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N o ç õ e s  d e  O r ç a m e n to  P ú b l ic o 7 2
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#  RESERVE OS 30 (TRINTA) MINUTOS FINAIS
PARA MARCAR SEU CARTÃO DE RESPOSTAS.
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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO

0  Após identificado e instalado na sala, você não poderá 
consultar qualquer material enquanto aguarda o horário de 
início da prova.

0 Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do 
Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio.

0 Não haverá substituição do Cartão de Respostas e/ou da 
Folha de Resposta da Prova Discursiva por erro do 
candidato.

Por motivo de segurança:
■ O candidato só poderá retirar-se definitivamente da 

sala após 2 (duas) horas do início efetivo da prova;

■ Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, 
o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de 
Questões;

■ O candidato que optar por se retirar sem levar o seu 
Caderno de Questões não poderá copiar suas 
respostas por qualquer meio. O descumprimento 
dessa determinação será registrado em ata e 
a c a rre ta rá  a e lim in a ç ã o  do ca n d id a to ; e

■ Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar 
imediatamente do local, não sendo possível nem 
mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.

0  Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar 
ao fiscal o Cartão de Respostas assinado e a Folha de 
Resposta da Prova Discursiva. Não se esqueça 
dos seus pertences.

0 A Prova Discursiva deverá ser desenvolvida na Folha de 
Resposta personalizada e desidentificada pelo candidato, 
que deverá destacar o canhoto que contém seus dados 
cadastrais e entregar ao fiscal da sala. A Folha de Resposta 
da Prova Discursiva é o único documento válido para a 
correção.

0 O preenchimento da Folha de Resposta da Prova Discursiva 
será de sua inteira responsabilidade.

i*  Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até 
que o último candidato entregue o Cartão de Respostas e a 
Folha de Resposta da Prova Discursiva.

0 O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer 
dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença 
do coordenador local.

http://www.funcab.org


( -  Língua Portuguesa )

(  CONHECIMENTOS BÁSICOS )

Com relação ao fragmento do conto de Machado de Assis, é 
correto afirmar que:

(Questão 01 )------------------------------------------------------------

Texto para responderás questões de 01 a 10.

O espelho
Esboço de uma nova teoria da alma humana

Quatro ou cinco cavalheiros debatiam, uma noite, várias 
questões de alta transcendência, sem que a disparidade dos 
votos trouxesse a menor alteração aos espíritos. A casa ficava no 
morro de Santa Teresa, a sala era pequena, alumiada a velas, 
cuja luz fundia-se misteriosamente com o luar que vinha de fora. 
Entre a cidade, com as suas agitações e aventuras, e o céu, em 
que as estrelas pestanejavam, através de uma atmosfera límpida 
e sossegada, estavam os nossos quatro ou cinco investigadores 
de coisas metafísicas, resolvendo amigavelmente os mais 
árduos problemas do universo.

Por que quatro ou cinco? Rigorosamente eram quatro os 
que falavam; mas, além deles, havia na sala um quinto 
personagem, calado, pensando, cochilando, cuja espórtula no 
debate não passava de um ou outro resmungo de aprovação. 
Esse homem tinha a mesma idade dos companheiros, entre 
quarenta e cinquenta anos, era provinciano, capitalista, 
inteligente, não sem instrução, e, ao que parece, astuto e 
cáustico. Não discutia nunca; e defendia-se da abstenção com 
um paradoxo, dizendo que a discussão é a forma polida do 
instinto batalhador, que jaz no homem, como uma herança 
bestial; e acrescentava que os serafins e os querubins não 
controvertiam nada, e, aliás, eram a perfeição espiritual e eterna.

[...]
Vai senão quando, no meio da noite, sucedeu que este 

casmurro usou da palavra, e não dois ou três minutos, mas trinta 
ou quarenta. A conversa, em seus meandros, veio a cair na 
natureza da alma, ponto que dividiu radicalmente os quatro 
amigos. Cada cabeça, cada sentença; não só o acordo, mas a 
mesma discussão tornou-se difícil, senão impossível, pela 
multiplicidade das questões que se deduziram do tronco principal 
e um pouco, talvez, pela inconsistência dos pareceres. Um dos 
argumentadores pediu ao Jacobina alguma opinião, - uma 
conjetura, ao menos.

-  Nem conjetura, nem opinião, redarguiu ele; uma ou 
outra pode dar lugar a dissentimento, e, como sabem, eu não 
discuto. Mas, se querem ouvir-me calados, posso contar-lhes um 
caso de minha vida, em que ressalta a mais clara demonstração 
acerca da matéria de que se trata. Em primeiro lugar, não há uma 
só alma, há duas...

-Duas?
-  Nada menos de duas almas. Cada criatura humana 

traz duas almas consigo: uma que olha de dentro para fora, outra 
que olha de fora para dentro... Espantem-se à vontade, podem 
ficar de boca aberta, dar de ombros, tudo; não admito réplica. Se 
me replicarem, acabo o charuto e vou dormir. Aalma exterior pode 
ser um espírito, um fluido, um homem, muitos homens, um objeto, 
uma operação. Há casos, por exemplo, em que um simples botão 
de camisa é a alma exterior de uma pessoa; - e assim também a 
polca, o voltarete, um livro, uma máquina, um par de botas, uma 
cavatina, um tambor, etc. Está claro que o ofício dessa segunda 
alma é transmitir a vida, como a primeira; as duas completam o 
homem, que é, metafisicamente falando, uma laranja. Quem 
perde uma das metades, perde naturalmente metade da 
existência; e casos há, não raros, em que a perda da alma exterior 
implica a da existência inteira. Shylock, por exemplo. A alma 
exterior daquele judeu eram os seus ducados; perdê-los equivalia 
a morrer. ‘‘Nunca mais verei o meu ouro, diz ele a Tubal; é um 
punhal que me enterras no coração.” Vejam bem esta frase; a 
perda dos ducados, alma exterior, era a morte para ele. Agora, é 
preciso saber que a alma exterior não é sempre a mesma...
[...]
ASSIS, Machado de. Obra Completa. Rio de Janeiro: Nova 
Aguilar 1994. v. II. (fragmento)

A)
alma interna, do homem como um ser controvertido.

B)
volubilidade das coisas e, no desenvolvimento, percebe-se 
segurança sobre a crítica feita à sociedade cristã e 
capitalista da época.

C)
cria-se uma atmosfera clara na descrição da casa do morro 
de Santa Tereza e no temperamento casmurro do 
protagonista.

D)
utiliza expressões cotidianas típicas do texto argumentativo, 
a fim de atribuir validade a seus argumentos.

E)
discursar sobre a imutável e metafísica alma exterior.

(Questão 02 )------------------------------------------------------------

O subtítulo, “esboço de uma nova teoria da alma humana”, a 
afirmação do narrador no primeiro parágrafo de que os 
personagens “debatiam questões de alta transcendência” e eram 
“investigadores de coisas metafísicas [...] resolvendo 
amigavelmente os mais árduos problemas do universo” colocam 
diante do leitora:

A)
perspectiva teológica, subjetiva e prática do homem.

B)
arraigada na cultura ocidental no microcosmo da sociedade 
humana.

C)
mazelas de uma cidade ou classe social, mas sim a questão 
posta pela seguinte pergunta: o que é o homem?

D)
estruturação das particularidades deflagradas de cada 
indivíduo.

E)
da alma humana que aponta a importância de se dar menos 
atenção às exigências do mundo social.



(Questão 03 ) -

O desenvolvimento do tema do conto pode ser atravessado pela 
experiência particular do protagonista, em que o eu-narrado 
passa a ser o eu-narrante. Essa característica, no texto em 
análise, é inquestionável em:

A)
quarenta e cinquenta anos, era provinciano, capitalista, 
inteligente, não sem instrução, e, ao que parece, astuto e 
cáustico.”

B)
caso de minha vida, em que ressalta a mais clara 
demonstração acerca da matéria de que se trata.”

C)
alma, ponto que dividiu radicalmente os quatro amigos.”

D)
questões de alta transcendência.”

E)
paradoxo.”

(Questão 04 ) -

Uma nova pontuação de trechos e/ou alteração ortográfica, 
retirados do texto, foi (foram) feita(s) de forma correta, sem 
inadequações gramaticais e sem alterar o sentido, em:

A) _
quarenta e cinquenta anos, era provinciano, capitalista, 
inteligente, não, sem instrução, e, ao que parece, astuto e 
cáustico.

B)
questões de alta transcendência sem que a disparidade dos 
votos trouxesse a menor alteração aos espíritos.

C)
alumiada a velas, cuja luz se fundia, misteriosamente, com o 
luarque vinhadefora.

D)
que me enterras no coração.

E)
mesma discussão tornou-se difícil, se não impossível, pela 
multiplicidade das questões que se deduziram do tronco 
principal e um pouco talvez, pela inconsistência dos 
pareceres.

(Questão 05 ) -

Tipo textual é amplamente tomado como uma categoria que se 
presta a pensar e caracterizar o funcionamento de um dos planos 
constitutivos do texto -  a estrutura interna da configuração 
textual.
Nessa perspectiva, é correto afirmar que o modo predominante 
de organização do texto e sua respectiva função de base estão 
em qual alternativa?

A)
enunciador explicita sua intenção de levar o destinatário, 
ouvinte ou leitor, a praticar atos e atitudes determinadas.

B)
ponto de vista situacional.

C)
racional, para influenciar o interlocutor, convencê-lo ou 
persuadi-lo.

D)
história no tempo em torno de uma busca e de um conflito.

E)
maneira objetiva ou subjetiva.

(Questão 06 ) -

No que se refere a aspectos linguísticos do texto, assinale a 
opção correta.

A)
personagem, calado, pensando, cochilando, cuja espórtula 
no debate não passava de um ou outro resmungo de 
aprovação.”, o elemento DELES expressa o agente da ação 
expressa pela forma verbal HAVIA.

B)
pronome LHE tem valor possessivo e seu antecedente é um 
núcleo nominal.

C)
COMPANHEIROS”, o termo destacado exerce a função de 
complemento nominal do substantivo IDADE.

D) A oração “e acrescentava QUE OS SERAFINS E OS 
QUERUBINS NÃO CONTROVERTIAM NADA” exerce, no 
período em que ocorre, a função de objeto direto da oração 
anterior.

E)
ocorrências, refere-se a uma entidade específica, 
determinando a maneira, razão por que poderia receber 
corretamente o acento grave.



Em relação às estruturas linguísticas e aos sentidos assinale a 
opção correta.

(Questão 07 )------------------------------------------------------------

A) O termo destacado em “estavam OS NOSSOS QUATRO 
OU C IN C O  IN V E S T IG A D O R E S  DE C O IS A S  
METAFÍSICAS, resolvendo amigavelmente os mais árduos 
problemas do universo.” é objeto direto.

B)
parágrafo, recebem a mesma função sintática que os 
adjetivos CALADOS e CLARA, empregados no quarto 
parágrafo.

C)
monossílabos tônicos.

D) Os verbos do primeiro período do texto estão no pretérito 
imperfeito do indicativo.

E)
ESTRELAS retoma O CÉU e introduz uma oração adjetiva.

(Questão 08 )------------------------------------------------------------

A construção de textos está sujeita a fatores combinatórios que 
tanto especificam as categorias/classes quanto apontam formas 
das unidades que o constituem.
À luz dessa diversidade combinatória, assinale a alternativa 
correta.

A)
funciona como locução adverbial.

B)
natureza da alma, ponto que dividiu radicalmente os quatro 
amigos...”, a forma verbal VEIO A CAIR poderia ser 
substituído, sem alteração do sentido original, por caíra.

C)
dar de ombros, tudo; não admito réplica. Se me replicarem, 
acabo o charuto e vou dormir.”, o SE, nas duas ocorrências, 
é partícula apassivadora.

D)
palavra OS é artigo definido.

E)
a vida, como a primeira; as duas completam o homem, que 
é, metafisicamente falando, uma laranja” as palavras 
dESSA e QUE pertencem à mesma classe gramatical, 
embora não possuam a mesma classificação.

(Questão 09 )------------------------------------------------------------

Em situação hipotética, se Machado de Assis resolvesse 
escrever uma redação oficial em vez de um conto, o texto deveria:

A) apresentar-se extenso e coeso.

B) usaro padrão coloquial da língua.

C) mantera impessoalidade e a formalidade.

D) ser marcado pelas subjetividades.

E)
gíria e o jargão.

(Questão 10 ) -

Tendo em vista os acontecimentos morfossintáticos e de
significação do texto, analise as afirmativas a seguir.

I. Se o verbo da frase “estavam os nossos quatro ou cinco 
investigadores de coisas metafísicas” fosse trocado pelo 
verbo haver (com sentido de existir), a concordância da 
palavra em análise deveria manter o singular, mas o mesmo 
tempo e modo verbal.

II. A omissão da vírgula em “Rigorosamente eram quatro os 
que falavam” é necessária e obrigatória para isolar o adjunto 
adverbial da oração adjetiva explicativa, ferindo a norma- 
padrão da língua.

III. A palavra destacada em “resolvendo amigavelmente os 
mais ÁRDUOS problemas do universo.” está no plural, pois 
concorda com problemas.

Está correto apenas o que se afirma em:

A) II e III.

B) I e II.

C) III.

D) I.

E) I e III.

( -  Raciocínio Lógico

(Questão 11

De acordo com o raciocínio lógico-matemático, a negação da 
frase: “o obstetra evitou a realização da cesariana desnecessária 
e a gestante entrou em trabalho de parto” é apresentada 
corretamente na frase:

A)
desnecessária ou a gestante não entrou em trabalho de 
parto.

B)
desnecessária e a gestante não entrou em trabalho de parto.

C)
desnecessária ou a gestante entrou em trabalho de parto.

D)
ou a gestante entrou em trabalho de parto.

E)
a gestante entrou em trabalho de parto.



Ou Francimara viaja de avião, ou Antônio mora em Porto de 
Galinhas, ou Cintia mora em Salvador. Se Antônio mora em Porto 
de Galinhas, então Flávia viaja de ônibus. Se Flávia viaja de 
ônibus, então Cintia mora em Salvador. Ora Cintia não mora em 
Salvador, logo:

(Questão 12 )------------------------------------------------------------

A)
Galinhas.

B) Francimara não viaja de avião e Flávia não viaja de ônibus.

C)
Salvador.

D)
ônibus.

E)
ônibus.

(Questão 13 )------------------------------------------------------------

Em uma pesquisa, realizada com 174 pacientes contaminados 
com a febre chikungunya, foram observados pelo menos um dos 
sintomas a seguir:

A. febre alta.
B. dor de cabeça.
C. manchas avermelhadas pelo corpo.

Depois de examinados, e identificados os sintomas de cada 
paciente, foi construída a seguinte tabela:

Sintomas Números de pacientes
A 84
B 92
C 108

A e  B 38
A e  C 46
B e C 58

A, Be C X

O número de pacientes que apresentaram pelo menos dois 
desses sintomas é:

A) 32 .

B) 78 .

C) 90.

D) 46.

E) 57

Um casal do interior, que desconhecia métodos contraceptivos, 
teve oito filhos. A probabilidade de terem nascido, no máximo, três 
meninos é, aproximadamente:

(Questão 14

A) 21 ,88%

B) 38,35%

C) 35,94%

D) 42 , 17%

E) 36,33%

(Questão 15

Se Paulo não trabalha, ele telefona para Roberta. Se Paulo 
trabalha, ele envia um e-mail. Se Paulo não telefona para 
Roberta, ele não envia um email. Se Paulo envia um e-mail, ele 
não telefona para Roberta. Segue-se, portanto que, Paulo:

A)
e-mail.

B)
e-mail.

C) não trabalha, telefona para Roberta, não envia um e-mail.

D)
e-mail.

E) não trabalha, não telefona para Roberta, envia um e-mail.

(Questão 16 ) -

Sobre o tema dos princípios constitucionais da Administração 
Pública, pode-se afirmar que:

A)
objetivo tornar exigível o conteúdo do ato.

B)
livre nomeação e exoneração não constitui afronta ao 
princípio da moralidade.

C)
atendimento ao administrado deve levar em consideração o 
seu prestígio social junto à sua comunidade.

D)
aplicado e analisado tendo como base a lógica da iniciativa 
privada de como administrar.

E)
Pública crie qualquer tipo de direito mediante simples ato 
administrativo.



(Questão 17

Com relação ao regime disciplinar dos servidores públicos, e de 
acordo com os termos da Lei n° 8.112/1990, assinale a alternativa 
correta.

A)
apreço ou desapreço no recinto da repartição.

B) É dever do servidor público manter conduta compatível com 
a moralidade administrativa.

C)
insubordinação grave em serviço.

D)
omissivo culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a 
terceiros.

E)
não ocupante de cargo efetivo será aplicada nos casos de 
infração sujeita à penalidade de advertência.

(Questão 18 ) -

Com relação aos crimes de responsabilidade previstos 
na Lei n° 1.079/1950, assinale a alternativa INCORRETA.

A)
jurado, a proferir ou deixar de proferir despacho, sentença 
ou voto não constitui crime contra o livre exercicio dos 
poderes legislativo e judiciário e dos poderes constitucionais 
dos Estados.

B)
República que atentarem contra a Constituição Federal.

C)
Municípios com desobediência às normas constitucionais é 
crime de responsabilidade contra o livre exercício dos 
poderes legislativo e judiciário e dos poderes constitucionais 
dos Estados.

D)
comprometam a dignidade da Nação são exemplos de crime 
de responsabilidade contra a existência política da União.

E)
República ou Ministro de Estado, por crime de 
responsabilidade.

(Questão 19 ) -

Consoante o disposto na Lei n° 12.527/2011, que disciplina o 
acesso à informação, é correto afirmar que:

A)
documento cuja manipulação possa prejudicar sua 
integridade, não poderá ser oferecida a consulta de cópia.

B)
que impliquem violação dos direitos humanos praticada por 
agentes públicos ou a mando de autoridades públicas 
poderão ser objeto de restrição de acesso.

C)
qualquer hipótese, gratuito.

D)
observaros princípios básicos da Administração Pública.

E)
tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais.

(Questão 20 ) -

A ss ina le  a a lte rn a tiva  co rre ta  de acordo com a 
Lei n° 8.429/1992 e os atos de improbidade administrativa.

A)
obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no 
trato dos assuntos que lhe são afetos.

B)
autoridade administrativa competente para que seja 
instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato 
de improbidade.

C)
ou se enriquecer ilicitamente não está sujeito às cominações 
desta lei.

D)
enriquecimento ilícito perceber vantagem econômica para 
intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de 
qualquer natureza.

E)
àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou 
concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se 
beneficie sob qualquerforma direta ou indireta.

(Questão 21 ) -

A Constituição da República Federativa do Brasil é classificada 
como:
A) promulgada, escrita, sintética, rígida e preceituai.

B) escrita, promulgada, formal, rígida e histórica.

C) outorgada, costumeira, sintética, histórica eflexível.

D) escrita, promulgada, analítica, principiológica e rígida.

E) escrita, outorgada, sintética, dogmática e principiológica.



A perda do mandato presidencial é provocada por extinção ou 
cassação. Em relação à cassação do mandato presidencial, 
assinale a alternativa correta.

A)
não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao 
exercício de suas funções.

B)
crime comum, suspensão ou perda dos direitos políticos e 
não comparecimento para a investidura no cargo eletivo.

C)
maioria simples da Câmara dos Deputados, será ele 
submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal 
Federal, nas infrações penais comuns, ou perante o Senado 
Federal, nos crimes de responsabilidade.

D)
crime comum, por decisão irrecorrível do Superior Tribunal 
de Justiça.

E)
sujeito à prisão preventiva ou temporária, enquanto não 
sobrevier sentença condenatória.

(Questão 22 )------------------------------------------------------------

(Questão 23 )------------------------------------------------------------

André, filho de pais brasileiros, nasceu no estrangeiro, porque um 
de seus ascendentes estava a serviço da República Federativa 
do Brasil. A partir dessa situação hipotética, assinale a opção 
correta.

Em relação às funções essenciais da justiça e correlates 
princípios, assinale a alternativa correta.

A)
Ministério Público e Polícias Civil e Militar.

B)
unidade, indivisibilidade e dependência funcional.

C)
função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação 
jurídica e promoção dos direitos humanos.

D) A Advocacia-Geral da União tem por chefe o Advogado- 
Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente da 
República dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, 
de notável saberjurídico e reputação ilibada.

E)
de irredutibilidade de subsídio.

(Questão 25 )------------------------------------------------------------

( -  Agências Reguladoras e Legislação Básica )

(Questão 26 )------------------------------------------------------------

No que concerne às atribuições da ANS, assinale a alternativa 
correta.

A)
contratuais usados na atividade das operadoras de planos 
privados de assistência à saúde serão estabelecidas pela 
ANS.

A)
naturalização, desde que resida no Brasil por um ano 
ininterrupto.

B)
sugeridas pelo Conselho Nacional de Saúde Suplementar, 
para regulação do setor de saúde suplementar.

B)
pai ou de sua mãe tiver sido adquirida por naturalização.

C)
originários de língua portuguesa, como por exemplo, em 
Portugal.

D)
seu pai ou de sua mãe tenha sido adquirida por 
naturalização.

E)
nascimento ocorreu em território diverso do brasileiro.

C)
de cargos diretivos das operadoras de planos privados de 
assistência à saúde.

D)
contraprestações pecuniárias dos planos privados de 
assistência à saúde, dispensando-se manifestação do 
Ministério da Fazenda.

E)
ANS não pode normatizar o tema, mas pode instar o 
Congresso Nacional para que este o faça.

(Questão 24 ) -

Integram o Poder Judiciário, EXCETO:

A) MinistrodoTribunal SuperiordoTrabalho.

B) DesembargadordeTribunal de Justiça.

C) Ministrada Justiça.

D) MinistrodoSupremoTribunal Federal.

E) Juiz militar.



(Questão 27 ) ■ (Questão 30 ) ■

Sobre a perda de mandato dos dirigentes da ANS, após os 
primeiros quatro meses de exercício, é correto afirmar que:

Sobre o desenvolvimento do servidor nos cargos de que trata o 
art. 10 da Lei n° 10.871 /2014, é correto afirmar que:

A)
metas acordados no contrato de gestão de que trata o 
Capítulo III da Lei n° 9.661/2000, acarreta a perda do 
mandato, em virtude da aplicação do princípio da eficiência.

B)
através de condenação penal recorrível.

C)
públicas determina a perda, apenas se verificada antes de 
decorrido o lapso temporal mencionado.

D)
a perda, mas não a acumulação de empregos públicos.

E)
administrativo, a ser instaurado pelo Ministro de Estado da 
Saúde, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

(Questão 28 )------------------------------------------------------------

Consoante o art. 2o da Lei n° 10.871/2014, são atribuições 
específicas dos cargos de nível superior, referidos nos incisos I a 
IX e XIX do art. 1o da mesma lei, EXCETO:

A)
qualquer que seja a complexidade.

B)
relativos às atividades de regulação.

C)
pesquisa e de planejamento de cenários estratégicos.

A)
sendo certo que progressão é a passagem do servidor para 
o padrão de vencimento imediatamente superior dentro de 
uma mesma classe, ao passo em que a promoção envolve 
classes diferentes.

B)
participação em programas de capacitação, o princípio da 
semestralidade aplicável à progressão poderá sofrer 
redução de até cinquenta por cento.

C)
diploma, ele obedecerá aos princípios da semestralidade, 
da existência de vaga e da competência e qualificação 
profissional.

D)
carreiras referidas no art. 1o da mencionada lei antes de 
completado o interstício de um ano de efetivo exercício em 
cada posição do servidor na escala de vencimentos da 
carreira.

E)
sistemática da avaliação de desempenho, capacitação e 
qualificação funcionais, sendo vedados regulamentos 
específicos para cada autarquia especial denominada 
Agência Reguladora.

(Questão 31 )------------------------------------------------------------

Consoante o art. 21 da Lei n° 9.656/1998, quanto às operações 
financeiras realizadas pelas operadoras de planos privados de 
assistência à saúde:

D) gestão de informações de mercado de caráter sigiloso

E) elaboração de normas para regulação do mercado.

(Questão 29 )------------------------------------------------------------

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), autarquia 
especial, possui autonomia:

A)
e nas decisões técnicas, mas não financeira.

B)
de recursos humanos e nas decisões técnicas.

A)
membros dos conselhos administrativos, consultivos, fiscais 
ou assemelhados, bem como com os respectivos cônjuges 
e parentes até o quarto grau, inclusive.

B)
membros dos conselhos administrativos, consultivos, fiscais 
ou assemelhados, bem como com os respectivos cônjuges 
e parentes até o segundo grau, inclusive, e com empresa de 
que participem as pessoas referidas, desde que estas 
sejam, em conjunto ou isoladamente, consideradas como 
controladoras da empresa.

C)
membros dos conselhos administrativos, consultivos, fiscais 
ou assemelhados, bem como com os respectivos cônjuges 
e parentes até o terceiro grau, inclusive.

C)
recursos humanos e nas decisões técnicas.

D)
financeira, patrimonial e de gestão de recursos humanos.

E)
mas não patrimonial e nas decisões técnicas.

D) são vedadas aquelas firmadas com seus diretores e 
membros dos conselhos administrativos, consultivos, fiscais 
ou assemelhados, apenas.

E)
membros dos conselhos fiscais, apenas.



Em relação ao Conselho de Saúde Suplementar, assinale a 
alternativa que contempla um Ministro de Estado que deve 
integrá-lo.

A) Chefe da Casa Civil da Presidência da República

B) MinistrodoTrabalhoe Previdência

C) Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação

D) Ministrada Integração Nacional

E) Ministro das Cidades

(Questão 32 )------------------------------------------------------------

(Questão 33 ) -

Levando em consideração a legislação aplicada à licitação, 
julgue os itens a seguir, marcando a opção correta.

A)
inexigíveis a licitação, conforme expressa determinação 
legal.

B)
licitação são expressões sinônimas.

C)
impossível.

D)
possa ser feita de maneira direta, sem procedimento prévio. 
A lei prevê de maneira exemplificativa as hipóteses de 
dispensa de licitação.

E) É dispensável a licitação quando a União tiver que intervir no 
domínio econômico para regular preços ou normalizar o 
abastecimento.

Acercada responsabilidade civil do Estado, é correto afirmar que:

A)
segurado falecido em acidente laborai, visando ao 
ressarcimento dos valores decorrentes do pagamento da 
pensão por morte, o termo a quo da prescrição trienal é a 
data do óbito.

B)
anos, conforme o artigo 206, § 3o, V do Código Civil de 2002, 
sendo tal assunto pacífico tanto na jurisprudência, como na 
doutrina.

C)
os magistrados são agentes políticos, e gozam do livre 
convencimento dos seus atos decisórios.

D)
decorrente de suposta tortura e morte de preso custodiado 
pelo Estado, nos casos em que não chegou a ser ajuizada 
ação penal para apurar os fatos, é a data do arquivamento 
do inquérito policial.

E)
pensão e indenização por danos morais em caso de morte 
por suicídio de detento dentro do sistema prisional, por ter 
ocorrido uma excludente de responsabilidade, qual seja, 
culpa exclusiva da vítima.

(Questão 34 )------------------------------------------------------------

(Questão 35 )------------------------------------------------------------

Considere a situação em que a Administração Pública concede 
licença para funcionamento de hotel. Posteriormente, 
transformou-se em casa de prostituição. Como a doutrina chama 
tal forma de extinção do ato administrativo?

A) Extinção Natural do ato

B) Cassação

C) Caducidade

D) Extinção Subjetiva

E) Anulação



Acerca dos Servidores públicos, com base na Constituição 
Federal de 1988, no regime jurídico dos servidores públicos civil 
da União (Lei n.° 8.112/1990), na jurisprudência, assinale o item 
correto.

(Questão 36 )------------------------------------------------------------

A)
contratação por tempo determinado para atender à 
necessidade temporária de excepcional interesse público, 
sendo a aprovação em concurso público a única forma de 
investidura de cargo público.

B)
administrativo disciplinar não ofende a Constituição.

C)
definidos pela Lei n°8.112/1990.

D)
no mínimo, quinze e, no máximo, trinta e cinco dias para 
entrar em exercício na outra localidade para onde foi 
removido.

E)
nomeação, promoção e readaptação.

(Questão 37 )------------------------------------------------------------

No que se refere à responsabilidade civil do Estado, 
é correto afirmar que:

A)
agente público faz com que não haja responsabilidade civil 
por parte do Estado, já que ambas as esferas são 
vinculadas.

B)
pelo Estado é de 5 anos, conforme o Código Civil Brasileiro 
de 2002.

C)
são cumuláveis as indenizações por dano material e dano 
moral oriundos desse mesmo fato.

D)
civil do Estado poratosjurisdicionais.

E)
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem 
a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o 
responsável nos casos de dolo ou culpa.

Com relação à responsabilidade civil do Estado, ao uso e abuso 
do poder, bem como ao enriquecimento ilícito, julgue os itens a 
seguir, e assinale a opção correta.

A)
notadamente no artigo 37, § 6o, é a do risco suscitado ou 
risco criado, em que o Estado por seus atos comissivos cria 
o risco de dano com suas atividades, não admitindo causa 
de exclusão dessa responsabilidade.

B)
de omissão, adotando o ordenamento jurídico, nestes 
casos, a teoria civilista, restando necessária a comprovação 
de dolo ou culpa do servidor que se omitiu no caso 
específico.

C)
Federal de 1988, porém em casos específicos, como os 
danos decorrentes de atividade nuclear ou danos ao meio 
ambiente. Tal posição é pacífica na doutrina, havendo 
causas de exclusão da responsabilidade estatal, como o 
caso fortuito e a força maior.

D)
contratual, uma vez que há entre o Estado e o cidadão um 
verdadeiro contrato social, pacto este implícito que deve ser 
cumprido por ambas as partes.

E)
de forma objetiva pelos danos causados por seus agentes a 
terceiros de forma comissiva. Essa teoria admite causas de 
exclusão da responsabilidade, entre elas a culpa exclusiva 
da vítima.

(Questão 38 )------------------------------------------------------------

(Questão 39 )------------------------------------------------------------

Em relação à organização administrativa, marque a alternativa 
correta.

A)
de apoio, e os serviços sociais autônomos compõem a 
estrutura da Administração Pública e se submetem ao 
regime jurídico administrativo previsto na Constituição da 
República.

B)
assumir a personalidade de direito privado ou público. No 
entanto, quando criadas com natureza privada, não se 
submetem ao regime próprio das entidades públicas.

C)
personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio 
próprio e capital exclusivo da União, e só podem assumir a 
forma jurídica de sociedades anônimas.

D)
admitidos obrigatoriamente por concurso público para 
ocupar cargos públicos sem estabilidade e sujeitos às 
normas estabelecidas na CLT.

E)
personalidade jurídica com a inscrição da escritura pública 
de sua constituição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, 
não se lhes aplicando as demais disposições do Código Civil 
concernentes às fundações.



(Questão 40 )------------------------------------------------------------

Considerando as funções do administrador como um processo 
sequencial, assinale a alternativa que contém a função que dá 
início a esse processo.

A) Direção

B) Organização

C) Planejamento

D) Coordenação

E) Controle

( -  Noções de Administração )

(Questão 41

A estrutura que combina duas formas de departamentalização, 
funcional com a departamentalização de produto ou projeto na 
mesma estrutura organizacional; é uma estrutura híbrida e 
apresenta duas dimensões, com gerentes funcionais e gerentes 
de produtos ou de projeto, é denominada:

A) organização geográfica.

B) redes.

C) cadeia.

D) organização em grade.

E) linear.

(Questão 42 )------------------------------------------------------------

Teve o mérito de demonstrar que a recompensa salarial -  mesmo 
quando efetuada em bases justas ou generosas -  não é o único 
fator decisivo na satisfação do trabalhador dentro da situação de 
trabalho. Esse contexto está associado à:

A) Teoria Clássica-HenriFayol.

B) Escola da Administração Cientifica -  Henry Ford.

C) Experiência de Hawthorne -  Elton Mayo.

D) Escola da Administração Científica- FrederickTaylor.

E) Abordagem Contingencial -Tom Burns.

Considerando os principais teóricos da gestão da qualidade, a 
afirmativa “A qualidade deve ter como objetivo as necessidades 
do usuário, presentes e futuras” é atribuída a:

A) Juran.

B) Feigenbaum.

C) Deming.

D) Crosby.

E) Chiavenato.

(Questão 43 )------------------------------------------------------------

(Questão 44

A classe de indicadores mais difícil de ser mensurada, dada a 
natureza dos dados e o caráter temporal, e que está vinculada ao 
grau de satisfação ou ainda ao valor agregado, à transformação 
produzida no contexto em geral, é relacionada com a missão da 
instituição e que se constitui em uma das dimensões do 
resultado, é referente à:

A) eficiência.

B) execução.

C) efetividade.

D) economicidade

E) excelência.

(Questão 45

Considerando os três passos iniciais do mapeamento de 
processos, a sequência correta é a identificação:

A) dos objetivos, das saídas e dos clientes do processo.

B) dos clientes, das saídas e dos objetivos do processo.

C) das saídas, dos clientes e dos objetivos do processo.

D) dos objetivos, dos clientes e das saídas do processo.

E) dos clientes, dos objetivos e das saídas do processo.

(Questão 46 )------------------------------------------------------------

Em uma organização, o órgão de suprimento está subordinado, 
geralmente à(ao):

A) área de produção.

B) áreajurídica.

C) área de logística.

D) usuário final.

E) área comercial.
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(Questão 47

A preservação de documentos visa à manutenção da integridade 
dos suportes documentais e do teor informacional dos 
documentos ao longo das épocas.
No que se refere à preservação e conservação de documentos, 
assinale a opção que contém uma medida preventiva correta 
acerca dos procedimentos adotados nos arquivos.

A)
restaurações dos documentos em suporte papel.

B)
manuseio das fotografias e dos negativos existentes no 
acervo arquivístico.

C)
documentos em suporte papel a fim de se evitar dobras e 
demais danos.

D)
nas fases corrente e intermediária.

E)
deve ser utilizada caneta esferográfica de cor preta.

(Questão 48 )------------------------------------------------------------

Sobre a tabela de temporalidade de documentos, avalie as
afirmativas a seguir.

I. É o produto gerado pelo processo de automação 
arquivística.

II. Sua estrutura contempla a destinação final que é a 
eliminação definitiva dos documentos.

III. Sua aplicação permite eliminar documentos ainda no 
arquivo corrente.

IV. É o instrumento de destinação que determina prazos e 
condições de guarda.

Está correto o que se afirma apenas em:

A) III e IV.

B) I, II e III.

C) IV.

D) II.

E) I e II.

Relacione os princípios da arquivística apresentados na coluna I
com suas definições apresentadas na coluna II.

Coluna I

1. Organicidade
2. Unicidade
3. Proveniência
4. Cumulatividade
5. Indivisibilidade

Coluna II

( ) Os arquivos constituem uma formação progressiva e natural 
decorrente das funções e atividades de um organismo 
(pessoa, empresa etc).

( ) Os documentos dos arquivos conservam seu caráter único 
em função do contexto em que foram produzidos, 
independente de sua forma, gênero, tipo ou suporte.

( ) Os arquivos refletem a estrutura, as funções e as atividades 
da entidade produtora, em suas relações externas e 
internas.

( ) Os arquivos devem ser organizados obedecendo à 
competência e às atividades da instituição ou pessoa 
legitimamente responsável pela sua produção, acumulação 
ou guarda de documentos.

( ) Os fundos arquivísticos devem ser preservados sem 
dispersão, mutilação, alienação, destruição ou acréscimos 
indevidos ou não autorizados.

Asequência correta é:

(Questão 49 )------------------------------------------------------------

A) 1 ,2 ,4 ,3e5

B) 1 ,5 ,2 ,4e3

C) 4 ,5 ,1 ,3  e2

D) 2 ,5 ,3 ,4e1

E) 4 ,2 ,1 ,3  e5

GD



Os documentos devem ser guardados dentro de pastas ou 
caixas. O arquivamento por nomes segue 13 regras, chamadas 
alfabetação. Seguindo essas regras, como os nomes Rogério 
Castelo Azul, Camilo São Bernardo, Ronaldo de Alencar, Juan 
Lopez Diaz, Ornar Saad serão arquivados?

(Questão 50 )------------------------------------------------------------

A)
Ronaldo de; Diaz, Juan Lopez; OmarSaad.

B)
Ronaldo de; Lopez Diaz, Juan; Saad, Ornar.

C)
Ronaldo de; Lopez Diaz, Juan; Ornar Saad.

D) Castelo Azul, Rogério; São Bernardo, Camilo; Alencar, 
Ronaldo de; Juan Lopez Diaz; Ornar Saad.

E)
Ronaldo de; Diaz, Juan Lopez; Saad, Ornar.

(Questão 51

Quando o protocolo movimenta o processo, enviando o 
documento ao seu destinatário, localizado nas unidades internas 
da instituição, ele está executando a atividade de:

A) despacho.

B) expedição.

C) tramitação.

D) diligência.

E) distribuição

(Questão 52 )------------------------------------------------------------

De acordo com a classificação dos documentos, filme, códice e 
contrato são, respectivamente, exemplos de:

A) natureza, forma e gênero.

B) gênero, tipo e natureza.

C) forma, suporte e espécie.

D) tipo, formato e forma.

E) suporte, formato e espécie

A fase da gestão documental que inclui as atividades de 
protocolo, expedição, organização e arquivamento de 
documentos em fase corrente e intermediária, elaboração de 
normas de acesso à documentação e à recuperação de 
informações, indispensáveis ao desenvolvimento de funções 
administrativas, técnicas ou científicas das instituições, 
denomina-se:

(Questão 53 )------------------------------------------------------------

A) ordenação.

B) destinação

C) produção.

D) divulgação.

E) utilização.

(Questão 54

A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa 
de forma a evidenciar a política econômica financeira e o 
programa de trabalho do Governo, obedecidos, explicitamente, 
os princípios de:

A) unidade, universalidade e anualidade.

B) equilíbrio, razoabilidadeeeficiência.

C) exclusividade, publicidade e economicidade

D) unidade, periodicidade e razoabilidade.

E) universalidade, especificação e eficiência.

©



De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, é considerada 
obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de 
lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem 
para o ente a obrigação legal de sua execução por um período 
superior a dois exercícios.

Nesse contexto, os atos que criarem ou aumentarem essa 
despesa deverão ser instruídos com:

A)
àquele que entrar em vigor, e no exercício subsequente, e 
demonstração da origem das despesas a serem custeadas.

B)
exercício em que deverá entrar em vigor, e no exercício 
subsequente, e demonstração da origem das despesas 
geradas.

C)
exercício em que deva entrar em vigor, e nos três 
subsequentes, e demonstração da origem dos recursos 
para seu custeio.

D)
exercício seguinte àquele que entrar em vigor, e nos três 
subsequentes, e demonstração da origem das receitas e 
das despesas nesses exercícios.

E)
exercício em que deva entrar em vigor e nos dois 
subsequentes e demonstração da origem dos recursos para 
seu custeio.

(Questão 55

(Questão 56 )------------------------------------------------------------

Em relação a Restos a Pagar, é correto afirmar que:

A)
mas não pagas até o dia 31 de março sem distinção de 
processadas e de não processadas.

B)
mas não pagas até o dia 31 de janeiro distinguindo-se as 
processadas das não processadas.

C)
plurienal, que não tenham sido liquidados, só serão 
computados como Restos a Pagar no último ano de vigência 
do crédito.

De acordo com a Lei Federal n° 4.320/1964, as cotas de receitas 
que uma entidade pública deva transferir a outra incluir-se-ão 
como despesa no orçamento da entidade obrigada a 
transferência e como receita no orçamento da que as deva 
receber.
Para tanto, o cálculo das cotas terá por base os dados apurados:

(Questão 57

A)
proposta orçamentária do governo que receberá a 
transferência.

B)
proposta orçamentária do governo obrigado à transferência.

C)
orçamentária do governo obrigado à transferência.

D)
proposta orçamentária do governo obrigado à transferência.

E)
proposta orçamentária do governo obrigado à transferência.

(Questão 58 )---------------------------------------

Contribuições de melhoria constituem-se receita:

A) capital.

B) patrimonial.

C) de serviços.

D) de custeio.

E) tributária.

(Questão 59 )------------------------------------------------------------

As dotações para despesas as quais não corresponda 
contraprestação direta em bens ou serviços, inclusive para 
contribuições e subvenções destinadas a atender à manifestação 
de outras entidades de direito público ou privado, são 
classificadas como:

A) investimentos.

D) os empenhos que sorvem a conta de créditos com vigência 
plurienal, que não tenham sido liquidados, serão 
computados como Restos a Pagar no primeiro ano de 
vigência do crédito.

E)
mas não pagas até o dia 30 de novembro distinguindo-se as 
processadas das não processadas.

B) despesa de custeio.

C) transferências correntes

D) transferências de capital

E) inversões financeiras.



(Questão 60 ) ■

Pode-se afirmar corretamente que Tributo éo(a):

A)
compreendendo os impostos, as taxas e contribuições nos 
termos da constituição e das leis vigentes em matéria 
financeira, destinando-se o seu produto ao custeio de 
atividades gerais ou específicas exercidas por essas 
entidades.

B)
público, compreendendo os impostos, as taxas e 
contribuições nos termos das leis estaduais e municipais em 
matéria financeira, destinando-se o seu produto ao custeio 
de atividades específicas exercidas por essas entidades.

C)
direito privado, compreendendo os impostos, as taxas e 
contribuições nos termos da constituição e das leis 
municipais em matéria econômica, destinando-se o seu 
produto ao custeio de atividades gerais exercidas por essas 
entidades.

D)
privado, com preendendo as con tribu ições  nos 
termos da legislação vigente em matéria financeira, 
destinando-se o seu produto às despesas gerais ou 
específicas produzidas por essas entidades.

E)
compreendendo as taxas e as contribuições nos termos das 
leis estaduais e municipais em matéria econômica, 
destinando-se o seu produto ao custeio de atividades 
específicas exercidas por essas entidades.

(  PROVA DISCURSIVA (REDAÇÃO) )

Motivado pela leitura dos textos seguintes, sem, 
contudo, copiá-los ou parafraseá-los, redija um TEXTO 
DISSERTATIVO-ARGUMENTATIVO com, no mínimo, 20 e, no 
máximo, 25 linhas, em modalidade e limites solicitados, em 
norma padrão da língua portuguesa, atribuindo-lhe um título, 
sobre o tema: EU CONSUMO, LOGO EXISTO.

Texto 1

O consumo, na sociedade atual, tem a função de movimentar a 
economia reafirmando o capitalismo enquanto modelo 
econômico, o que torna esse tema uma questão importante e 
contraditória para os empreendimentos de economia solidária. 
Esta pesquisa teve por objetivo compreender os sentidos 
atribuídos ao consumo pelos suje itos inseridos em 
empreendimentos solidários urbanos de crédito, tendo em vista 
sua inserção no sistema tradicional de economia capitalista. Foi 
observado o grande desafio posto à ECOSOL de recriar, junto aos 
sujeitos que participam deste movimento, zonas de sentidos 
voltadas à solidariedade, tanto na dimensão do consumo como 
em outras dimensões da vida, já que grande parte das 
experiências vivenciadas nessa área ainda são muito limitadas 
na articulação entre trabalho, produção, comercialização e 
consumo. Mas evidencia-se o consumo como um campo que 
possibilita criar rupturas e resistência ao sistema econômico, 
mesmo para sujeitos não engajados no movimento da ECOSOL.

Texto 2

O capitalismo de tal modo desumaniza que já não somos apenas 
consumidores, somos também consumidos. As mercadorias que 
me revestem e os bens simbólicos que me cercam é que 
determinam meu valor social. Desprovido ou despojado deles, 
perco o valor, condenado ao mundo ignaro da pobreza e à cultura 
da exclusão. Para o povo maori da Nova Zelândia cada coisa, e 
não apenas as pessoas, tem alma. Em comunidades tradicionais 
de África também se encontra essa interação matéria-espírito. 
Ora, se dizem a nós que um aborígene cultua uma árvore ou 
pedra, um totem ou ave, com certeza faremos um olhar de 
desdém. Mas quantos de nós não cultuam o próprio carro, um 
determinado vinho guardado na adega, uma joia? Assim como 
um objeto se associa a seu dono nas comunidades tribais, na 
sociedade de consumo o mesmo ocorre sob a sofisticada égide 
da grife. Não se compra um vestido, compra-se um Gaultier; não 
se adquire um carro, e sim uma Ferrari; não se bebe um vinho, 
mas um Château Margaux. A roupa pode ser a mais horrorosa 
possível, porém se traz a assinatura de um famoso estilista a gata 
borralheira transforma-se em Cinderela. Somos consumidos 
pelas mercadorias na medida em que essa cultura neoliberal nos 
faz acreditar que delas emana uma energia que nos cobre como 
uma bendita unção, a de que pertencemos ao mundo dos eleitos, 
dos ricos, do poder.
Disponível em: http://triplov.com/frei_betto/consumo.html 

Texto 3

Sabe-se que a cultura guarda forte relação com os hábitos e 
escolhas alimentares que são certamente também influenciados 
pelo contexto social, político, econômico e ambiental mais amplo. 
O alimento tem na sociedade humana múltiplos papéis e 
significados: cria e sustenta relações sociais, sinaliza status 
social e ocupacional e papeis de gênero, marca mudanças 
importantes na vida, (aniversários e festividades) e reafirma 
identidades -  religiosas, étnicas ou regionais.
Disponível em: www.http://www.scielo.br/pdf/csc/v15n4/a22v15n4.pdf
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