
CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA

Edital nº 01/2015

ANALISTA DE AUDITORIA REGULAÇÃO  
E FISCALIZAÇÃO DA SAÚDE – DIREITO
(Analista de Auditoria Regularização e Fiscalização da Saúde)

ANEXO I – 23/01/2016 (TARDE)
Código: 402

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1 – Este caderno contém as questões da Prova Objetiva.
2 – Use o rascunho da Folha de Respostas reproduzida ao final deste caderno APENAS para marcar o 
Gabarito.
3 – Ao receber a Folha de Respostas da Prova Objetiva:

• Confira seu nome, número de inscrição e cargo.
• Assine, A TINTA, no espaço próprio indicado.

4 – ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado da Folha de Respostas, com sua caligrafia usual, mantendo 
as letras maiúsculas e minúsculas, desconsiderando aspas e autoria, a seguinte frase:

“Saúde cuidada, vida conservada.” Provérbio Latino

ATENÇÃO:

FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.
5 – Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas:

• use apenas caneta esferográfica azul ou preta.
• preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à 

resposta solicitada em cada questão.
• assinale somente uma alternativa em cada questão.
Sua resposta NÃO será computada se houver marcação de mais de uma alternativa, 
questões não assinaladas ou rasuras. 

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
A Folha de Respostas da Prova Objetiva não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

ATENÇÃO: Período de Sigilo – Não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes de 
decorridas 2 (duas) horas do início das provas. O candidato não poderá fazer anotação de questões ou informações relativas 
às suas respostas no Comprovante Definitivo de Inscrição (CDI) ou em quaisquer outros meios, que não os permitidos neste 
Edital e especificados na capa da prova. Durante o período de realização das provas, não será permitida qualquer espécie de 
consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, assim como não 
será permitido o uso de livros, códigos, manuais, impressos, anotações ou quaisquer outros meios. O candidato não poderá 
levar o caderno de questões da Prova Objetiva. Ao término do prazo estabelecido para a prova, os três últimos candidatos 
deverão permanecer na sala até que o último candidato termine sua prova, devendo todos assinar a Ata de Sala, atestando a 
idoneidade da fiscalização das provas, retirando-se da sala de prova de uma só vez. 

O caderno de questões e o gabarito da Prova Objetiva serão divulgados no endereço eletrônico 
<www.gestaodeconcursos.com.br> no dia 25 de janeiro de 2016.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 4 (QUATRO) HORAS



ATENÇÃO
Sr.(a) Candidato(a),

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo,  
40 (quarenta) questões de múltipla escolha, cada uma constituída de 4 (quatro) 
alternativas de respostas, assim distribuídas: 10 (dez) questões de Português,  
5 (cinco) questões de Atualidades, 5 (cinco) questões de Legislação e 20 (vinte) 
questões de Conhecimentos Específicos, todas perfeitamente legíveis.

Havendo algum problema, informe imediatamente ao aplicador de provas para que ele 
tome as providências necessárias.

Caso não observe essa recomendação, não lhe caberá qualquer reclamação ou recursos 
posteriores.
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PORTUGUÊS

QUESTÃO 1

Leia o e-mail a seguir, enviado por um funcionário ao seu 
setor de trabalho.

Boa tarde,

segue em anexo o relatório da última reunião e a sua 
ata.

Se houverem dúvidas estou a disposição.

Atenciosamente.

Assinale a alternativa em que a reescrita desse e-mail 
está adequada à norma padrão. 

A) Boa tarde, seguem em anexo o relatório da última 
reunião e a sua ata. Se houverem dúvidas, estou 
à disposição. Atenciosamente.

B) Boa tarde, segue em anexo, o relatório da última 
reunião e a sua ata. Se houverem dúvidas, estou 
a disposição. Atenciosamente.

C) Boa tarde, seguem, em anexo, o relatório da 
última reunião e a sua ata. Se houver dúvidas, 
estou à disposição. Atenciosamente.

D) Boa tarde, segue, em anexo, o relatório da última 
reunião e a sua ata. Se houver dúvidas, estou a 
disposição. Atenciosamente.

QUESTÃO 2

Analise os trechos textuais a seguir.

I. Meu cheiro é de cravo
 Minha cor de canela
 A minha bandeira
 É verde e amarela
 Pimenta de cheiro
 Cebola em rodela
 Um beijo na boca
 Feijão na panela
 Gabriela.... 

“Gabriela” – Tom Jobim

II. Me ame devagarinho
 Sem fazer nenhum esforço
 Tô doido por seu carinho. 

“Maçã do rosto” – Lenine

III. E no salão social;
 Festas que lembram velório.
 Meia dúzia de parentes;
 E a panelinha do escritório.

“Paradoxo” – Gabriel, o pensador

A comparação pode ser feita de forma explícita ou 
implícita. Nesse contexto, há comparação nos trechos:

A) I e II, apenas.

B) I e III, apenas.

C) II e III, apenas.

D) I, II e III.

INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às 
questões de 3 a 7.

O homem que sabe

Para Anatol Rosenfeld, a concretização de muitas 
ideias kantianas apenas esboçadas coube a Schiller, 
especialmente no domínio da estética.

O homem, pensa Friedrich Schiller, é determinado pelas 
forças da natureza e, na grande maioria das vezes, perde 
para ela. A única liberdade humana consiste em não se 
deixar escravizar, o que implica exercer o senso moral 
por meio da linguagem e do pensamento. A capacidade 
humana de criar valores representa o domínio próprio 
do homem; eles são o modo humano de se contrapor à 
natureza, por isso não derivam da necessidade, mas da 
liberdade. É por “claro saber e livre decisão” que o homem 
troca o estatuto de independência, no estado natural, pelo 
do contrato, no estado moral. 

No entanto, esta contraposição entre a natureza de um 
lado e o homem de outro se compõe com um combate 
que pode aniquilar o homem, porque gera uma luta sem 
fim. Somente o senso estético, ele diz, como um terceiro 
caráter, pode fazer a ponte entre estes dois domínios; é 
ele que desfaz esta polaridade, porque aproxima o que a 
razão afasta. Se a razão teórica precisa decompor, separar, 
o senso estético se caracteriza por compor, aproximar.  
O senso estético existe para reunir o que a razão teve de 
separar.

Enquanto apenas luta contra a natureza, por meio do 
conhecimento que fragmenta o mundo tentando conhecê-lo 
ou dominá-lo, o homem perde, porque, em última instância, 
é sempre finito, mortal. Mas ele pode, auxiliado pelo senso 
estético, não lutar contra o mundo, o que implica em 
não fragmentá-lo, mas se ver inserido nele e, fortalecido 
pelo sentimento de pertencimento, tornar-se capaz de 
lidar com as perdas. A faculdade do juízo, diz Kant, é a 
capacidade de pensar o particular contido no universal, por 
isso somente ela é capaz de desfazer a unidade fictícia e 
provisória do sujeito particular, reinserindo-o na totalidade 
que o sustenta e alimenta. É a sua consciência individual, 
ou seja, é o saber de si como provisório que o faz sofrer. 
Quando o homem se sente inserido no todo, o sofrimento 
particular perde importância e ele, então, não sucumbe e 
vence a natureza, não pela força, mas pelo puro exercício 
da liberdade moral, que fortalece, amplia, alarga a alma.

[...]
MOSÉ, Viviane. O homem que sabe. In: ARRAIS, Rafael. 

Schiller e a dimensão estética. Textos para reflexão. Disponível 
em: <http://zip.net/bnsbWn>. Acesso em: 13 out. 2015 

(Adaptação).

QUESTÃO 3

Releia o trecho a seguir.

“No entanto, esta contraposição entre a natureza de um 
lado e o homem de outro se compõe com um combate 
que pode aniquilar o homem, porque gera uma luta sem 
fim.”

“No entanto” e “porque”, presentes nesse trecho, podem 
ser substituídos, sem prejuízo do sentido original, 
respectivamente, por:

A) “portanto” e “porquanto”.
B) “todavia” e “pois”.
C) “conquanto” e “por tanto”.
D) “já que” e “mesmo que”.
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QUESTÃO 4

De acordo com o texto, analise as afirmativas a seguir e 
assinale V para as verdadeiras e F para as falsas.

(   ) A linguagem e o pensamento são o que permite 
aos humanos não se deixarem escravizar pela 
natureza. 

(   ) Enquanto a natureza age por instinto ou impulso – 
o chamado estado natural –, o homem consegue 
criar, estabelecer e seguir valores, tornando-se, 
assim, socialmente estabelecido.

(   ) Enquanto permanece na tentativa de separar-se  
da natureza por um contrato moral, o homem 
tende a prejudicar-se.

(   ) O senso estético cumpre o papel de retornar o 
homem ao seu estado independente, permitindo, 
assim, um pertencimento efetivo à natureza.

(   ) A faculdade do juízo, inata às criaturas da 
natureza, estabelece a união de homem e 
natureza de maneira igualitária.

Assinale a sequência CORRETA.

A) F F F V V

B) F V F V V

C) V V V F F

D) V F V F F

QUESTÃO 5

Releia o trecho a seguir.

“A capacidade humana de criar valores representa o 
domínio próprio do homem; eles são o modo humano 
de se contrapor à natureza, por isso não derivam da 
necessidade, mas da liberdade.”

Com base nesse trecho, analise as afirmativas a seguir.

I. O pronome “eles” refere-se aos valores humanos.

II. A locução “por isso” possui valor semântico 
conclusivo.

III. “Mas” é uma conjunção adversativa.

IV. Os valores são frutos da liberdade humana.

Segundo a norma padrão, estão CORRETAS as 
afirmativas:

A) I, II, III e IV.

B) I, III e IV, apenas.

C) II e III, apenas.

D) I e IV, apenas.

QUESTÃO 6

As orações a seguir exemplificam a ideia contida entre 
parênteses, EXCETO em:

A) “Esta contraposição entre a natureza de um lado 
e o homem de outro se compõe com um combate 
que pode aniquilar o homem.” (DUALIDADE)

B) “O homem, pensa Friedrich Schiller, é 
determinado pelas forças da natureza.” 
(FORMAÇÃO)

C) “É por ‘claro saber e livre decisão’ que o homem 
troca o estatuto de independência pelo do 
contrato.” (CONSCIÊNCIA)

D) “É o saber de si como provisório que o faz sofrer.” 
(INDIVIDUALIDADE)

QUESTÃO 7

O principal objetivo do texto é:

A) discutir argumentos já propostos por pensadores 
anteriores de modo a modificá-los com ideias 
mais atuais e relevantes.

B) revelar à comunidade as teorias filosóficas 
propostas por pensadores de outras épocas.

C) argumentar de modo a incitar nos leitores a 
necessidade de agir de maneira consciente 
sobre sua individualidade enquanto ser da 
natureza.

D) escrever sobre a condição humana na dimensão 
do senso estético e promover reflexões sobre o 
tema.

QUESTÃO 8

Em relação ao uso dos pronomes de tratamento, assinale 
a alternativa INCORRETA.

A) Vossa Majestade, a Rainha, apresenta-se às  
17 horas.

B) Vossa Santidade, o Papa Francisco visitará o 
Chile em breve.

C) Vossa Excelência, o Reitor João da Silva, reitera 
as boas-vindas.

D) Vossa Alteza, a Princesa Aurora, autoriza a 
publicação do veto.
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QUESTÃO 9

Segundo o dicionário Aurélio, “neologismo” é a “palavra 
ou expressão nova numa língua”.

De acordo com essa definição, assinale a alternativa 
cuja oração contenha um neologismo.

A) “Por que nossos ancestrais, desde os 
desconhecidos sentados em retratos de família 
até os grandes e famosos, ficam tão sem graça 
diante das lentes?” 

Disponível em: <http://zip.net/bwsbwr>.  
Acesso em: 13 out. 2015.

B) “Alguns meses atrás, o líder russo teria chegado 
à ONU para a reunião da Assembleia-Geral 
como um virtual pária. Agora ele tem uma reunião 
marcada com o presidente Barack Obama.” 

Disponível em: <http://zip.net/bdscll>.  
Acesso em: 13 out. 2015.

C) “Receita de massa no programa culinário de 
Rodrigo Hilbert possui uma pitada de invenções 
mirabolantes.” 

Disponível em: <http://zip.net/bjsbSd>.  
Acesso em: 13 out. 2015.

D) “O verão foi de rachar, para além desse lugar-
comum. No Senegal até diziam: em Dakar está 
fazendo um calor carioquesco.” 

Disponível em: <http://zip.net/bksbSh>.  
Acesso em: 13 out. 2015.

QUESTÃO 10

Considerando a norma padrão, analise as orações a 
seguir.

I. Clarice e Suzana acham que este é o caminho. 
Elas tem razão.

II. Em Gramado, a temperatura chegou a zero 
graus.

III. Ela mesma fez os reparos em casa.

IV. Susana chegou há dois dias e voltará daqui há 
duas semanas.

Estão INCORRETAS as orações:

A) I, III e IV, apenas.

B) I, II e IV, apenas.

C) II, III e IV, apenas.

D) I, II, III e IV.

ATUALIDADES

QUESTÃO 11

Em 2015 foi realizado em Paris, organizado pela ONU, 
um encontro que reuniu líderes e representantes de mais 
de 190 países para propor um novo acordo sobre as 
mudanças climáticas no mundo. 

Assinale a alternativa que apresenta o nome do encontro.

A)  Rio +10.
B)  Bretton Woods.
C)  Cúpula da Terra.
D)  COP-21.

QUESTÃO 12

Em anúncio no dia 2 de outubro de 2015, como uma das 
medidas para o ajuste fiscal, muito comentado durante 
todo esse ano, o governo federal decidiu diminuir os 
gastos públicos.

Assinale a alternativa que apresenta os ministérios que 
foram fundidos a outros e, consequentemente, extintos.

A)  Casa Civil e Justiça.

B)  Planejamento e Saúde.

C)  Fazenda e Educação.

D)  Previdência Social e Pesca.

QUESTÃO 13

Em 5 de agosto de 2010, 33 mineiros ficaram presos em 
uma mina de cobre, na qual estavam soterrados a uma 
profundidade de aproximadamente 700 metros. Este 
ano, em 13 de outubro, comemorou-se os 5 anos de fim 
desse drama.

Nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta o 
país em que a tragédia aconteceu.

A)  Argentina

B)  Uruguai

C)  Chile

D)  Paraguai

QUESTÃO 14

A tuberculose é causada por uma bactéria que afeta 
principalmente os pulmões. Os sintomas mais frequentes 
são, no início da doença, tosse seca contínua, depois, 
tosse com presença de secreção por mais de quatro 
semanas. 

Assinale a alternativa com o nome da vacina que previne 
as formas mais agressivas dessa doença.

A)  BCG

B)  Tríplice viral

C)  Penta valente

D)  Pneumocócica

QUESTÃO 15

Cândido Portinari é um dos pintores brasileiros mais 
famosos do mundo. Sua principal obra acaba de ser 
completamente restaurada e é permanentemente 
exposta no hall de entrada do prédio das Nações Unidas 
em Nova York, EUA. 

Assinale a alternativa com o nome dessa obra.

A)  Luta e poder

B)  Fúria e amor

C)  Guerra e paz

D)  Solidão e esperança
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LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 16

A Lei Orgânica do Município de Uberaba especifica a 
competência do município para a realização de obras 
públicas. 

Considerando esse contexto, são competências do 
Município de Uberaba, EXCETO:

A) Construção de edifícios públicos.

B) Construção de obras e instalações para a 
implantação e prestação de serviços necessários 
ou úteis à comunidade.

C) Execução de quaisquer outras obras destinadas 
a assegurar a funcionalidade e o bom aspecto 
da cidade.

D) Construção de casas populares. 

QUESTÃO 17

A Administração Pública do Município de Uberaba 
observa princípios previstos em sua Lei Orgânica. 

Nesse contexto, são princípios da Administração Pública, 
EXCETO:

A) Moralidade.

B) Pessoalidade.

C) Razoabilidade.

D) Eficiência.

QUESTÃO 18

A Lei Nº 8.666/93 considera inexigível a licitação quando 
houver inviabilidade de competição. 

Nesse contexto, configuram situação de inexigibilidade 
de licitação, EXCETO: 

A) A aquisição de materiais, equipamentos e 
gêneros que possam ser fornecidos por produtor, 
empresa ou representante comercial exclusivo, 
sendo vedada a preferência de marcas.

B) Contratação de serviços técnicos especializados, 
enumerados no Art. 13 da 8.666/93, de natureza 
singular, junto a profissionais e a empresas com 
notória especialização.

C) Contratação de profissionais de saúde para o 
atendimento do SUS.

D) Contratação de profissional do setor artístico, 
consagrado pela crítica especializada ou pela 
opinião pública.

QUESTÃO 19

A Lei Nº 8.666/93 estipula que os interessados em 
contratar com a Administração Pública devem ser 
habilitados previamente. 

A esse respeito, assinale a alternativa que apresenta 
corretamente os tipos de habilitação.

A) Habilitação jurídica, administrativa e técnica.

B) Habilitação jurídica, técnica e regularidade fiscal.

C) Habilitação jurídica e administrativa.

D) Habilitação técnica e administrativa.

QUESTÃO 20

As comissões de licitação têm as suas atribuições 
estabelecidas na Lei Nº 8.666/93.

São atribuições das comissões de licitação, EXCETO:

A) Recebimento das propostas para o procedimento 
licitatório.

B) Cadastramento dos licitantes.

C) Planejamento das aquisições.

D) Exame e julgamento dos documentos e 
procedimentos relativos à licitação.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

ANALISTA DE AUDITORIA REGULAÇÃO E 
FISCALIZAÇÃO DA SAÚDE – DIREITO

QUESTÃO 21

Analise as afirmativas a seguir com relação às 
disposições da Lei Orgânica do SUS e assinale com V 
as verdadeiras e com F as falsas.

(   ) A alimentação, a moradia, o saneamento básico, 
o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, 
o transporte, o lazer e o acesso aos bens e 
serviços essenciais são fatores determinantes 
e condicionantes do estado de saúde de uma 
população.

(   ) É dever do Estado o estabelecimento de 
condições que assegurem acesso universal 
e igualitário às ações e aos serviços para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde.

(   ) A saúde é um direito fundamental do ser humano, 
sendo também dever das pessoas, da família, das 
empresas e da sociedade prover as condições 
indispensáveis ao seu pleno exercício.

(   ) O Estado deve garantir a saúde a partir da 
execução de políticas econômicas e sociais que 
visem a redução de riscos de doença e outros 
agravos.

Assinale a sequência CORRETA.

A) V F V F

B) V V V V

C) V V F V

D) F V F F

QUESTÃO 22

As ações e serviços públicos de saúde são desenvolvidos 
de acordo com as diretrizes previstas no Art. 198 da 
Constituição Federal de 1988, obedecendo ainda 
princípios organizativos e doutrinários. 

Assinale a alternativa que apresenta princípios 
organizativos do SUS.

A) Universalidade, integralidade, equidade e 
descentralização.

B) Descentralização, regionalização, hierarquização 
da rede e participação social.

C) Integralidade, descentralização, regionalização 
e hierarquização da rede.

D) Equidade, descentralização, regionalização e 
hierarquização da rede.

QUESTÃO 23

Nos termos do Decreto Federal Nº 7.508, de 28 de junho 
de 2011, as Comissões Intergestores são fóruns de 
articulação interfederativa que pactuarão a organização 
e o funcionamento das ações e serviços de saúde 
integrados em redes de Atenção à Saúde. 

São objetos de pactuação dessas Comissões, EXCETO:

A)  Aspectos operacionais, financeiros e 
administrativos da gestão compartilhada do 
SUS, de acordo com a definição da política de 
saúde dos entes federativos, consubstanciada 
nos seus planos de saúde, aprovados pelos 
respectivos conselhos de saúde.

B)  Diretrizes gerais sobre Regiões de Saúde, 
integração de limites geográficos, referência e 
contrarreferência e demais aspectos vinculados 
à integração das ações e serviços de saúde 
entre os entes federativos.

C)  Responsabilidades individuais e igualitárias 
para os entes federativos na Rede de Atenção 
à Saúde, independentemente de seu porte 
demográfico e seu desenvolvimento econômico-
financeiro. 

D)  Referências das regiões intraestaduais e 
interestaduais de Atenção à Saúde para o 
atendimento da integralidade da assistência.

QUESTÃO 24

Acerca do Planejamento da Saúde, considere as 
afirmativas a seguir.

I. O processo de planejamento da saúde será 
ascendente e integrado, do nível local até o 
federal, ouvidos os respectivos Conselhos de 
Saúde, compatibilizando-se as necessidades 
das políticas de saúde com a disponibilidade de 
recursos financeiros.

II. O planejamento da saúde não poderá ser indutor 
de políticas para a iniciativa privada.

III. O Plano de Saúde e o Relatório de Gestão 
devem estar compatíveis com os respectivos 
Planos Plurianuais (PPA), Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual 
(LOA).

IV. A Programação Anual de Saúde visa 
operacionalizar as intenções expressas no Plano 
de Saúde e tem como propósito determinar 
o conjunto de ações voltadas à promoção,  
à proteção e à recuperação da saúde, bem como 
a gestão do SUS.

V. O Plano de Saúde deverá ser encaminhado para 
ciência do respectivo Conselho de Saúde.

Estão INCORRETAS as afirmativas:

A) I e V, apenas.

B) II, III e IV, apenas.

C) II e V, apenas.

D) II, IV e V, apenas.
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QUESTÃO 25

A utilização da informação na gestão da saúde é, cada 
vez mais, o que confere o diferencial na qualificação 
do processo decisório. Nesse sentido, foi instituído o 
Sistema de Informações em Saúde, de base nacional 
e alimentação obrigatória por estados e municípios, ao 
qual pertencem os seguintes sistemas, EXCETO:

A) SIA-SUS – Sistema de Informações Ambulatoriais 
do SUS.

B) CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde.

C) SIH-SUS – Sistema de Informações Hospitalares 
do SUS.

D) AMS – Pesquisa de Assistência Médico-
Sanitária.

QUESTÃO 26

A Regulação do Sistema de Saúde deve ser entendida 
como instrumento de garantia de acesso do usuário 
aos serviços de saúde e como ferramenta de gestão do 
Sistema de Saúde. 

Nesse sentido, é CORRETO afirmar:
A)  Compreendem as ações de regulação da 

Atenção à Saúde, a contratação de prestadores 
de serviços, a regulação assistencial, o controle 
assistencial, a avaliação da Atenção à Saúde,  
a auditoria assistencial e as regulamentações de 
Vigilância Sanitária e Epidemiológica.

B)  A regulação do acesso consiste no 
estabelecimento de meios e ações para garantia 
do direito constitucional de acesso universal, 
igualitário e integral, não podendo ser delegada 
pelo gestor.

C)  Compete exclusivamente ao Sistema Nacional 
de Auditoria a atividade de avaliação da estrutura, 
dos processos aplicados e dos resultados 
alcançados, para aferir sua adequação aos 
critérios e parâmetros exigidos de eficiência, 
eficácia e efetividade.

D)  Os limites financeiros da Programação Pactuada 
e Integrada (PPI) originam-se de programações 
municipais e devem ser aprovados pela 
Comissão Intergestores Tripartite.

QUESTÃO 27

São princípios norteadores da Política de Humanização, 
EXCETO:

A)  Estimular processos comprometidos com a 
produção de saúde e com a produção de sujeitos.

B)  Fortalecer o trabalho em equipe multiprofissional, 
estimulando a transdisciplinaridade e a 
grupalidade.

C)  Estimular práticas resolutivas, racionalizar e 
adequar o uso de medicamentos, eliminando 
ações intervencionistas desnecessárias.

D)  Utilizar da informação, da comunicação, da 
educação permanente e dos espaços da gestão 
na construção de autonomia e protagonismo de 
sujeitos e coletivos.

QUESTÃO 28

Acerca das funções essenciais à Justiça, assinale a 
alternativa INCORRETA.

A) É função institucional do Ministério Público 
expedir notificações nos procedimentos 
administrativos de sua competência, requisitando 
informações e documentos para instruí-los.

B) Aos Procuradores do Estado compete a 
representação judicial e a consultoria jurídica 
das respectivas unidades federadas.

C) O advogado é indispensável à administração 
da justiça, sendo inviolável por seus atos e 
manifestações no exercício da profissão.

D) Aos Defensores Públicos, é garantida a 
inamovibilidade e o exercício da advocacia fora 
das atribuições institucionais.

QUESTÃO 29

São considerados Princípios Constitucionais Sensíveis, 
EXCETO:

A) Autonomia municipal.

B) Direitos da pessoa humana.

C) Aqueles cuja inobservância poderá acarretar a 
intervenção por parte da União.

D) O não pagamento de dívida fundada, por dois 
anos consecutivos, sem motivo de força maior.

QUESTÃO 30

A Ordem Social tem como objetivos o bem-estar e a 
justiça sociais. 

Nesse sentido, é CORRETO afirmar que:

A) a assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

B) o regime de previdência privada será obrigatório, 
se regulado por lei complementar.

C) apenas a Constituição Federal pode instituir 
fontes destinadas a garantir a manutenção ou a 
expansão da seguridade social.

D) é competência exclusiva da União promover 
e incentivar o desenvolvimento científico,  
a pesquisa e a capacitação tecnológicas.

QUESTÃO 31

Nos termos da Lei Federal Nº 9.784, de 29 de janeiro 
de 1999, são princípios do Processo Administrativo, 
EXCETO:

A) Interesse público.

B) Garantia de defesa.

C) Subsidiariedade.

D) Gratuidade.
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QUESTÃO 32

No que diz respeito às Licitações, é INCORRETO 
afirmar:

A) Poderá ser utilizada a licitação na modalidade de 
Pregão, para aquisição de bens e serviços cujos 
padrões de desempenho e qualidade possam 
ser objetivamente definidos pelo edital, por meio 
de especificações usuais no mercado.

B) A Concorrência poderá ser utilizada em 
substituição a qualquer das demais modalidades.

C) É dispensável a licitação quando não acudirem 
interessados à licitação anterior e ela, 
justificadamente, não puder ser repetida sem 
prejuízo para a Administração.

D) É inexigível a licitação nos casos de guerra ou 
grave perturbação da ordem.

QUESTÃO 33

Nos termos da Lei Federal Nº 7.437, de 24 de julho de 
1985, têm legitimidade para propor a Ação Civil Pública, 
EXCETO:

A) o Ministério Público.

B) a Defensoria Pública.

C) o município de Uberaba.

D) a Associação, constituída a mais de um ano, que 
tenha entre suas finalidades a proteção à saúde.

QUESTÃO 34

São considerados Atos de Improbidade Administrativa, 
EXCETO:

A) Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou 
locação de bem ou serviço por preço superior ao 
de mercado.

B) Ordenar ou permitir a realização de despesas 
não autorizadas por lei ou regulamento.

C) Perceber vantagem econômica, direta ou 
indireta, para facilitar a contratação de serviços 
pelas entidades da administração pública direta, 
indireta ou fundacional, por preço superior ao 
valor de mercado.

D) Celebrar tratados, convenções ou ajustes sem 
aprovação do Congresso Federal.

QUESTÃO 35

Sobre a Responsabilidade Civil, assinale a alternativa 
INCORRETA.

A) O empregador é responsável pela reparação 
civil de dano causado por seus empregados, 
serviçais e prepostos, no exercício do trabalho 
que lhes competir, ou em razão dele.

B) O direito de exigir reparação e a obrigação de 
prestá-la transmitem-se com a herança.

C) É ilícita a cumulação das indenizações de dano 
estético e dano moral.

D) As pessoas jurídicas de direito público são 
civilmente responsáveis por atos de seus 
agentes que nessa qualidade causem dano a 
terceiros.

QUESTÃO 36

Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador 
uma situação independente de qualquer atividade estatal 
específica, relativa ao contribuinte. 

Acerca dos impostos municipais, é CORRETO afirmar:

A) O Imposto sobre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana (IPTU) tem como fato gerador 
apenas a propriedade ou o domínio útil de bem 
imóvel localizado em zona urbana do município.

B) É imune ao Imposto sobre Transmissão de Bens 
Imóveis (ITBI) o bem imóvel dado em garantia.

C) É constitucional a lei que estabelece alíquotas 
progressivas para o Imposto de Transmissão de 
Bens Imóveis (ITBI) com base no valor venal do 
imóvel.

D) Aplica-se o Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza (ISSQN) sobre operações de locação 
de bens móveis.

QUESTÃO 37

Sobre o Direito Processual Civil, analise as afirmativas 
a seguir.

I. A superveniência da sentença de procedência do 
pedido não prejudica o recurso interposto contra 
a decisão que deferiu o pedido de antecipação da 
tutela.

II. A ação popular poderá ser ajuizada por eleitor,  
a partir de dezesseis anos de idade.

III. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo 
processo, em conjunto, ativa ou passivamente, 
apenas quando os direitos e obrigações derivarem 
do mesmo fundamento de fato ou de direito.

IV. Na execução por quantia certa contra a Fazenda 
Pública, citar-se-á a devedora para opor 
embargos em 15 (quinze) dias.

Considerando a jurisprudência e legislação em vigor, 
estão CORRETAS as afirmativas: 

A) I e II, apenas.

B) I e III, apenas.

C) I, II e III, apenas.

D) I, II, III e IV.

QUESTÃO 38

Nos termos da Lei Federal Nº 10.257, de 10 de julho 
de 2001, o Plano Diretor é o instrumento básico da 
política de desenvolvimento e expansão urbana, sendo 
obrigatório nos seguintes casos, EXCETO:

A) para cidades integrantes de regiões 
metropolitanas e aglomerações urbanas.

B) para cidades integrantes de áreas de especial 
interesse turístico.

C) para cidades com até vinte mil habitantes.

D) para cidades incluídas no cadastro nacional de 
municípios com áreas suscetíveis à ocorrência 
de deslizamentos de grande impacto, inundações 
bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos 
correlatos.
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QUESTÃO 39

Segundo a jurisprudência do Tribunal Superior do 
Trabalho, assinale a alternativa que não apresenta 
características da Terceirização.

A) A contratação irregular de trabalhador, mediante 
empresa interposta, não gera vínculo de 
emprego com órgãos da Administração Pública 
direta, indireta ou fundacional.

B) Não forma vínculo de emprego com o tomador, 
a contratação de serviços de vigilância, 
conservação e limpeza, desde que inexistente a 
pessoalidade e a subordinação direta.

C) A responsabilidade subsidiária do tomador de 
serviços abrange todas as verbas decorrentes da 
condenação referentes ao período da prestação 
laboral.

D) A terceirização é ilegal no caso de trabalho 
temporário.

QUESTÃO 40

A organização político-administrativa da República 
Federativa do Brasil compreende a União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios.

Nos termos da Constituição Federal, é competência do 
município:

A) legislar, de forma exclusivamente suplementar, 
sobre a proteção e defesa da saúde.

B) criar, organizar e suprimir distritos, observada a 
legislação federal.

C) prestar, com as cooperações técnica do Estado 
e financeira da União, serviços de atendimento à 
saúde da população.

D) promover, no que couber, adequado ordenamento 
territorial, mediante planejamento e controle do 
uso, do parcelamento e da ocupação do solo 
urbano.
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AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, 
OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.
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