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Texto para responder às questões de 01 a 03 
 

O processo de Reforma Psiquiátrica 
 

O início do processo de Reforma Psiquiátrica no 
Brasil é contemporâneo da eclosão do “movimento 
sanitário”, nos anos 70, em favor da mudança dos 
modelos de atenção e gestão nas práticas de saúde, 
defesa da saúde coletiva, equidade na oferta dos 
serviços, e protagonismo dos trabalhadores e usuários 
dos serviços de saúde nos processos de gestão e 
produção de tecnologias de cuidado. 

 Embora contemporâneo da Reforma Sanitária, o 
processo de Reforma Psiquiátrica brasileira tem uma 
história própria, inscrita num contexto internacional de 
mudanças pela superação da violência asilar. Fundado, 
ao final dos anos 70, na crise do modelo de assistência 
centrado no hospital psiquiátrico, por um lado, e na 
eclosão, por outro, dos esforços dos movimentos sociais 
pelos direitos dos pacientes psiquiátricos, o processo da 
Reforma Psiquiátrica brasileira é maior do que a sanção 
de novas leis e normas e maior do que o conjunto de 
mudanças nas políticas governamentais e nos serviços 
de saúde. 

A Reforma Psiquiátrica é processo político e social 
complexo, composto de atores, instituições e forças de 
diferentes origens, e que incide em territórios diversos, 
nos governos federal, estadual e municipal, nas 
universidades, no mercado dos serviços de saúde, nos 
conselhos profissionais, nas associações de pessoas com 
transtornos mentais e de seus familiares, nos 
movimentos sociais, e nos territórios do imaginário 
social e da opinião pública. Compreendida como um 
conjunto de transformações de práticas, saberes, valores 
culturais e sociais, é no cotidiano da vida das 
instituições, dos serviços e das relações interpessoais 
que o processo da Reforma Psiquiátrica avança, marcado 
por impasses, tensões, conflitos e desafios. 

(Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/Relatorio15_anos_Caracas.pdf. 

Acesso em: 01/2017. Fragmento.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 1 
 

Considerando a organização das informações e ideias 
apresentadas, pode-se afirmar acerca do texto que 
 

A) apresenta um saber legitimado, expõe e explica 
informações sobre o assunto em questão, além de 
avaliar ideias de modo objetivo. 

B) é apresentada uma visão crítica do tema, 
apresentando-o como algo que pode gerar diferentes 
versões sobre os fatos em análise. 

C) assegura um tipo de atitude coercitiva através dos 
recursos linguísticos empregados tais como modo 
verbal e linguagem empregada.  

D) a presença de verbos de ligação e emprego de 
orações coordenadas justapostas indicam uma 
estrutura predominantemente descritiva.  

E) através de uma reflexão sobre o tema apresentado, o 
ponto de vista do enunciador é declarado em 
primeira pessoa, havendo interação entre os fatos 
abordados.  

 
Questão 2 
 

“Embora contemporâneo da Reforma Sanitária, o 

processo de Reforma Psiquiátrica brasileira tem uma 

história própria, inscrita num contexto internacional de 

mudanças pela superação da violência asilar.” (2º§); 
acerca do trecho anteriormente destacado do texto é 
correto afirmar, quanto aos conectores empregados, 
que:  
 

A) Em “de mudanças” o “de” indica, de forma figurada, 
o meio pelo qual ocorrem as mudanças citadas.  

B) O conector “pela” pode ser substituído, considerando 
seu sentido e devidas adaptações, pela expressão 
“em prol de”.  

C) A preposição “em” empregada em “num contexto 

internacional” denota uma nova forma assumida pelo 
termo regido.  

D) Com as devidas adaptações, o conectivo “embora” 
poderia ser substituído pela expressão “ainda se” 
mantendo-se o mesmo sentido original. 

E) A preposição “de” em “da Reforma Sanitária” admite 
substituição pela preposição “a” mantendo-se a 
correção gramatical e o sentido original.  
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Questão 3 
 

Segundo o último parágrafo do texto transcrito, 
 

A) a sequência “impasses, tensões, conflitos e desafios” 
reflete a complexidade do assunto tratado através de 
seu sentido polissêmico e ambíguo.  

B) a citação de aspectos e fatos diferenciados, e até 
mesmo, antagônicos reflete uma preocupação com 
tendências ao pessimismo, acerca da implantação 
efetiva da reforma psiquiátrica.  

C) sendo caracterizada como um conjunto de 
transformações, a Reforma Psiquiátrica tem suas 
conquistas percebidas de forma efetiva através de 
práticas diárias institucionais, sociais e pessoais.  

D) o processo da Reforma Psiquiátrica carece de 
transformações, mudança da mentalidade atual em 
várias esferas de atuação tanto públicas quanto 
privadas com ênfase em instituições governamentais 
federal, estadual e municipal.  

E) a complexidade da Reforma Psiquiátrica se deve ao 
fato de haver um envolvimento de vários segmentos 
da sociedade causando, tal fato, um elevado índice 
de questões problemáticas recorrentes a serem 
analisadas e tratadas.  

 

Texto para responder às questões 04 e 05. 
 

A experiência brasileira passou a oferecer novas 
possibilidades de vida para as pessoas com diagnósticos 
psiquiátricos: dos cerca de 80 mil leitos existentes na 
virada dos anos 1970 para 1980, atualmente há menos 
de 30 mil. E, ao contrário do que argumentam as 
pessoas prejudicadas por tais mudanças, os pacientes 
que ocupariam estes leitos não foram abandonados nas 
ruas, ou deixados como sobrecarga às famílias. Foram e 
são ainda atendidos por centenas e milhares de novos 
serviços de atenção psicossocial, como os Centros de 
Atenção Psicossocial, onde os usuários são 
acompanhados cotidianamente, em regime aberto e 
inclusivo. 

Dias após o Brasil perder Antonio Lancetti — 
defensor da luta antimanicomial e das ações de 
enfrentamento à dependência química, um argentino 
que escolheu o Brasil para lutar, mesmo enquanto 
combatia um agressivo câncer, pela população de rua 
acometida de doenças mentais —, é muito importante 
lembrar que a reforma psiquiátrica não se reduz à lei ou 
às portarias ministeriais. Constrói-se cotidianamente no 
fazer e criar permanente de novas relações de cuidado e 
solidariedade às pessoas em sofrimento. Muitos 
daqueles internos em hospitais psiquiátricos, em cujos 
prontuários se lia que eram incapazes, perigosos e 
irresponsáveis, são hoje cidadãos em defesa e exercício 
de seus direitos, inclusive como defensores da reforma 
psiquiátrica antimanicomial. E isto é fundamental. 

(Paulo Amarantes. O Globo. 19 de dezembro de 2016. Fragmento.) 

Questão 4 
 

A manchete de 05/01/2017 “Bombeiros resgatam 
homem que caiu no Rio Tamanduateí”, publicada em 
http://g1.globo.com/, apresenta o emprego do 
pronome relativo “que”, sintaticamente a mesma 
função que tal pronome exerce na manchete pode ser 
identificada através do destacado em 
 

A) “atualmente há menos de 30 mil”. 
B) “Dias após o Brasil perder Antonio Lancetti”. 
C) “mesmo enquanto combatia um agressivo câncer,”. 
D) “lembrar que a reforma psiquiátrica não se reduz à 

lei”. 
E) “oferecer novas possibilidades de vida para as 

pessoas”. 
 
Questão 5 
 

“não se reduz à lei ou às portarias ministeriais. 

Constrói-se cotidianamente no fazer e criar permanente 

de novas relações de cuidado e solidariedade às 

pessoas em sofrimento.” (2º§) O emprego do sinal 
indicativo de crase, no trecho destacado, justifica-se 
pela exigência da preposição pelo termo regente e pela 
presença de artigo feminino 
 

A) nas três ocorrências.  
B) apenas na primeira ocorrência.  
C) apenas nas duas últimas ocorrências.  
D) apenas nas duas primeiras ocorrências. 
E) apenas na primeira e última ocorrência. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
Questão 6  
 

Ana é dona de uma confeitaria e faz doces tanto por 
encomenda, quanto para vender em sua loja. Em uma 
semana, Ana confeitou certa quantidade de doces e, 
após isso, fez a entrega de suas encomendas: 
 

• na primeira encomenda, Ana entregou 2/7 da 

quantidade que havia confeitado; 

• na segunda encomenda, ela entregou 3/5 do que 

havia sobrado após ter entregado a primeira 

encomenda; 

• na terceira encomenda, foi entregue 1/4 do que 

sobrou após a segunda encomenda; e,  

• na última encomenda, foram entregues 7/12 do que 

havia restado. 
 

Após ter feito as entregas, Ana constatou que sobraram 
125 doces para serem vendidos em sua confeitaria. 
Considerando o lucro de R$0,80 em cada doce, Ana 
recebeu de lucro com as encomendas um total de: 
 

A) R$ 960,00.               
B) R$ 1.020,00.                
C) R$ 1.120,00.             
D) R$ 1.275,00.                
E) R$ 1.400,00. 
 
Questão 7 
 

Uma casa foi construída de tal forma que o número de 
azulejos presentes em cada cômodo forma uma 
progressão aritmética. Sabe-se que a soma e a 
diferença do número de azulejos dos cômodos que 
possuem a maior e a menor quantidade de azulejos são 
385 e 165, respectivamente, e que o número de 
azulejos do cômodo com a segunda maior quantidade 
de azulejos é 260. Assim, o número total de azulejos 
nessa casa é: 
 

A) 1.155.                             
B) 1.925.                           
C) 2.220.                            
D) 2.310.                           
E) 2.695. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 8 
 

Certo clube fez um questionário com seus associados a 
fim de saber a finalidade dos mesmos em pertencerem 
ao clube. Após a pesquisa, os associados foram 
divididos em: praticantes de esportes, interessados em 
lazer e frequentadores da piscina. Assim, a pesquisa 
constatou que: 
 

• 68% dos associados eram frequentadores da piscina; 

• 44% dos associados estavam interessados em lazer; 

• 41% dos associados eram praticantes de esportes; 

• 18% dos associados estavam interessados em lazer e 

eram praticantes de esportes; 

• 24% dos associados eram frequentadores da piscina e 

eram praticantes de esportes; e, 

• 25% dos associados eram frequentadores da piscina e 

estavam interessados em lazer. 
 

Sabendo que o número de associados que eram 
frequentadores da piscina, praticantes de esportes e 
que estavam interessados em lazer é 252, então o 
número de associados desse clube é: 
 

A) 1.400.                         
B) 1.500.                       
C) 1.600.                          
D) 1.700.                      
E) 1.800.  
 
Questão 9 
 

Observe a sequência a seguir: 
 

x2 – 3x + 2,   6x + 4,   4x, 2x + 5,   x2 – 3x + 2,   6x + 4,  
4x,  ... 

 

Sabendo que a soma dos 3 primeiros termos dessa 
sequência é 126 e que x é positivo, então o valor do 45º 
termo é: 
 

A) 9.                                  
B) 32.                                 
C) 42.                                 
D) 52.                                 
E) 56. 
 
Questão 10 
 

Em uma organização de mapeamento, quatro 
especialistas, trabalhando 6 horas por dia durante 5 
dias, conseguem mapear 6% de determinada região. O 
tempo necessário para que 16 especialistas mapeiem a 
região completamente, trabalhando 5 horas por dia, é: 
 

A) 18 dias.                         
B) 22 dias.                      
C) 25 dias.                         
D) 28 dias.                       
E) 29 dias.  
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 
Questão 11  
 

Analise as afirmativas sobre a ferramenta Microsoft 
Office Word 2007 (configuração padrão). 
 

I. Equação, símbolo e objeto são recursos disponíveis 
no grupo Símbolos da guia Inserir. 

II. O recurso atualizar sumário está disponível no grupo 
Índice da guia Referências. 

III. O recurso contar palavras está disponível no grupo 
Revisão de Texto da guia Revisão. 
 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
 

A) I. 
B) II. 
C) III. 
D) I e II. 
E) II e III. 
 
Questão 12 
 

Na ferramenta Microsoft Office Word 2007 
(configuração padrão), o recurso de mala direta 
permite a criação de uma carta-modelo impressa ou 
enviada várias vezes através de email, remetendo cada 
cópia a um destinatário diferente. No grupo iniciar 
mala direta da guia correspondências, pode ser 
utilizado o recurso iniciar mala direta, que possui 
diversas opções, EXCETO: 
 

A) Cartas.  
B) Etiquetas.  
C) Envelopes. 
D) Memorandos. 
E) Mensagens de Email. 
 
Questão 13 
 

Na ferramenta Microsoft Office Excel 2007 
(configuração padrão), o grupo Ferramentas de Dados 
da guia Dados apresenta um conjunto de recursos para 
validação e consistência de dados em planilhas 
produzidas com a ferramenta. São recursos disponíveis 
no grupo em questão, EXCETO: 
 

A) Consolidar.  
B) Teste de hipóteses.  
C) Validação de dados. 
D) Remover duplicatas. 
E) Consistência de funções. 
 
 
 
 
 
 

Questão 14 
 

Analise as afirmativas sobre funções na ferramenta 
Microsoft Office Excel 2007 (configuração padrão) 
marque V para as verdadeiras e F para as falsas. 
 

(     ) ARRED arredonda um número até uma quantidade 
especificada de dígitos. 

(     ) MOD retorna o resto da divisão após um número 
ter sido dividido por um divisor. 

(     ) INT retorna a parte inteira de uma divisão. 
(     ) SQRT retorna a raiz quadrada de um número. 
(     ) SOMA retorna a soma dos produtos de intervalos 

ou matrizes correspondentes. 
(     ) TEXTO converte um valor em texto com um formato 

de número específico. 
 

A sequência está correta em 
 

A) V, V, F, V, V, V.  
B) V, V, F, F, F, V.  
C) V, F, V, F, F, F. 
D) F, F, V, V, V, F. 
E) F, V, F, F, V, V. 
 
Questão 15 

 

Sobre teclas de atalho na ferramenta Internet Explorer 
11 (configuração padrão – Idioma Português Brasil), 
assinale a alternativa INCORRETA. 
 

A) Ctrl+T é utilizado para abrir uma nova guia. 
B) Ctrl+B é utilizado para salvar a página atual. 
C) F7 é utilizado para iniciar a navegação por cursor. 
D) Ctrl+0 é utilizado para aplicar zoom de 100% na 

página. 
E) F11 é utilizado para alternar entre a exibição em tela 

cheia e exibição comum. 
 
Questão 16 
 

Além dos objetivos clássicos do Sistema Único de Saúde 
(SUS), algumas ações extraordinárias também estão 
incluídas nos campos de ação do sistema; analise-as. 
 

I. Formação de recursos humanos na área de saúde. 
II. Fiscalização e inspeção de alimentos, água e bebidas 

para consumo humano. 
III. Assistência farmacêutica. 
 

Está(ão) correta(s) a(s) alternativa(s) 
 

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



 

 6

ANALISTA TÉCNICO DE POLÍTICAS SOCIAIS – TIPO 01 – BRANCA 

 

Questão 17 
 

A direção do SUS é feita em esferas governamentais. 
Quando abordada em âmbito da União, a direção é 
compreendida: 
 

A) Pelo Ministério da Saúde.   
B) Pelo Conselho Nacional de Saúde.  
C) Pelos Conselhos Públicos de Saúde. 
D) Pelo Ministério da Integração Social. 
E) Pela Secretaria Interestadual de Saúde. 
 
Questão 18 
 

A Constituição Federal aborda informações que 
remetem a assistência à saúde e à iniciativa privada 
(Artigo 199). Em relação a esse artigo, assinale a 
afirmativa correta. 
 

A) As instituições privadas não poderão participar de 
forma complementar ao SUS. 

B) Não há informações ou subsídios constitucionais para 
as atividades complementares ao SUS pela iniciativa 
privada. 

C) É vedada a destinação de recursos públicos para 
auxílios ou subvenções às instituições privadas com 
fins lucrativos. 

D) É livre a participação direta ou indireta de empresas 
ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no 
Brasil de acordo com a Constituição Federal. 

E) As instituições privadas poderão participar de forma 
complementar do Sistema Único de Saúde, sem 
privilégios ou preferências independentemente de 
serem ou não filantrópicas.   

 
Leia a afirmativa para responder às questões 19 e 20. 
 

“É uma instância colegiada, deliberativa e permanente 
do Sistema Único de Saúde (SUS) em cada esfera de 
Governo, integrante da estrutura organizacional do 
Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios.” 
 
Questão 19 
 

Podemos afirmar que esse texto se refere à(ao): 
 

A) Atenção primária. 
B) Conselho de Saúde. 
C) Dos programas de atenção farmacêutica. 
D) Sistemas de prevenção e promoção da saúde. 
E) Sistemas integrados e em aplicação à atenção 

terciária de alta complexidade. 
  
 
 
 
 

Questão 20 
 

De acordo com as especificidades locais, aplicando o 
princípio da paridade, serão contempladas, dentre 
outras, as seguintes representações na instância 
colegiada citada no texto anterior: 
 

I. Associações de pessoas com patologias. 
II. Entidades indígenas. 
III. Movimentos sociais e populares organizados. 

 

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
 

A) I, II e III.  
B) III, apenas. 
C) I e II, apenas. 
D) I e III, apenas.  
E) II e III, apenas. 
 
Questão 21 
 

Nos processos de licitação, nos termos da Lei nº 
8.666/93, para a execução de obras e para a prestação 
de serviços deve-se obedecer a seguinte sequência: 
 

A) Execução das obras e serviços, projeto básico e 
projeto executivo. 

B) Projeto executivo, projeto básico e execução das 
obras e serviços. 

C) Projeto básico, projeto executivo e execução das 
obras e serviços. 

D) Projeto básico, execução das obras e serviços e 
projeto executivo. 

E) Projeto executivo, execução das obras e serviços e 
projeto básico. 

 
Questão 22 
 

“João, servidor efetivo do Ministério da Saúde foi 
promovido no dia 16.11.2016.” Considerando o que 
dispõe a Lei nº 8.112/90, o exercício no novo 
posicionamento na carreira será contado a partir: 
 

A) De primeiro de dezembro daquele ano. 
B) De primeiro de janeiro do ano corrente. 
C) De 60 dias contados da publicação da promoção. 
D) Da data de solicitação ou requerimento de 

promoção. 
E) Da data de publicação do ato que promover o 

servidor. 
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Questão 23 
 

“Eduardo é servidor do Ministério da Saúde e encontra-
-se em estágio probatório.” Considerando que tenha 
pedido afastamento para servir em organismo 
internacional de que o Brasil participe, nos termos da 
Lei nº 8.112/90, pode-se afirmar que 
 

A) o afastamento é remunerado. 
B) o estágio probatório ficará suspenso. 
C) o afastamento só é concedido ao servidor estável.  
D) o estágio probatório terá a duração excepcional de 5 

anos. 
E) o servidor pode se afastar pelo prazo máximo de seis 

meses. 
 

Questão 24 
 

Considere que um servidor do Ministério da Saúde 
tenha utilizado, em obra ou serviço particular, 
equipamentos e materiais de propriedade da 
Administração Pública. Nos termos da Lei nº 8.429/92 
ficou configurada a hipótese de ato de improbidade 
administrativa que: 
 

A) Causa Prejuízo ao Erário. 
B) Importa Enriquecimento Ilícito. 
C) Importa em Crime de Responsabilidade. 
D) Decorre de Aplicação Indevida de Benefício 

Tributário. 
E) Atentam Contra os Princípios da Administração 

Pública. 
 
Questão 25 
 

Considere que um servidor do Ministério da Saúde 
tenha praticado infração ao código de ética dos 
servidores federais. Nos termos do Decreto                    
nº 1.171/94, é correto afirmar que o servidor  
 

A) sujeita-se à pena de censura. 
B) terá trinta dias para apresentar defesa. 
C) sofrerá processo disciplinar que culmina em 

demissão. 
D) é um ocupante de cargo público federal efetivo ou 

em comissão. 
E) será julgado pela Comissão de Ética Pública da 

Presidência da República. 
 

 
 
 
 
 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
Questão 26 
 

Nos termos da Convenção nº 169 da OIT, a expressão 
“povos interessados” corresponde mais propriamente 
a: 
 

A) Cidadãos brasileiros. 
B) População indígena e tribal. 
C) População economicamente ativa. 
D) População do País em que se situam as tribos 

indígenas.  
E) População do Estado em que se situam as tribos 

indígenas.  
 
Questão 27 
 

Nos termos da Convenção nº 169 da OIT, os governos 
devem assumir a responsabilidade de desenvolver 
ações que propiciem ao público-alvo, EXCETO: 
 

A) O respeito à identidade social e cultural, costumes e 
tradições, e instituições respectivas.  

B) A promoção da plena efetividade dos direitos sociais, 
econômicos e culturais desses povos. 

C) Auxílio aos membros dos povos interessados na 
eliminação das diferenças socioeconômicas. 

D) O isolamento das tribos indígenas, assegurando a 
preservação das formas de vida e tradições. 

E) Direitos e oportunidades que a legislação nacional 
outorga aos demais membros da população. 

 
Questão 28 
 

Nos termos da Convenção nº 169 da OIT, é INCORRETO 
afirmar que 
 

A) quando sanções penais sejam impostas, dever-se-á 
dar preferência a tipos de punição outros que o 
encarceramento. 

B) a lei deverá proibir a imposição, a membros dos 
povos interessados, de serviços pessoais obrigatórios 
de qualquer natureza. 

C) os governos prescindem de adotar medidas de 
preservação do meio ambiente dos territórios 
habitados pelos indígenas. 

D) deverão ser adotadas medidas para garantir que os 
membros desses povos possam compreender e se 
fazer compreender em procedimentos legais. 

E) deve-se preservar, quando possível, os métodos aos 
quais os indígenas recorrem tradicionalmente para a 
repressão dos delitos cometidos pelos seus membros. 
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Questão 29 
 

Nos termos da Convenção nº 169 da OIT, quanto a 
utilização do termo “terras”, compreende-se: 
 

A) Parcialmente o habitat das regiões que os povos 
interessados ocupam ou utilizam de alguma outra 
forma, inclusive o conceito de territórios. 

B) A totalidade do habitat das regiões que os povos 
interessados ocupam ou utilizam de alguma outra 
forma, exclusive o conceito de territórios.  

C) O conceito de territórios, o que abrange a totalidade 
do habitat das regiões que os povos interessados 
ocupam ou utilizam de alguma outra forma. 

D) O conceito de territórios, o que abrange parcialmente 
o habitat das regiões que os povos interessados 
ocupam ou utilizam de alguma outra forma. 

E) O conceito de territórios, o que abrange a totalidade 
do habitat das regiões que os povos interessados 
ocupam, excetuado o que apenas utilizam de alguma 
outra forma. 

 
Questão 30 
 

Considerando o contexto de Estado e Sociedade Civil, 
são institutos que contemplam parcerias entre a 
sociedade e a administração pública, EXCETO: 
 

A) Realização de um plebiscito.  
B) Criação de uma fundação pública.  
C) Criação de um conselho participativo. 
D) Instituição de parceria público-privada. 
E) Realização de orçamento participativo. 
 
Questão 31 
 

Considerando a atual concepção de Estado e Sociedade 
civil, pode-se destacar como função estatal que 
comporta, em regra, a transferência da prestação das 
respectivas atividades à sociedade civil 
 

A) poder de polícia.  
B) assistência à saúde.  
C) segurança nacional. 
D) atividade legislativa.  
E) serviço jurisdicional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 32  
 

Considerando o tema políticas sociais, no que tange aos 
avanços advindos da Constituição de 1988, pode-se 
destacar, EXCETO: 
 

A) O direito à aposentadoria não integralmente 
contributiva, baseada num sistema de regime 
solidário de formação de recursos. 

B) A assistência social como política pública, garantindo 
direito de acesso a serviços por parte de populações 
necessitadas. 

C) O seguro-desemprego como direito social do 
trabalhador a uma provisão temporária de renda em 
situação de perda circunstancial de emprego. 

D) A obrigação do Estado em prestar de forma universal, 
pública e gratuita, atendimento na área de saúde 
restrito aos níveis de menor complexidade. 

E) A instituição da Seguridade Social como sistema 
básico de proteção social, articulando e integrando as 
políticas de seguro social, assistência social e saúde. 

 
Questão 33 
 

Considerando o contexto brasileiro de parcerias entre 
Estado e Sociedade, pode-se afirmar que as ONG’s são 
entidades: 
 

A) Filantrópicas reconhecidas como órgãos públicos 
autônomos, responsáveis pela execução de diversas 
políticas sociais. 

B) Públicas, que são constituídas pela sociedade, mas 
passam a integrar a estrutura da Administração 
Pública Indireta quando recebem recursos públicos.  

C) Públicas ou privadas a depender de sua qualificação 
como organização da sociedade civil de interesse 
público ou organização social, respectivamente. 

D) Privadas, sem fins lucrativos, instituídas pela 
sociedade, que podem se credenciar junto ao Estado 
para a celebração de parcerias entre o público e o 
privado. 

E) Responsáveis pela formulação, implantação e 
fiscalização das políticas sociais, intervindo por meio 
de conselhos gestores no campo da gestão 
governamental. 
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Questão 34 
 

No contexto de auditoria interna e externa, compete à 
Controladoria-Geral da União traçar a orientação 
normativa e realizar a supervisão técnica do Órgão 
Central e dos órgãos setoriais do Sistema de Controle 
Interno do Poder Executivo Federal. Quanto ao tema, 
analise as afirmativas a seguir. 
 

I. Para efetuar a avaliação dos controles internos, as 
unidades de auditoria interna dos órgãos deverão 
adotar as melhores práticas, considerando os 
componentes: ambiente de controle, avaliação de 
riscos e atividades de controle, exclusivamente. 

II. Os relatórios de auditoria prescindem de demonstrar 
os critérios de análise utilizados, as causas, as 
consequências constatadas e as recomendações que 
visam a aprimorar os controles avaliados, para o 
saneamento de impropriedades ou irregularidades 
porventura identificadas em cada achado de 
auditoria. 

III. A avaliação de riscos pode ser definida como o 
processo dinâmico e interativo que visa a identificar, 
a avaliar e a mensurar os riscos relevantes que 
possam comprometer a integridade do órgão ou 
entidade e o alcance das metas e dos objetivos 
organizacionais. 
 

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
 

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

Questão 35 
 

No contexto de auditoria interna e externa, analise as 
afirmativas a seguir. 
 

I. Um dos tipos de auditoria é o de conformidade, que 
examina a legalidade dos atos de gestão dos 
responsáveis sujeitos a sua jurisdição, quanto ao 
aspecto assistencial, contábil, financeiro, 
orçamentário e patrimonial. 

II. As evidências circunstanciais fornecem impressão ao 
auditor, servindo de evidência de auditoria, pois é 
objetiva suficientemente para embasar uma não 
conformidade. 

III. Denomina-se análise de processos a verificação de 
indicadores e parâmetros da atenção; a avaliação do 
grau de satisfação dos usuários e aspectos relativos à 
funcionalidade dos serviços. 
 

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
 

A) I, II e III. 
B) I, apenas. 
C) II, apenas. 
D) III, apenas. 
E) I e III, apenas.  
 
Questão 36 
 

Na perspectiva de Vigilância em Saúde da população 
indígena, foi criado um sistema de informações, o 
Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena 
(SIASI), para acompanhar as ações de saúde 
desenvolvidas no âmbito: 
 

A) Da União.                                                                                               
B) Dos estados. 
C) Dos municípios.  
D) Dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas. 
E) Dos níveis primários, secundários e terciários nas 

redes de atenção à saúde indígena. 
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Questão 37 
 

A saúde indígena foi tema de debate na 1ª e 2ª 
Conferências Nacionais de Proteção à Saúde do Índio. 
Essas duas Conferências propuseram a estruturação de 
um modelo de atenção diferenciada, como forma de 
garantir aos povos indígenas o direito ao acesso 
universal e integral à saúde. Sabendo que as 
Conferências de Saúde têm como objetivos principais 
avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a 
formulação das políticas de saúde, essas duas primeiras 
conferências nacionais que discutiram a saúde indígena 
aconteceram por indicação respectivamente das: 
 

A) 6ª e 7ª Conferências Nacionais de Saúde.  
B) 7ª e 8ª Conferências Nacionais de Saúde. 
C) 8ª e 9ª Conferências Nacionais de Saúde. 
D) 9ª e 10ª Conferências Nacionais de Saúde. 
E) 10ª e 11ª Conferências Nacionais de Saúde. 
 
Questão 38 
 

Considerando a organização dos serviços de saúde 
indígena e sabendo que a equipe de saúde é formada 
por médicos, enfermeiros, odontólogos, auxiliares de 
enfermagem e agentes indígenas de saúde, além de 
contar com a participação de outros profissionais, e 
que a atenção básica é realizada por intermédio dos 
agentes indígenas de saúde, a instância que é a 
primeira referência para esses profissionais são:  
 

A) Os polos-base. 
B) As casas de saúde indígenas. 
C) Os postos de saúde das aldeias. 
D) Os distritos sanitários especiais indígenas. 
E) As redes de serviços referenciadas do SUS. 
 
Questão 39 
 

“O tema que trata do Subsistema de Atenção à Saúde 
Indígena foi acrescido no capítulo V da Lei Orgânica da 
Saúde nº 8.080/1990, através da lei que ficou 
conhecida como Lei Arouca de autoria do então 
deputado federal Sérgio Arouca, sendo considerada o 
marco regulatório da atenção à vida das populações 
indígenas do Brasil.” A legislação a que se refere o 
enunciado é a: 
 

A) Lei nº 8.142/1990.                                                                                              
B) Lei nº 9.836/1999.  
C) Lei nº 10.424/2010. 
D) Lei nº 11.108/2005. 
E) Lei nº 12.895/2013.  
 
 
 
 

Questão 40 
 

Analise as afirmativas correlatas. 
 

I. “A Lei nº 8.080/90 afirma que o Sistema Único de 
Saúde é constituído pelo conjunto de ações e serviços 
de saúde, prestados por órgãos e instituições 
públicas federais, estaduais e municipais, da 
Administração direta e indireta e das fundações 
mantidas pelo Poder Público.” 

 

POR ISTO 
 

II. “As instituições privadas somente poderão prestar 
serviços de saúde ao SUS quando houver falhas na 
prestação da assistência à saúde pelas instituições do 
poder público, mediante contrato firmado por tempo 
determinado entre as duas partes e após processo 
licitatório, sendo permitida somente a participação 
das entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.” 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

A) As duas afirmativas são falsas. 
B) A primeira afirmativa é verdadeira e a segunda, falsa. 
C) A primeira afirmativa é falsa e a segunda, verdadeira. 
D) As duas afirmativas são verdadeiras e a segunda 

justifica a primeira. 
E) As duas afirmativas são verdadeiras e a segunda não 

justifica a primeira. 
 
Questão 41 
 

A medicina previdenciária no Brasil data de 1923, 
quando o governo instituiu, pela Lei Eloy Chaves: 
 

A) As Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs).                                                                                             
B) Os Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs). 
C) O Instituto Nacional de Previdência Social (INPS). 
D) O Instituto Nacional de Assistência Médica da 

Previdência Social (INAMPS). 
E) Dos Conselhos Consultivos de Administração de 

Saúde Previdenciária (IASP). 
 

Questão 42 
 

As Conferências de Saúde no Brasil foram instituídas 
em 1937, no primeiro governo de Getúlio Vargas. 
Naquela época, foi criado o Ministério da Educação e 
Saúde composto pelo Departamento Nacional de 
Educação e pelo Departamento Nacional de Saúde. A 
criação do Ministério da Saúde, independente da área 
da educação, foi um grande marco no ano de 1953 e 
que aconteceu após a realização da: 
 

A) 1ª Conferência Nacional de Saúde.  
B) 2ª Conferência Nacional de Saúde.  
C) 3ª Conferência Nacional de Saúde. 
D) 4ª Conferência Nacional de Saúde. 
E) 5ª Conferência Nacional de Saúde. 
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Questão 43 
 

“O Sistema Único de Saúde é ‘orientado por um 
conjunto de princípios e diretrizes válidas para todo o 
território nacional (...)’.”                             (Giovanella, 2012.) 
 

Relacione adequadamente, quando possível, os 
princípios e diretrizes do SUS às respectivas 
afirmativas. 
 

I. Universalidade. 
II. Igualdade na assistência à saúde. 
III. Descentralização político-administrativa. 

 

A. É entendida como um conjunto articulado e contínuo 
em que as ações de promoção, proteção e 
reabilitação da saúde não podem ser fracionadas. 

B. Corresponde à redistribuição de poder e 
responsabilidades quanto às ações e serviços de 
saúde entre as esferas de governo, a partir da ideia 
de que quanto mais perto do fato a decisão for 
tomada, maior a possibilidade do acerto.  

C. Todos os cidadãos têm direito às ações e serviços de 
saúde pública; porém, com acesso diferenciado 
dependendo das condições socioeconômicas dos 
indivíduos e da sua inserção no mercado de trabalho. 

 

Estão corretas apenas as associações 
 

A) I C. 
B) III B. 
C) I C; II A. 
D) II A; III B. 
E) I C; II A; III B. 
 
Questão 44 
 

As comissões intersetoriais no âmbito nacional são 
integradas pelos Ministérios e órgãos competentes e 
por entidades representativas da sociedade civil e têm 
como finalidade a articulação de políticas e programas 
de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas 
não compreendidas no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS). De acordo com a Lei nº 8.080/90, as 
comissões intersetoriais estão subordinadas: 
 

A) Ao Fundo Nacional de Saúde.  
B) Ao Conselho Nacional de Saúde. 
C) Às Comissões Permanentes de Integração. 
D) À Secretaria Executiva do Ministério da Saúde. 
E) À Secretaria Executiva do Ministério da Integração 

Nacional.  
 
 
 
 
 
 
 

Questão 45 
 

O Conselho Nacional de Saúde é um órgão deliberativo 
que atua na formulação de estratégia e no controle da 
execução da política de saúde. Fazem parte da 
composição dos conselhos de saúde representantes dos 
usuários do SUS, dos profissionais da saúde, de 
prestadores de serviços de saúde, das empresas com 
atividade na área da saúde, do Governo, do Conselho 
Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e Conselho 
Nacional de Secretarias Municipais de Saúde 
(Conasems). A distribuição das vagas no Conselho 
Nacional de Saúde com a finalidade de manter 
equilíbrio dos interesses envolvidos ocorre da seguinte 
maneira: 
 

A) 75% de usuários e de trabalhadores e 25% de 
prestadores de serviço e gestores. 

B) 25% de usuários; 50% de trabalhadores; e, 25% de 
prestadores de serviço e gestores. 

C) 25% de usuários; 25% de trabalhadores; e, 50% de 
prestadores de serviço e gestores. 

D) 50% de usuários; 25% de trabalhadores; e, 25% de 
prestadores de serviço e gestores. 

E) 25% de usuários; 25% de trabalhadores; e, 25% de 
prestadores de serviço e 25% de gestores. 

 
Questão 46 
 

Em um mercado cada vez mais competitivo e inovador, 
é essencial para a sobrevivência das organizações a 
existência de uma gestão estratégica. No âmbito 
empresarial, agir de forma estratégica significa planejar 
as ações de curto, médio e longo prazo. É saber até 
onde se quer chegar e quais são os recursos necessários 
para atingir os objetivos organizacionais. São 
consideradas os cinco pilares básicos que sustentam a 
administração estratégica nas organizações: 
 

A) Estratégia; Competências; Recursos; Cultura; e, 
Estrutura. 

B) Estratégico; Institucional; Gerencial; Tático; e, 
Operacional. 

C) Ambiente Interno; Ambiente Externo; Missão; Visão; 
e, Mercado. 

D) Governo; Mercado; Regulamentações; Clima; e, 
Comércio Exterior.  

E) Consumidores; Colaboradores; Fornecedores; 
Clientes; e, Parceiros. 
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Questão 47 
 

Cada organização, assim como cada pessoa, possui um 
conjunto de crenças, de hábitos, de valores ou de 
atitudes que influenciam diretamente as suas ações 
cotidianas e moldam a sua forma de agir ou de se 
relacionar. Nas empresas, a cultura organizacional é 
expressa pela maneira como são feitos seus negócios, 
como clientes e funcionários são tratados, ou ainda, o 
grau de autonomia ou liberdade que os funcionários 
possuem em suas respectivas unidades. Toda cultura 
organizacional se apresenta em três diferentes níveis. 
Relacione adequadamente os três níveis da cultura 
organizacional dos seus respectivos componentes. 
 

  1. Artefatos. 
  2. Valores compartilhados. 
  3. Pressuposições básicas. 
 

(     ) Constitui o nível mais íntimo, profundo e oculto da 
cultura organizacional. São as crenças 
inconscientes, percepções e sentimentos. 

(     ) São relevantes e importantes para as pessoas e 
que definem as razões pelas quais as pessoas 
fazem o que fazem. Compreendem as filosofias, as 
estratégias e os objetivos.  

(     ) É o mais superficial, visível e perceptível. São 
coisas concretas que cada um vê, ouve ou sente. 
São produtos, serviços e padrões de 
comportamento. 

 

A sequência está correta em 
 

A) 1, 2, 3. 
B) 3, 2, 1. 
C) 1, 3, 2. 
D) 2, 3, 1. 
E) 3, 1, 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 48 
 

Todas as organizações necessitam de líderes, seja no 
nível estratégico, gerencial ou operacional; entretanto, 
apesar da liderança ser uma característica de extrema 
importância para o administrador ou gestor, o fato é 
que estes profissionais nem sempre possuem as 
características de um verdadeiro líder. O líder nasce de 
um grupo social e é geralmente dotado de uma 
capacidade de influenciar e de agregar pessoas para o 
cumprimento de tarefas, de metas, enfim, de ser a 
peça-chave em situações de grande importância para 
qualquer organização. Sobre a “tomada de decisão” no 
âmbito da “Teoria dos Estilos de Liderança”, proposta 
por White e Lippit, analise as afirmativas, marque V 
para as verdadeiras e F para as falsas. 
 

(     ) Na liderança autocrática as diretrizes são debatidas 
e decididas pelo grupo, que é estimulado e 
orientado pelo líder.  

(     ) Na liderança democrática apenas o líder decide e 
fixa as diretrizes sem qualquer participação do 
grupo. 

(     ) Na liderança liberal o líder dá total liberdade ao 
grupo para a tomada de decisões, com mínima 
intervenção. 

 

A sequência está correta em 
 

A) V, F, F. 
B) V, V, V. 
C) F, F, V. 
D) F, F, F. 
E) F, V, F. 
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Questão 49 
 

Para que as empresas mantenham em sua estrutura 
organizacional pessoas comprometidas, produtivas e, 
acima de tudo, satisfeitas, é essencial o investimento 
em motivação, entretanto, motivar pessoas não é algo 
tão simples como muitos gestores imaginam. Motivar 
pessoas é um dos maiores desafios do administrador, 
pois cada pessoa possui um impulso motivacional 
diferente. Para enfrentar este desafio, o administrador 
deve acumular experiência e ter conhecimento sobre as 
diferentes teorias motivacionais. Sobre uma das 
principais teorias motivacionais, a “Teoria das 
Necessidades Aprendidas” de MacClelland, relacione 
adequadamente as “três necessidades básicas” aos 
seus respectivos componentes. 
 

1. Necessidades de poder. 
2. Necessidades de afiliação. 
3. Necessidades de realização. 

 

(     ) Reflete o desejo de interação social. É o desejo de 
estabelecer e manter amizades e relações 
interpessoais com os outros. A pessoa que possui 
esta necessidade coloca o relacionamento social 
antes das tarefas de realização pessoal.  

(     ) É o desejo de controlar e de ser responsável pelos 
outros ou de influenciar o seu comportamento. 
Leva as pessoas a influenciar as outras e vencê-las 
pela argumentação. Dependendo da situação este 
tipo de necessidade poder ser “negativo ou 
positivo”. 

(     ) É o desejo de ser excelente, melhor ou mais 
eficiente, resolver problemas ou dominar tarefas 
complexas. As pessoas com esta necessidade 
gostam de responsabilidades e de terem retroação 
de seu próprio desempenho. 

 

A sequência está correta em 
 

A) 1, 2, 3. 
B) 3, 2, 1. 
C) 1, 3, 2. 
D) 2, 1, 3. 
E) 3, 1, 2. 
 
 
 
 
 
 

Questão 50 
 

É essencial que as empresas tenham pessoas dotadas 
de capacidade para “administrar conflitos” e evitar que 
o ambiente organizacional possa ser influenciado 
negativamente. Esta importância se dá pelo fato de que 
o ambiente de trabalho é composto por pessoas de 
diferentes personalidades, culturas e interesses 
pessoais/profissionais que, em determinadas 
circunstâncias, podem ser conflitantes e se 
transformam em fatores desencadeadores de conflitos.  
Sobre os “efeitos negativos” do conflito para o 
ambiente organizacional incluem-se, EXCETO: 
 

A) O conflito estimula sentimentos de identidade no 
grupo, aumentando a coesão intragrupal. 

B) O conflito prejudica o desempenho das tarefas, ou 
seja, afeta a produtividade do trabalhador. 

C) Grande parte da energia gerada pelo conflito é gasta 
nele mesmo, prejudicando a energia que poderia ser 
gasta no trabalho produtivo. 

D) O conflito prejudica o comportamento de 
cooperação, influenciando a natureza dos 
relacionamentos existentes entre pessoas e grupos. 

E) O conflito apresenta consequências indesejáveis para 
o bom funcionamento da organização podendo 
provocar sentimentos de frustração, hostilidade e 
tensão. 
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PROVA DISCURSIVA 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

� A Prova Discursiva é de caráter eliminatório e classificatório, constituída de 1 (um) estudo de caso. 
� A resposta à Prova Discursiva deverá ser manuscrita em letra legível, com caneta esferográfica de corpo 

transparente, de tinta azul ou preta, não sendo permitida a interferência e/ou a participação de outras pessoas, 
salvo em caso de candidato na condição de pessoa com deficiência que esteja impossibilitado de redigir textos, 

como também no caso de candidato que tenha solicitado atendimento especial para este fim, nos termos do 
Edital. Nesse caso, o candidato será acompanhado por um fiscal do IDECAN devidamente treinado, para o qual 
deverá ditar o texto, especificando oralmente a grafia das palavras e os sinais gráficos de pontuação. 

� A resposta à Prova Discursiva deverá ter a extensão mínima de 20 (vinte) e máxima de 30 (trinta) linhas para o 
texto. Será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local 
apropriado ou que não atingir a extensão mínima ou ultrapassar a extensão máxima permitida. 

� O candidato receberá nota zero na Prova Discursiva em casos de não atendimento ao conteúdo avaliado, de não 
haver texto, de manuscrever em letra ilegível ou de grafar por outro meio que não o determinado no item 
anterior, bem como no caso de identificação em local indevido. 

� A Prova Discursiva terá o valor de 40 (quarenta) pontos. 
� Para efeito de avaliação da Prova Discursiva serão considerados os seguintes elementos de avaliação: 
 

ELEMENTOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA DISCURSIVA 

Critérios Elementos da Avaliação 
 

Aspectos Formais e 

Aspectos Textuais 

Observância das normas de ortografia, pontuação, concordância, regência e flexão, 

paragrafação, estruturação de períodos, coerência e lógica na exposição das ideias. 
12 pontos 

Aspectos Técnicos 
Pertinência da exposição relativa ao tema, à ordem de desenvolvimento proposto e 

ao conteúdo programático proposto. 
28 pontos 

TOTAL DE PONTOS: 40 pontos 

 
 
 
Os serviços de atenção à saúde dos povos indígenas são organizados, no nível local, onde a atenção primária e os 
serviços de referência se situam, na forma de Distritos Sanitários Especiais Indígenas e Polos-Base. Essa organização 
constitui uma das diretrizes da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, aprovada através da 
Portaria nº 254, de 31 de janeiro de 2002.  
 

Sabendo que os Distritos Sanitários Especiais Indígenas são as unidades gestoras descentralizadas do Subsistema de 
Atenção à Saúde Indígena e considerando a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, descreva 
quais são os critérios usados para a divisão territorial desses distritos e como se organizam para o funcionamento 
das redes de serviços de saúde dentro de cada território. Destaque, ainda, como ocorre a participação indígena no 
controle social das etapas do planejamento, implantação e funcionamento dos Distritos Sanitários Especiais 
Indígenas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 15

ANALISTA TÉCNICO DE POLÍTICAS SOCIAIS – TIPO 01 – BRANCA 

 

ESTUDO DE CASO 
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INSTRUÇÕES 
 

1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente. Os objetos 

restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e 

devidamente identificado. 

2. Não é permitida, durante a realização das provas, a utilização de calculadoras e/ou similares, livros, anotações, 

impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo. Especificamente, 

não é permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, com respectiva 

identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, 

ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, calculadora, câmera fotográfica, controle de alarme 

de carro, relógio de qualquer modelo e etc. 

3. Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e fumar. 

4. A duração da prova é de 04 (quatro) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à 

identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito) e Folha 

de Texto Definitivo. 

5. Com vistas à garantia da isonomia e lisura desse certame, os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção 

de metais no ingresso e na saída de sanitários durante a realização da prova. Ao término da prova o candidato 

deverá se retirar do recinto de aplicação, não lhe sendo mais permitido o ingresso nos sanitários. 

6. O Caderno de Provas consta de 50 (cinquenta) itens de múltipla escolha e um estudo de caso. Leia-o atentamente. 

7. Os itens das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 05 (cinco) opções (A a E) e uma única resposta 

correta. 

8. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas 

corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito) 

e Folha de Texto Definitivo que lhe foram fornecidos estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o 

material esteja incompleto, ou tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal. 

9. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única 

e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

10. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o Caderno de Provas no decurso 

dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato também poderá 

retirar-se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização, contudo não 

poderá levar consigo o Caderno de Provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de 

aplicação da prova, deverá assinar termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado 

Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo Coordenador da 

Unidade. 

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no site www.idecan.org.br, a partir 

das 16h00min do dia subsequente ao da realização das provas. 

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 2 

(dois) dias úteis, a partir do dia subsequente à divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao 

Concurso Público no site www.idecan.org.br. 

- A interposição de recursos deverá ser feita via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, 

com acesso pelo candidato ao fornecer dados referentes à sua inscrição apenas no prazo recursal, ao IDECAN, conforme 

disposições contidas no site www.idecan.org.br, no link correspondente ao Concurso Público. 




