas quais elas fazem o que fazem. 
Funcionam como justificativas aceitas por todos os 
membros. Em muitas culturas organizacionais, os 
valores são criados originalmente pelos fundadores 
da organização. 

(   ) Pressuposições básicas: constituem o terceiro nível 
da cultura organizacional, o mais íntimo, profundo e 
oculto. São as crenças inconscientes, percepções, 
sentimentos e pressuposições dominantes em que 
os membros da organização acreditam. A cultura 
prescreve “a maneira certa de fazer as coisas”, 
adotada na organização, muitas vezes através de 
pressuposições não escritas e nem sequer faladas. 

 
(A) F/ V/ F 
(B) V/ V/ V 
(C) V/ F/ F 
(D) V/ F/ V 
(E) F/ F/ F 

 
 

53. Arquivos que guardam os documentos menos utilizados 
pela instituição, mas ainda possuem fim administrativo, 
são chamados de arquivo 

 
(A) corrente. 
(B) intermediário. 
(C) permanente. 
(D) inativo. 
(E) especializado. 

 
 
 
 
 
 

54. A respeito das características do valor administrativo de 
um documento, analise as assertivas abaixo. 

 
I. É o valor que informa, fundamenta ou aprova seus 

atos presentes ou futuros. 
II. É um valor primário.  
III. É o mesmo que valor histórico. 
IV. Dá suporte às atividades da instituição/ organização. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I e III, apenas. 
(B) I e II, apenas. 
(C) III e IV, apenas. 
(D) I e IV, apenas. 
(E) I, II e IV, apenas. 

 
 

55. As ações visando à consolidação da política nacional de 
arquivos deverão ser emanadas pelo 

 
(A) SIDOR. 
(B) SIARQ. 
(C) CONARQ. 
(D) SINAR. 
(E) ENARA. 

 
 

56. O Arquivamento de nomes obedece a algumas regras, 
denominadas Regras de Alfabetação. Considerando essas 
regras, é correto afirmar que, para os sobrenomes 
compostos de um substantivo e um adjetivo 

 
(A) considera-se o último sobrenome, depois o 

penúltimo.  
(B) considera-se o prenome e, posteriormente, os 

sobrenomes. 
(C) os componentes não são desdobrados.  
(D) os sobrenomes separam-se quando transpostos 

para o início. 
(E) prevalece a ordem alfabética dos sobrenomes. 

 
 

57. De acordo com as técnicas de preservação e conservação 
de documentos de arquivo, são procedimentos 
necessários à conservação preventiva de documentos: 

 
I. vistoria. 
II. higienização. 
III. monitoramento ambiental. 

 
 É correto o que está contido em 
 

(A) I, apenas. 
(B) I e II, apenas. 
(C) I e III, apenas. 
(D) II e III, apenas. 
(E) I, II e III. 



 

13  Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa – 101 – Técnico Administrativo – Área 1 – Prova A 
 
 

58. Assinale a alternativa correta quanto ao método de 
arquivamento dígito-terminal. 

 
(A) Surgiu em decorrência da necessidade de reduzir 

erros no arquivamento de grande volume de 
documentos, cujo elemento principal de identificação 
é o número. 

(B) As notações nas guias podem ser abertas ou 
fechadas, conforme indique o limite inicial ou os 
limites inicial e final. 

(C) Constitui-se na atribuição de um número a cada 
correspondente ou cliente, obedecendo à ordem de 
entrada ou de registro, sendo indispensável ao 
método um índice alfabético remissivo. 

(D) Tem a vantagem de ser o método com maior grau 
de sigilo e menor possibilidade de erros por ser mais 
fácil lidar com números do que com letras. 

(E) É o método adotado quando a organização é feita 
pelo número do documento ou da pasta em que este 
foi arquivado. É um método muito utilizado na 
organização de prontuários médicos, pastas de 
funcionários, processos e filmes. 

 
 

59. Sobre a nomeação de cargos de carreira prevista na Lei 
nº 8.112/1990, é correto afirmar que 

 
(A) o servidor poderá ser nomeado para ter exercício, 

interinamente, em outro cargo de confiança, sem 
prejuízo das atribuições do que atualmente ocupa, 
hipótese em que deverá optar pela remuneração de 
um deles durante o período da interinidade. 

(B) depende de prévia habilitação em concurso público 
de provas ou de provas e títulos, obedecida a ordem 
de classificação e o prazo de sua validade. 

(C) tem caráter vitalício, que expressa natureza de 
provimento constitucionalmente estabelecido para 
certos cargos, como reforço de garantia da 
permanência do ocupante, que somente poderá ser 
desligado mediante processo judicial. 

(D) tem caráter permanente, pois expressa cargo ou 
função de direção, chefia, assistência e 
assessoramento superior e intermediário, ou de 
confiança do órgão ou entidade. 

(E) nas nomeações para cargos de carreira, não cabe a 
expedição de ato de designação, uma vez que esses 
cargos são alocados por unidade estrutural. 

 
 

60. Segundo a Lei nº 9.784/1999, inexistindo disposição 
específica, os atos do órgão ou autoridade responsável 
pelo processo e dos administrados que dele participem 
devem ser praticados no prazo de 

 
(A) 3 dias, salvo motivo de força maior. 
(B) 10 dias, salvo motivo de força maior. 
(C) 5 dias, salvo motivo de força maior. 
(D) 15 dias, salvo motivo de força maior. 
(E) 2 dias, salvo motivo de força maior. 

 
 
 

61. De acordo com o artigo 4º, da Lei nº 10.871/2004, sobre 
as atribuições comuns dos cargos referidos no artigo 1  
dessa lei (Carreiras de Regulamento), marque V para 
verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta. 

 
(   ) Implementação e execução de planos, programas e 

projetos relativos às atividades de regulação. 
(   ) Subsídio e apoio técnico às atividades de 

normatização e regulação. 
(   ) A apuração da liquidez e certeza dos créditos, de 

qualquer natureza, inerentes às suas atividades, 
inscrevendo-os em dívida ativa, para fins de 
cobrança amigável ou judicial. 

(   ) A identidade e a segurança higiênico-sanitária e 
tecnológica dos produtos agropecuários finais 
destinados aos consumidores. 

(   ) Subsídio à formulação de planos, programas e 
projetos relativos às atividades inerentes às 
autarquias especiais denominadas Agências 
Reguladoras. 

 
(A) V/ F/ F/ V/ F 
(B) F/ F/ V/ F/ V 
(C) F/ V/ V/ V/ F 
(D) V/ V/ F/ V/ V 
(E) V/ V/ F/ F/ V 

 
 

62. De acordo com a Lei nº 10.871/2004, acerca do que cabe 
às Agências Reguladoras, no âmbito de suas 
competências, assinale a alternativa incorreta. 

 
(A) Administrar os cargos efetivos de seu quadro de 

pessoal, bem como os cargos comissionados e 
funções de confiança integrantes da respectiva 
estrutura organizacional. 

(B) Firmar ou manter contrato com instituição regulada, 
bem como com instituições autorizadas a funcionar 
pela entidade, em condições mais vantajosas que as 
usualmente ofertadas aos demais clientes. 

(C) Definir o quantitativo máximo de vagas por classe e 
especificar, em ato próprio, as atribuições 
pertinentes a cada cargo de seu quadro de pessoal, 
referidos nessa lei, respeitadas a estruturação e a 
classificação dos cargos efetivos definidas no Anexo 
III dessa lei. 

(D) Editar e dar publicidade aos regulamentos e 
instruções necessárias à aplicação dessa lei. 

(E) Implementar programa permanente de capacitação, 
treinamento e desenvolvimento destinado a 
assegurar a profissionalização dos ocupantes dos 
cargos de seu quadro de pessoal ou que nela 
tenham exercício. 
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63. De acordo com a Lei nº 10.871/2004, artigo 70, § 3º, aos 
ocupantes de cargos efetivos, aos requisitados, aos 
ocupantes de cargos comissionados e aos dirigentes das 
Agências, é correto afirmar que  

 
(A) é permitido o exercício de outra atividade 

profissional, em qualquer ponto do território nacional,  
a quem estiver habilitado nelas, de acordo com as 
leis federais, e possuir título registrado. 

(B) é vedado o exercício regular de outra atividade 
profissional, inclusive gestão operacional de 
empresa ou direção político-partidária, exceto os 
casos admitidos em lei. 

(C) nenhum ocupante de cargo comissionado poderá 
exercer a direção técnica de mais de uma agência. 

(D) é permitido o exercício regular de outra atividade 
profissional apenas aos servidores que já exerçam a 
profissão antes da homologação do concurso para o 
qual foi aprovado. 

(E) é vedado acumular cargo em comissão com função 
de confiança. 

 
 

64. De acordo com a Lei nº 10.871/2004, a data de publicação 
no Diário Oficial da União do ato de fixação das metas de 
desempenho institucional constitui o marco temporal 
para o 

 
(A) início da adequação da formação acadêmica às 

atividades desempenhadas pelo servidor. 
(B) início da fixação das vagas colocadas em 

concorrência. 
(C) cumprimento de requisitos técnico-funcionais, 

acadêmicos e organizacionais necessários ao 
desempenho das atividades de supervisão, gestão 
ou assessoramento, quando em efetivo exercício do 
cargo. 

(D) início do período de avaliação. 
(E) início da prorrogação do período de estágio 

probatório. 
 

 
65. Quanto ao que deve constar, no mínimo, à divulgação das 

informações previstas no § 1º, artigo 8° da Lei nº 
12.527/2011, assinale a alternativa incorreta. 

 
(A) Respostas a perguntas mais frequentes da 

sociedade. 
(B) Informações referentes à intimidade, vida privada, 

honra e imagem das pessoas, bem como às 
liberdades e garantias individuais. 

(C) Dados dos Registros de quaisquer repasses ou 
transferências de recursos financeiros.  

(D) Registros das despesas. 
(E) Informações concernentes a procedimentos 

licitatórios, inclusive os respectivos editais e 
resultados, bem como a todos os contratos 
celebrados. 

 
 
 
 
 

66. Conforme o § 2º, da Lei nº 9.784/1999, é correto afirmar 
que se considera  

 
(A) administração – a unidade de atuação integrante da 

estrutura da administração direta. 
(B) órgão – a unidade de atuação dotada de 

personalidade jurídica. 
(C) entidade – a unidade de atuação integrante da 

estrutura da administração direta e da estrutura da 
administração indireta. 

(D) autoridade – o servidor ou agente público dotado de 
poder de decisão. 

(E) oficial – o servidor ou agente público dotado de 
poder de decisão. 

 
 

67. Considerando a Lei nº 9.784/1999 (Processo 
Administrativo), é correto afirmar que o interessado poderá 
juntar documentos e pareceres, requerer diligências e 
perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria 
objeto do processo  

 
(A) na fase instrutória e antes da tomada da decisão. 
(B) com antecedência mínima de 3 dias úteis, 

mencionando data, hora e local de realização. 
(C) na fase da audiência de outros órgãos ou entidades 

administrativas. 
(D) com antecedência mínima de 5 dias úteis, 

mencionando data, hora e local de realização. 
(E) antes do prazo fixado pela administração para o 

respectivo arquivamento do processo. 
 

 
68. De acordo com a Lei nº 9.784/1999, os atos 

administrativos não deverão ser motivados com indicação 
dos fatos e dos fundamentos jurídicos quando 

 
(A) importem anulação, revogação, suspensão ou 

convalidação de ato administrativo. 
(B) decorram de reexame de ofício. 
(C) limitem ou afetem o órgão consultivo. 
(D) dispensem ou declarem a inexigibilidade de 

processo licitatório. 
(E) imponham ou agravem deveres, encargos ou 

sanções. 
 

 
69. De acordo com a Lei nº 8.666/1993, o prazo mínimo até o 

recebimento das propostas ou da realização do evento 
para concorrência, quando o contrato a ser celebrado 
contemplar o regime de empreitada integral, ou quando a 
licitação for do tipo “melhor técnica” ou “técnica e preço”, 
será de 

 
(A) 5 dias úteis. 
(B) 15 dias. 
(C) 30 dias. 
(D) 45 dias. 
(E) 60 dias. 
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70. De acordo com o artigo 7º, § 2º, as obras e os serviços 
previstos na Lei nº 8.666/1993 somente poderão ser 
licitados quando 

 
I. houver projeto básico aprovado pela autoridade 

competente e disponível para exame dos 
interessados em participar do processo licitatório. 

II. proporcionar a geração de emprego e renda. 
III. existir orçamento detalhado em planilhas que 

expressem a composição de todos os seus custos 
unitários. 

IV. houver previsão de recursos orçamentários que 
assegurem o pagamento das obrigações 
decorrentes de obras ou serviços a serem 
executadas no exercício financeiro em curso, de 
acordo com o respectivo cronograma. 

V. o produto dela esperado estiver contemplado nas 
metas estabelecidas no Plano Plurianual. 

 
 É correto o que está contido em 
 

(A) I, II e III, apenas. 
(B) II, III e IV, apenas. 
(C) I, II, III e V, apenas. 
(D) I, III, IV e V, apenas. 
(E) II e V, apenas. 

 
 

71. Para os fins da Lei nº 8.666/1993, consideram-se serviços 
técnicos profissionais especializados os trabalhos 
relativos a 

 
I. estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos 

ou executivos. 
II. desenvolvimento e inovação tecnológica realizados 

no País. 
III. assessorias ou consultorias técnicas e auditorias 

financeiras ou tributárias. 
 
 É correto o que está contido em 
 

(A) I e II, apenas. 
(B) III, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) I e III, apenas. 
(E) I, II e III. 

 
 

72. Não se subordinam ao regime da Lei nº 8.666/1993 
 

(A) os fundos especiais. 
(B) as autarquias. 
(C) as associações e as fundações privadas. 
(D) as fundações públicas. 
(E) as empresas públicas e as sociedades de economia 

mista. 
 
 
 
 

 
73. Para os fins da Lei nº 8.666/1993, considera-se projeto 

executivo 
 

(A) um empreendimento em sua integralidade, 
compreendendo todas as etapas das obras, serviços 
e instalações necessárias, sob inteira 
responsabilidade da contratada, até sua entrega ao 
contratante, em condições de entrada em operação, 
atendidos os requisitos técnicos e legais para sua 
utilização, em condições de segurança estrutural e 
operacional e com as características adequadas às 
finalidades para as quais foi contratada. 

(B) 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). 

(C) o conjunto de elementos necessários e suficientes, 
com nível de precisão adequado, para caracterizar a 
obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços 
objeto da licitação, elaborado com base nas 
indicações dos estudos técnicos preliminares, que 
assegurem a viabilidade técnica e o adequado 
tratamento do impacto ambiental do 
empreendimento, e que possibilite a avaliação do 
custo da obra e a definição dos métodos e do prazo 
de execução. 

(D) o conjunto de soluções técnicas globais e 
localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a 
minimizar a necessidade de reformulação ou de 
variantes durante as fases de elaboração do projeto 
executivo e de realização das obras e montagem. 

(E) as informações que possibilitem o estudo e a 
dedução de métodos construtivos, instalações 
provisórias e condições organizacionais para a obra, 
sem frustrar o caráter competitivo para a sua 
execução. 

 
 

74. De acordo com o artigo 3º da Lei nº 9.784/1999, o 
administrado tem direitos perante a Administração, sem 
prejuízo de outros que lhe sejam assegurados. Assinale a 
alternativa incorreta em relação a essa afirmação. 

 
(A) Fazer-se assistir, facultativamente, por advogado, 

salvo quando obrigatória a representação, por força 
de lei. 

(B) Ser tratado com respeito pelas autoridades e 
servidores, que deverão facilitar o exercício de seus 
direitos e o cumprimento de suas obrigações. 

(C) Formular alegações e apresentar documentos antes 
da decisão, os quais serão objeto de consideração 
pelo órgão competente. 

(D) Ter ciência da tramitação dos processos 
administrativos em que tenha a condição de 
interessado, ter vista dos autos, obter cópias de 
documentos neles contidos e conhecer as decisões 
proferidas. 

(E) A edição de atos de caráter normativo. 
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75. De acordo com a Lei nº 9.784/1999, capítulo VI, sobre a 
competência, é correto afirmar que 

 

I. é irrenunciável e se exerce pelos órgãos 
administrativos a que foi atribuída como própria, 
salvo os casos de delegação e avocação legalmente 
admitidos. 

II. pode ser delegada apenas a edição de atos de 
caráter normativo. 

III. um órgão administrativo e seu titular poderão, se 
não houver impedimento legal, delegar parte da sua 
competência a outros órgãos ou titulares, ainda que 
estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados, 
quando for conveniente, em razão de circunstâncias 
de índole técnica, social, econômica, jurídica ou 
territorial. 

IV. inexistindo competência legal específica, o processo 
administrativo deverá ser iniciado perante a 
autoridade de menor grau hierárquico para decidir. 

 

É correto o que está contido em 
 

(A) I, II, III e IV. 
(B) I e II, apenas. 
(C) I, III e IV, apenas. 
(D) II, III e IV, apenas. 
(E) III e IV, apenas. 

 
 

76. De acordo com a Lei nº 9.784/1999, antes da tomada de 
decisão, a juízo da autoridade, diante da relevância da 
questão, poderá ser realizada audiência pública para 

 
(A) a atuação dos interessados. 
(B) que os interessados proponham atuações 

probatórias. 
(C) que pessoas físicas ou jurídicas possam examinar 

os autos. 
(D) atuações probatórias de terceiros. 
(E) debates sobre a matéria do processo. 

 
 

77. Segundo o artigo 42, da Lei nº 9.784/1999, se um parecer 
obrigatório e não vinculante deixar de ser emitido no prazo 
fixado, o processo  

 
I. não terá seguimento até a respectiva apresentação, 

responsabilizando-se quem der causa ao atraso. 
II. poderá ter prosseguimento e ser decidido com sua 

dispensa, sem prejuízo da responsabilidade de 
quem se omitiu no atendimento. 

III. não terá seguimento e será arquivado por falta de 
parecer. 

IV. poderá ter seguimento, porém, não poderá ser 
decidido até que o responsável pela omissão do 
atendimento seja identificado. 

 
 É correto o que está contido em 
 

(A) I e II, apenas. 
(B) III, apenas. 
(C) I e IV, apenas. 
(D) II e IV, apenas. 
(E) II, III e IV, apenas.  

78. Segundo a Lei nº 10.520/2002, o pregoeiro e respectiva 
equipe de apoio não têm a atribuição 

 
(A) do recebimento de pagamento de emolumentos. 
(B) do recebimento das propostas e lances. 
(C) da análise da aceitabilidade das propostas e lances.  
(D) da classificação das propostas e lances. 
(E) da habilitação e a adjudicação do objeto do certame 

ao licitante vencedor. 
 

 
79. Segundo a Lei nº 10.520/2002, declarado o vencedor, 

qualquer licitante poderá manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será 
concedido o prazo de 

 
(A) 48 horas para apresentação das razões do recurso. 
(B) 3 dias para apresentação das razões do recurso. 
(C) 5 dias para apresentação das razões do recurso. 
(D) 10 dias para apresentação das razões do recurso. 
(E) 15 dias para apresentação das razões do recurso. 

 
 

80. De acordo com o artigo 8º, da Lei nº 8.112/1990, são 
formas de provimento de cargo público 

 
I. contratação. 
II. reversão. 
III. promoção. 
IV. nomeação. 

 
É correto o que está contido em 

 
(A) I e III, apenas. 
(B) II e IV, apenas. 
(C) I, II e III, apenas. 
(D) II, III e IV, apenas. 
(E) I, II, III e IV. 

 
 

PROVA DISCURSIVA 
 

Escreva um texto dissertativo-argumentativo com, no 
mínimo 20 e, no máximo 30 linhas, sobre a questão 
abaixo. 

 
As agências reguladoras no Brasil tiveram origem na 

década de 1990 do século passado. Originariamente, no setor 

econômico e, posteriormente, em áreas sociais. A Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa – foi a primeira 

agência reguladora na área da saúde. Disserte sobre a 

importância da Anvisa no processo de construção do Sistema 

Único de Saúde (SUS) e do Sistema Nacional de Vigilância 

Sanitária (SNVS). 
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