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CADERNO DE QUESTÕES
070 - ADMINISTRADOR

TARDE

PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - PMN

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES:
1 O candidato deverá verificar com exatidão:
I

As informações na Folha Definitiva de Respostas.

II O caderno de questões, que contempla 40 questões objetivas.

2 Não dobre, não amasse e nem manche a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS. Ela somente
poderá ser substituída caso esteja danificada na barra de reconhecimento para leitura óptica.

3 Na FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS marque, para cada questão, a letra correspondente
à opção escolhida para a resposta, preenchendo todo o espaço compreendido no retângulo
utilizando, obrigatoriamente, caneta esferográfica de tinta preta ou azul. Preencha os campos
de marcação completamente, sem deixar espaços em branco.

4 Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 opções, identificadas com as
letras A, B, C e D. Apenas uma responde adequadamente à questão. Você deve assinalar
apenas uma opção em cada questão. A marcação em mais de uma opção anula a questão,
mesmo que uma das respostas esteja correta.

5 A FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS não deverá conter nenhuma identificação do
candidato, não poderá conter assinaturas, rubricas, palavras e/ou marcas identificadoras em
outro local que não seja o indicado, sob pena de ter a prova anulada.

6 O tempo disponível para esta prova é de quatro horas.
7 Sugerimos que reserve os 30 minutos finais para marcar sua FOLHA DEFINITIVA DE
RESPOSTAS. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não
serão considerados na avaliação.

8 Quando terminar a prova, entregue ao fiscal este CADERNO DE QUESTÕES e a FOLHA
DEFINITIVA DE RESPOSTAS. Você somente poderá deixar o local após 1 hora do início da
aplicação da prova.

9 Você será excluído do exame caso utilize, durante a realização da prova, máquinas e/ou
relógios de calcular, bem como rádios, gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes
de consulta de qualquer espécie.

10 O penúltimo e o antepenúltimo candidato que terminar a prova deverão ficar na sala até o
último candidato entregar a prova. O candidato que estiver fazendo a prova por último não é
testemunha, e sim a pessoa que está sendo observada.

FOLHA DE RASCUNHO
O Candidato poderá levar esta folha.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:


Data/Horário de Publicação Gabarito Preliminar / provas: 20/06/2016



Prazo de recursos – gabarito preliminar: 21/06/2016 a 22/06/2016.



O Caderno de Questões estará disponível para impressão no período aberto a recursos.



Demais datas consulte o Cronograma do certame.

RASCUNHO DO GABARITO (Marque suas respostas no quadro abaixo para posterior consulta/conferência)
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N OME D O C ANDI DATO : _______________________________________
CONHECIMENTOS GERAIS
LÍNGUA PORTUGUESA
Leia atentamente o texto abaixo para responder ao
que se pede nas questões de 01 a 05:
Os estilhaços amorosos de Roland Barthes
Apaixonado e autorreprimido, o escritor, sociólogo e
semiólogo francês encarou-se no espelho de maneira
corajosa, angariando admiradores e acusadores ao
destrinchar a linguagem do amor, a epistemologia por trás
do sentimento.
O olhar do francês Roland Barthes, o homem das fotos e
vídeos – o olho que nos vê –, é sempre terno e até mesmo
um pouco triste. Já o olhar de Roland Barthes, o teórico
dos livros e artigos – o olho que nos lê –, esse é cortante
como um caco de vidro. Barthes foi uma incansável usina
de ideias, que, entre as décadas de 1950 e 1980, produziu
reflexões capazes de revolucionar diversas áreas do
conhecimento que sondam a linguagem (essa misteriosa
matriz
organizadora
da
consciência):
fotografia,
semiologia, ciências sociais, comunicação, filosofia,
literatura, linguística e, até mesmo, o amor. Afinal, foi um
Barthes recém-sexagenário que decidiu investigar a
linguagem do amor, escrever seu vocabulário, investigar a
epistemologia por trás de um sentimento tão complexo,
lindo e perigoso. Ele dedicou seu seminário na École
Pratique des Hautes Études (Ephe), entre 1974 e 1976,
aos sonhos e fantasmas, aos dramas e delícias que
devastam a alma dos apaixonados. Do seminário nasce o
livro Fragmentos de um discurso amoroso, publicado em
1977.
A obra imediatamente causou alvoroço. Muitos acusaram
Barthes de ser um aventureiro nas terras altas da filosofia,
um incendiário de ideias, um pistoleiro pós-estruturalista.
Isso porque Fragmentos de um discurso amoroso é um
livro construído por meio de empréstimos de outros
pensadores, também de amigos, inimigos, escritores e
poetas. Sequenciado como um dicionário de palavras,
frases e verbetes típicos do discurso amoroso, o livro é
vibrante em intertextualidades (essa lascívia sádica que
arrebata todo e qualquer escriba). “É o best-seller de
Barthes”, explica Claudia Amigo Pino, professora de
Literatura Francesa da Faculdade de Filosofia, Letras e
Ciências Humanas, da Universidade de São Paulo:
“Os Fragmentos não são um discurso sobre o amor, mas
uma forma de produção do amor”.
Mais do que falar sobre o amor, Barthes queria produzir
esse sentimento em quem lesse o livro. Segundo Claudia,
essa estratégia fazia parte de um projeto experimental,
mais achegado à literatura e profundamente biográfico, ao
qual ele passou a se dedicar a partir de 1973. “Esse
projeto, no entanto, não era desprovido de uma base
teórica. A partir, sobretudo, da leitura de Émile Benveniste
(1902-1976) e Jacques Lacan (1901-1981), Barthes não
pensa mais a linguagem, nesse momento, como uma
forma de falar sobre a realidade, mas como uma forma de
produção de uma realidade”, conta Claudia. Para isso, ele
permitiu que seu texto dialogasse diretamente com
Goethe, Lacan, Muller, com anedotas de compadres, com
Heine, Proust, com frases de seus alunos ou de seu editor
e também com citações suas. Assim como os estilhaços
de um espelho, Barthes refletiu o idioma do amor através
de um discurso fragmentário. “A fragmentação também
tem outro papel: nesse livro, há uma história secreta, um
minotauro que precisa estar bem escondido nesse labirinto
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de fragmentos e referências. Quando, no final, o leitor
encontra o monstro, ele se vê impelido a cair no mesmo
abismo do qual ele tinha escapado no início. E essa é a
grande história de amor do livro”, explica a estudiosa.
Fonte: http://www.livrariacultura.com.br/. Trecho.Acesso em: 29/05/2016.

Questão 01
Considerando a leitura integral do texto, de que forma se
justifica seu título?
A Se justifica pela alusão que o texto faz à escrita
fragmentária comum a Barthes e que é utilizada em
seu livro “Fragmentos de um discurso amoroso”.
B O título faz referência ao subtítulo da reportagem,
onde é informado ao leitor que o autor-tema do texto
sempre foi muito apaixonado, porém reprimido.
C O sentido de estilhaço em Barthes, referido pelo título,
se dá pelo fato de o intelectual francês transitar por
diversos discursos contemporâneos.
D É justificado em virtude das várias facetas assumidas
por Barthes, desde o olho que vê o mundo ao olho que
lê ao seu redor (e o seu redor).
Questão 02
Assinale a alternativa que apresenta, segundo o texto,
uma área do conhecimento praticada por Barthes e um
intelectual com quem dialoga, respectivamente.
A Johann Goethe e Linguística.
B Semiologia e Jacques Lacan.
C Filosofia e Amor.
D Émile Benveniste e Linguagem.
Questão 03
Avalie as afirmações abaixo sobre autor-tema da
reportagem:
I
Ele foi considerado ousado ao praticar filosofia,
justamente por adentrar nesse campo.
II Em sua maturidade intelectual, pensou a linguagem
como forma de expressão da realidade.
III A obra “Fragmentos de um discurso amoroso”, repleta
de intertextos, foi resultado de um seminário que
proferiu.
Está correto apenas o que se afirma em:
A II.
B I e II.
C I e III.
D III.
Questão 04
Considerando o contexto de uso, em qual das alternativas
abaixo a alteração do item coesivo em destaque alterou o
sentido da frase?
A “...ao qual ele passou a se dedicar...”  “...no qual
ele passou...”
B “Afinal, foi um Barthes recém-sexagenário...” 
“Enfim, foi um Barthes...”
C “Sequenciado como um dicionário de palavras...” 
“Sequenciado à maneira de um dicionário...”
D “...mas uma forma de produção do amor”  “...e sim
uma forma de produção...”
Questão 05
A utilização do sinal indicativo de crase em “...mais
achegado à literatura e profundamente biográfico” tem a
mesma justificativa gramatical em:
A Eu vou à minha avó neste feriado.
B Refiro-me à música que escutamos.
C A carta deve ser redigida à caneta.
D A reunião de pais é posterior à aula.
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ATUALIDADES
Questão 06
Henrique Meirelles foi confirmado como Ministro da
Fazenda do presidente interino Michel Temer. No mesmo
governo, foi nomeado como novo presidente do Banco
Central (BCB) Ilan Goldfajn, economista-chefe do banco
Itaú, que já foi diretor de Política Econômica entre 2000 e
2003, na gestão de Armínio Fraga na Instituição. Além de
doutorado no Massachusetts Institute of Technology (MIT),
ele foi professor na PUC-Rio e na Universidade Brandeis,
nos EUA. Ilan Goldfajn assume o cargo até então ocupado
por
A Pedro Malan.
B Alexandre Tombini.
C Henrique Meirelles.
D Gustavo Franco.
Questão 07
Uma força-tarefa da Polícia Civil e do Ministério Público
investiga um esquema de fraude na compra de merenda
escolar de prefeituras e do governo paulista. De acordo
com o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime
Organizado (Gaeco), as fraudes na contratação da
merenda chegam a R$ 7 milhões, dos quais R$ 700 mil
foram destinados ao pagamento de propina e comissões
ilícitas. A operação que investiga o esquema, deflagrada
no dia 19 de janeiro deste ano, chama-se:
A Operação Juízo Final.
B Operação Alba Branca.
C Operação Zelotes.
D Operação Acrônimo.
Questão 08
Um avião movido a energia solar concluiu em 2 de maio
uma nova etapa de sua viagem ao redor do mundo ao
aterrissar em Phoenix, Arizona, nos Estados Unidos. O
avião faz parte de um projeto que procura conscientizar e
convencer os governos de todo o mundo a implementarem
soluções tecnológicas que permitam a preservação do
meio ambiente. Qual o nome desse avião, que foi pilotado
por um de seus inventores, o suíço André Borschberg?
A Solar Impulse II.
B World Care I.
C Solarium I.
D Solar II.
Questão 09
As ondas gravitacionais são vibrações no espaço-tempo.
Em 1916, um grande físico propôs, em sua Teoria Geral
da Relatividade, que os corpos mais violentos do cosmo
liberam parte da sua massa, em forma de energia, através
dessas ondas. Em fevereiro deste ano, uma equipe do
observatório americano Ligo (Laser Interferometer
Gravitational-Wave Observatory) anunciou que conseguiu
medir ondas gravitacionais. Pelo feito, os pesquisadores
Rainer Weiss, Kip Thorne e Ronald Drever receberão 3
milhões de dólares do Prêmio Especial da Descoberta.
Considerando o contexto acima, assinale a alternativa que
apresenta o físico responsável pela Teoria Geral da
Relatividade.
A Isaac Newton.
B James Clerk Maxwell.
C Charles Darwin.
D Albert Einstein.
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Questão 10
O senador Delcídio do Amaral foi cassado por quebra de
decoro em 10 de maio deste ano por tentar obstruir a
investigação da Lava Jato. Chamou atenção o placar da
votação e a rapidez do processo. Nenhum senador votou
contra e 74 senadores votaram pela cassação do
mandato. Juntamente com Delcidio do Amaral, quantos
foram os senadores caçados na história do Senado?
A Três senadores.
B Dois senadores.
C Quatro senadores.
D Cinco senadores.
INFORMÁTICA
Questão 11
Ao tentar renomear um arquivo de texto feito no Microsoft
Word, você recebe uma mensagem de erro dizendo que a
operação não pode ser concluída porque o arquivo está
em uso. Essa mensagem ocorreu porque o arquivo
A está em uma pasta diferente da que você está usando.
B foi deletado da memória do computador.
C está aberto no Microsoft Word ou em outro programa.
D não foi salvo em sua última utilização.
Questão 12
Você está operando um computador com sistema
operacional Windows XP e gostaria de deixar um arquivo
oculto. Qual o procedimento correto para atribuir ao
arquivo esta propriedade?
A Clicar com o botão direito do mouse em cima do
arquivo, escolher a opção “Propriedades” e marcar a
opção “oculto”.
B Selecionar o arquivo e, em seguida, acionar as teclas
“Control + O”, seguida de “Alt + Del”.
C Clicar com o botão direito sobre o arquivo e escolher a
opção “Ocultar”.
D Selecionar o arquivo, abrir suas propriedades e
acionar as teclas “Control + Alt + R” dentro da caixa de
diálogo.
Questão 13
Você está editando a seguinte planilha do Excel:
A
1 Valor
2
300
3
280
4
322
5
6
7

B

C

Seu colega de trabalho te orienta a escrever a seguinte
fórmula na célula A5 dela:
=SE(SOMA(A2:A4)>800;SOMA(A2:A4);MÁXIMO(A2:A4))
Qual será o valor da célula A5 depois da aplicação desta
fórmula?
A 322
B 300
C 800
D 902
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Questão 14
Você está editando um documento confidencial da
empresa e este documento precisa ser protegido com uma
senha, assim, o setor de informática lhe orientou como
fazer esse procedimento no Microsoft Word 2010. Qual foi
a orientação dada?
A Fechar o arquivo em edição, clicar com o botão direito
sobre o arquivo e, em seguida, clicar em “Proteger
com senha criptografada”.
B Clicar na guia “Arquivo”, em seguida em
“Informações”, depois “Proteger documento” e, por fim,
“Criptografar com senha”.
C Clicar na guia “Segurança”, em seguida em “Senhas”,
e, então, em “Definir senha”.
D Clicar na guia “Referências”, em seguida em
“Criptografia e, por fim, em “Proteger com senha”.
Questão 15
Você está operando um computador com sistema
operacional Windows XP. Olhando os arquivos da pasta
“Documentos”, você seleciona um arquivo chamado
“contas.xls” e, por acidente, aperta a tecla “delete”,
fazendo com que o arquivo seja apagado. Como era um
arquivo importante para a empresa você precisa de uma
solução para recuperar o arquivo. Assim, para recuperar
rapidamente esse arquivo você deve utilizar o atalho
A Control + Y
B Control + T
C Control + R
D Control + Z
LEGISLAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
Questão 16
Ambiência na Saúde refere-se ao tratamento dado ao
espaço físico entendido como espaço social, profissional e
de relações interpessoais que deve proporcionar atenção
acolhedora, resolutiva e humana. Ao adotar o conceito de
ambiência para a arquitetura nos espaços da Saúde,
atinge-se um avanço qualitativo no debate da
humanização dos territórios de encontros do SUS. Fonte:
O SUS de A a Z (2009)

Na linha do exposto acima, no que tange à ambiência
pode-se afirmar:
I
Concentra-se na composição técnica, simples e formal
dos ambientes.
II Volta-se às situações que são construídas por um
grupo de pessoas com seus valores culturais e
relações sociais, em determinados espaços e num
determinado tempo.
III Orienta-se a partir da articulação de três eixos, dentre
os quais, aquele que prevê o espaço enquanto
viabilizador da produção de subjetividades – encontro
de sujeitos – por meio da ação e reflexão sobre os
processos de trabalho.
Estão corretas apenas as afirmações:
A I e II, apenas.
B II, apenas.
C I e III, apenas.
D II e III, apenas.
Questão 17
Tendo por base o Decreto Nº 7.508/2011, pode-se afirmar
que se trata de um instrumento a partir do qual os entes
federativos conseguem identificar as necessidades de
saúde e, consequentemente, organizar um planejamento
integrado, o apresentado em:
A Serviços Especiais de Acesso Aberto.
B Mapa da Saúde.
C Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica.
D Pactuação Consensual da Saúde.
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Questão 18
Dentre os princípios incorporados pelo SUS, pode-se
destacar o do acesso universal, o da participação social
em todos os espaços de decisão e avaliação, inclusive do
financiamento do SUS, assim como o da integralidade da
assistência, a partir do qual ordena-se o cuidado com a
saúde nos níveis de atenção básica, média e alta
complexidade. Nesse sentido, sobre o nível de atenção
básica, pode-se afirmar que:
A Envolve alta tecnologia e alto custo, objetivando
propiciar à população acesso a serviços qualificados,
a fim de substituir os serviços oferecidos pelos demais
níveis de atenção à saúde.
B Atende especificamente a prática clínica que demande
disponibilidade de profissionais especializados e o uso
de recursos tecnológicos de apoio diagnóstico e
terapêutico.
C Tem a Saúde da Família como estratégia prioritária
para sua organização de acordo com os preceitos do
SUS.
D Mantém independência quanto às redes de atenção,
visto que é composto por ações e serviços que visam
a atender aos principais problemas de saúde e
agravos da população.
Questão 19
A consolidação e o aprimoramento da Atenção Básica
como importante reorientadora do modelo de atenção à
saúde no Brasil requer um saber e um fazer em educação
permanente que sejam encarnados na prática concreta
dos serviços de saúde. A educação permanente deve ser
constitutiva, portanto, da qualificação das práticas de
cuidado, gestão e participação popular.
Fonte: Portaria Nº 2.488/2011.

Na linha do exposto acima, sobre a educação
permanente, pode-se afirmar que:
A É considerada como uma importante “estratégia de
gestão”,
desprovida
de
qualquer
dimensão
pedagógica.
B Deve embasar-se num processo de gestão que se
concentre em desenvolver estratégias para a
resolução dos problemas e desafios enfrentados no
processo de trabalho.
C É desvinculada da estratégia de apoio institucional,
pois
somente
assim
pode
potencializar
o
desenvolvimento de competências de gestão na
Atenção Básica.
D Apresenta,
dentre
outros
pressupostos,
o
planejamento/programação educativa ascendente, em
que, a partir da análise coletiva dos processos de
trabalho, identificam-se os nós críticos a serem
enfrentados na atenção e/ou na gestão.
Questão 20
O Decreto Nº 7.508/2011 prevê a organização do Sistema
Único de Saúde - SUS em Regiões de Saúde, instituídas
pelo Estado em articulação com os seus Municípios.
Trata-se de uma das instâncias representativas da gestão
compartilhada da rede de ações no âmbito da saúde.
Nesse sentido, no que tange às Regiões da Saúde, podese afirmar que:
A Restringem a oferta de serviços de saúde aos casos
de urgência e emergência.
B Têm a finalidade de integrar a organização, o
planejamento e a execução de ações e serviços de
saúde.
C São impedidas de ser referência para as
transferências de recursos entre os entes federativos.
D São instituídas segundo normas estabelecidas pela
Comissão Intersetorial de Saúde.
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Questão 21
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2003),
um sistema de Atenção Primária incapaz de gerenciar com
eficácia o HIV/Aids, o diabetes e a depressão pode tornarse obsoleto em pouco tempo. [...], no sistema integrado, a
Atenção Primária deve ter como objetivo o controle de
doenças/agravos de maior relevância, através da adoção
de tecnologias de gestão da clínica, tais como as diretrizes
clínicas e a gestão de patologias.
Adaptado: Portaria Nº 4.279/2010

O exposto acima relaciona-se, conforme a Portaria em
questão, a um dos desafios contemporâneos centrais que
se impõe aos modelos de atenção à saúde, que consiste
no(a):
A Enfrentamento das condições crônicas na mesma
lógica das condições agudas.
B Orientação da Atenção Primária em Saúde (APS) às
condições agudas.
C Desenvolvimento de sistemas logísticos ligados ao
conceito de integração horizontal.
D Manutenção do modelo de atenção hegemônico no
SUS.
Questão 22
Segundo previsto pela Portaria Nº 4.279/2010, cabe a APS
integrar verticalmente os serviços que, normalmente são
ofertados de forma fragmentada, pelo sistema de saúde
convencional. Uma atenção primária de qualidade, como
parte integrante da Rede de atenção à saúde estrutura-se
segundo alguns atributos, dentre os quais o da Orientação
Comunitária. Para que este se efetive, é importante que:
I
A comunidade seja definida e caracterizada.
II Os problemas de saúde da comunidade sejam
identificados.
III Os programas para abordar as necessidades de
saúde da população sejam padronizados.
Estão corretas as afirmações:
A II e III, apenas.
B II, apenas.
C I e II, apenas.
D I, II e III.
Questão 23
Segundo a Portaria Nº 399/96, o Pacto pela Vida é o
compromisso entre os gestores do SUS em torno de
prioridades que apresentam impacto sobre a situação de
saúde da população brasileira. Dentre as prioridades
pactuadas, tem-se a saúde do idoso, para a qual NÃO se
pode considerar como diretriz:
A Provimento de recursos capazes de assegurar
qualidade da atenção à saúde da pessoa idosa.
B O acolhimento preferencial em unidades de saúde,
independentemente de critério de risco.
C Formação e educação permanente dos profissionais
de saúde do SUS na área de saúde da pessoa idosa.
D Promoção de cooperação nacional e internacional das
experiências na atenção à saúde da pessoa idosa.
Questão 24
Conforme disposto na Lei Nº 8.142/90, configuram-se
como alguns dos principais espaços para o exercício da
participação e do controle social na gestão do Sistema
Único de Saúde (SUS), o(a):
A Fundo de Saúde e a Comissão de Assistência à
Saúde.
B Secretaria de Saúde e o Comitê de Ciência e Saúde.
C Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde.
D Comissão Permanente de Integração e o Fundo de
Saúde.
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Questão 25
Instituída pela Portaria Nº 121/2012, a Unidade de
Acolhimento (UA) tem como objetivo oferecer acolhimento
voluntário e cuidados contínuos para pessoas com
necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras
drogas, em situação de vulnerabilidade social e familiar e
que demandem acompanhamento terapêutico e protetivo.
Além disso, a respeito da UA também pode-se afirmar:
I
Articula-se ao Centro de Atenção Psicossocial (CAPS)
de referência.
II Apresenta caráter residencial transitório.
III Deve garantir os direitos de moradia, educação e
convivência familiar e social.
IV Funciona com base em duas modalidades de
acolhimento, distintas segundo a idade.
Estão corretas as afirmações:
A I, II e III, apenas.
B II, III e IV, apenas.
C II e III, apenas.
D I, II, III e IV.
Questão 26
A Portaria Nº 122/2011 define as diretrizes de organização
e funcionamento das Equipes de Consultório na Rua.
Dessa forma, procurou-se ampliar o acesso da população
de rua aos serviços de saúde, oferecendo atenção integral
à saúde para aqueles que se encontram em condições de
vulnerabilidade física e social. Nessa linha, quanto às
equipes dos Consultórios na Rua (eCR), pode-se afirmar
que:
A Tem como uma das atividades a orientação daqueles
que compõem o atendimento especializado a
dependentes químicos, quanto à busca de usuários de
álcool, crack e outras drogas.
B São multiprofissionais e lidam com os diferentes
problemas e necessidades de saúde da população em
situação de rua.
C Desempenham suas atividades nas Unidades Básicas
de Saúde (UBS), para onde a população em situação
rua deve ser encaminhada a fim de receber qualquer
tipo de atendimento.
D Devem cumprir carga horária mínima de 50
(cinquenta) horas semanais, adequando o horário de
funcionamento ao período diurno em qualquer dia da
semana.
Questão 27
Segundo a Lei Nº 8.142/90, os recursos do Fundo
Nacional de Saúde (FNS) devem ser alocados como:
I
Despesas de custeio e de capital do Ministério da
Saúde, seus órgãos e entidades, da administração
direta e indireta.
II Investimentos previstos em lei orçamentária, de
iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo
Congresso Nacional.
III Investimentos previstos no Plano de Saúde dos
Conselhos de Saúde.
IV Cobertura das ações e serviços de saúde a serem
implementados pelos Municípios, Estados e Distrito
Federal.
Estão corretas as afirmações:
A II e III, apenas.
B I, II e III, apenas.
C I, II e IV, apenas.
D I, II, III e IV.
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Questão 28
Art. 10 - O planejamento de distribuição regional do
Serviço Hospitalar de Referência para atenção a pessoas
com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades
de saúde decorrentes do uso de álcool, crack e outras
drogas será definido pelos gestores de saúde dos
Estados, Municípios e do Distrito Federal, na perspectiva
da constituição do Componente ____________________
como estratégia para a estruturação da Rede de Atenção
Psicossocial e da Rede de Atenção às Urgências.
Fonte: PORTARIA Nº 148, DE 31 DE JANEIRO DE 2012.

Assinale a alternativa que apresenta a designação que
preenche corretamente a lacuna acima.
A Atenção Hospitalar.
B Atenção de Caráter Transitório.
C Estratégias de Desinstitucionalização.
D Reabilitação Social da Rede.
Questão 29
Segundo a Portaria Nº 963/2013, a Atenção Domiciliar
configura-se como nova modalidade de atenção à saúde,
substitutiva ou complementar às já existentes,
caracterizada por um conjunto de ações de promoção à
saúde, prevenção e tratamento de doenças e reabilitação
prestadas em domicílio, com garantia de continuidade de
cuidados e integrada às redes de atenção à saúde. Nessa
linha, pode-se afirmar ainda que a Atenção Domiciliar é
um dos componentes do(a):
A Atendimento Móvel Hospitalar.
B Departamento de Supervisão Hospitalar.
C Rede de Atenção às Urgências.
D Ambulatório da Saúde.
Questão 30
Dentre as diretrizes previstas pela Portaria Nº 793/2012
para o funcionamento da Rede de Cuidados à Pessoa
com Deficiência, pode-se considerar:
I
Promoção da equidade.
II Atenção humanizada e centrada na deficiência.
III Padronização das estratégias de cuidado.
IV Promoção de estratégias de educação permanente.
Estão corretas apenas as afirmações:
A I e IV.
B I, II e III.
C II e III.
D III e IV.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 31
Para calcular a rentabilidade de uma empresa, qual dos
indicadores
econômico-financeiro,
abaixo,
deve-se
utilizar?
A PE =
Custo fixo
_______________________
Margem de contribuição (%)
B

PE = Custos variáveis + Venda Bruta
_______________________
Custo fixo

C

PE= Lucro Líquido x 100
________________________
Despesas variáveis

D

PE= Investimento Total x 100
________________________
Lucro Líquido
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x 100

Questão 32
Para calcular a rentabilidade de uma empresa, qual dos
indicadores
econômico-financeiro,
abaixo,
deve-se
utilizar?
A Passivo Circulante + Exigível a longo prazo.
B Ativo total + Passivo Exigível a longo prazo.
C Lucro líquido no exercício ÷ ativo total médio.
D Ativo permanente ÷ Lucro bruto.
Questão 33
De acordo com a Lei 8.666/93, no que tange às
modalidades de licitação, relacione a coluna da direita com
a da esquerda e depois marque a sequência correta nas
alternativas abaixo.
(a) Destinada entre interessados do
ramo pertinente ao seu objeto,
cadastrados ou não, escolhidos e
convocados em número mínimo de 3
(três) pela unidade administrativa, a
qual afixará, em local apropriado, cópia
(I) Concorrência do instrumento convocatório e o
estenderá aos demais cadastrados na
correspondente
especialidade
que
manifestarem seu interesse com
antecedência de até 24 (vinte e
quatro) horas da apresentação das
propostas.
(b)
Ocorre
entre
quaisquer
interessados para a venda de bens
móveis
inservíveis
para
a
administração
ou
de
produtos
(II) Tomada de
legalmente
apreendidos
ou
preços
penhorados, ou para a alienação de
bens imóveis, a quem apresentar a
maior oferta, igual ou superior ao valor
da avaliação.
(c) A finalidade é a escolha de
trabalho técnico, científico ou artístico,
mediante a instituição de prêmios ou
remuneração
aos
vencedores,
(III) Convite
conforme critérios constantes de edital
publicado na imprensa oficial com
antecedência mínima de 45 (quarenta e
cinco) dias.
(d) É a modalidade de licitação entre
interessados devidamente cadastrados
ou que atenderem a todas as
(IV) Concurso
condições exigidas para cadastramento
até o terceiro dia anterior à data do
recebimento das propostas, observada
a necessária qualificação.
(e) Indicada a quaisquer interessados
que, na fase inicial de habilitação
preliminar, comprovem possuir os
(V) Leilão
requisitos mínimos de qualificação
exigidos no edital para execução de
seu objeto.
A a III – b V – c IV– d II – e I
B a II – b V –c III – d I – e II
C a III – b II – c IV– d V – e I
D a I – b III – c II– d VI – e V
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Questão 34
Considerando as informações anuais abaixo, qual o valor
do Prazo Médio de Recebimento (PMR) da empresa em
2015?
Dados correspondentes ao ano de 2015
Contas a receber
650.000,00
Receita líquida
4.000.000,00
A 60 dias.
B 65 dias.
C 63 dias.
D 68 dias.
Questão 35
Sobre os procedimentos que devem ser observados
durante a fase preparatória do pregão, é correto afirmar
que:
A A autoridade competente justificará a necessidade de
contratação e definirá o objeto do certame, as
exigências de habilitação, os critérios de aceitação das
propostas, as sanções por inadimplemento e as
cláusulas do contrato, excetuando a fixação dos
prazos para fornecimento.
B A autoridade competente designará, dentre os
servidores do órgão ou entidade promotora da
licitação, o pregoeiro e respectiva equipe de apoio,
cuja atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das
propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e
sua classificação, bem como a habilitação e a
adjudicação do objeto do certame ao licitante
vencedor.
C Nos autos do procedimento constarão a justificativa
das definições e os indispensáveis elementos técnicos
sobre os quais estiverem apoiados, bem como o
orçamento, elaborado pela última empresa vencedora
do certame anterior, dos bens ou serviços a serem
licitados.
D A equipe de apoio deverá ser composta integralmente
por servidores ocupantes de cargo efetivo ou emprego
da administração. No âmbito do Ministério da Defesa,
as funções de pregoeiro e de membro da equipe de
apoio deverão ser desempenhadas obrigatoriamente
por militares.
Questão 36
De acordo com a Lei 123/06, acerca das aquisições
públicas, analise os itens a seguir.
I
Nas licitações públicas, a comprovação de
regularidade fiscal das microempresas e empresas de
pequeno porte somente será exigida para efeito de
assinatura do contrato.
II As microempresas e empresas de pequeno porte, por
ocasião da participação em certames licitatórios,
deverão apresentar toda a documentação exigida para
efeito de comprovação de regularidade fiscal, salvo se
esta apresentar alguma restrição.
III Nas licitações, serão asseguradas, como critério de
preferência de contratação, sobretudo, empresas de
capital de aberto brasileiras e, secundariamente, as
empresas de pequeno porte enquadradas no regime
Simples.
IV A administração pública deverá realizar processo
licitatório destinado exclusivamente à participação de
microempresas e empresas de pequeno porte nos
itens de contratação cujo valor seja de até R$
80.000,00 (oitenta mil reais).
Estão corretos apenas os itens
A II e III.
B II e IV.
C I e III.
D I e IV.
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Questão 37
O estoque de segurança é primordial para muitas
organizações no sistema de controle por quantidades
fixas. Sobre o estoque de segurança, pode-se afirmar que
se trata de uma quantidade
A preestabelecida de material cuja finalidade é impedir
ou tornar mínima as consequências decorrentes da
variação da demanda e do tempo de ressuprimento.
B variável pela ação da demanda, sendo composta e
calculada de acordo com o período de sazonalidade.
C volátil, que serve como referente para avaliar
quantidades em estoque disponíveis, baseada no
método de reposição variável .
D máxima admissível em estoque, tanto em termos
físicos como potenciais e variam conforme a demanda
externa.
Questão 38
No que diz respeito às teorias da administração pública,
acerca do modelo burocrático, é correto afirmar que
A Caracteriza-se pela utilização de recursos e poderes
públicos para fins privados, pela participação política
por meio da cooptação, ao invés da representação de
interesses, pela personalização do poder e pelo
exercício da justiça como vantagem daquele que
detém o poder.
B É fruto da parceria com a sociedade civil e uma maior
autonomia para as entidades administrativas. A
eficiência da administração pública, a necessidade de
restringir custos e elevar a qualidade dos serviços
públicos prestados, tendo o cidadão como favorecido,
torna-se a meta do Estado.
C Enfatiza aspectos formais, controlando processos de
decisão, instituindo uma hierarquia funcional rigorosa,
fundamentada em princípios de profissionalização e
formalismo.
Os
procedimentos
formais
são
perpetrados por funcionários especializados, com
competências fixas, sujeitos ao controle hierárquico.
D Tem como objetivo enxugar a máquina estatal,
restringindo as atribuições do Estado para o mínimo
essencial, que seria o exercício do poder de polícia, as
atividades jurisdicional e legislativa, a conservação da
previdência e alguns aspectos da assistência social.
Questão 39
No que diz respeito à Higiene e Segurança do Trabalho,
julgue V para verdadeiro e F para falso. A seguir, assinale
a sequência correta.
(__) A higiene do trabalho é um conjunto de normas e
procedimentos que visa à proteção da integridade física e
mental do trabalhador, o preservado dos riscos de saúde
inerentes às tarefas do cargo e ao ambiente físico onde
são executadas as suas atividades laborais.
(__) A implantação da segurança do trabalho requer
medidas técnicas, educacionais, médicas e psicológicas
utilizadas para prevenir acidentes, quer eliminando as
condições inseguras do ambiente quer instruindo ou
convencendo as pessoas sobre a implantação de práticas
preventivas.
(__) A flexibilidade para que os funcionários disponham de
tempo para relaxar e recarregar suas energias após um
trabalho duro é fundamental e assegura que eles não
desenvolverão doenças relacionadas com estresse, bem
como fazem parte das normas de implantação da
segurança.
A F–V–F
B V–F–V
C F–F–V
D V–V–F
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Questão 40
No que diz respeito às funções administrativas e suas
características, relacione a coluna da direita com a da
esquerda e depois marque a sequência correta nas
alternativas abaixo.
(1) Planejamento

(2) Organização

(3) Direção

(4) Controle

A
B
C
D

( )
 desenhar
cargos
e
tarefas
específicas;
 criar estrutura organizacional;
 definir posições de staff;
 coordenar as atividades de
trabalho;
 estabelecer
políticas
e
procedimentos;
 definir a alocação de recursos.
( )
 conduzir
e
motivar
os
colaboradores na realização das
metas organizacionais;
 estabelecer comunicação com os
trabalhadores;
 apresentar solução dos conflitos ;
 gerenciar mudanças.

Reservados todos os direitos. É proibida a publicação
ou reprodução total ou parcial deste documento, sob
quaisquer formas ou sob quaisquer meios, sem
permissão expressa da CKM Serviços Ltda.

( )
 medir o desempenho;
 estabelecer
comparação
do
desempenho com os padrões;
 tomar as ações necessárias para
a melhoria do desempenho.
( )
 estabelecer objetivos e missão;
 examinar as alternativas;
 determinar as necessidades de
recursos;
 criar estratégias para o alcance
de objetivos.

1–2–3–4
3–2–4–1
2–3–4–1
3–2–4–1
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