
 

 
 

PERÍODO TARDE 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 

 

Atenção: Confira seu cargo e leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões 

e Folha de Respostas. 

 

1. Seu caderno deve conter 60 (sessenta) questões, com 04 (quatro) alternativas, assim dispostas: 

 

Disciplina Composição 

Língua Portuguesa 1 a 15 

Informática Básica 16 a 20 

Conhecimentos Gerais 21 a 30 

Conhecimentos Específicos 31 a 60 

 

2. A Prova terá duração de 4h (quatro horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas. 

3. Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente 

acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova.  

4. Para uso do sanitário e/ou beber água, você deverá solicitar ao Fiscal de Sala e somente levantar 

após autorização. 

5. O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova. 

6. Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão 

realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da 

prova. 

7. Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, 

calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, 

conforme constante no edital de abertura, caso o fiscal constate alguma irregularidade irá anotar 

em Ata da Sala, para devidas providências da Comissão Organizadora. 

8. Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de tinta 

azul ou preta, Caderno de Questões e Folha de Respostas. 

9. Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho. 

10. Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas definitiva. Confira seus dados e em caso de 

erro, chame o fiscal. Após conferir, assine no campo destinado à assinatura do candidato. 

Em hipótese alguma ela será substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. 

Cuidado, pois esse será o único documento válido para correção.  

11. Caso algum equipamento eletrônico emita som, mesmo que desligado e lacrado no plástico de 

pertences, o candidato portador do equipamento será automaticamente eliminado do concurso. 

12. Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta. Atenção: 

Verifique na Folha de Respostas a forma correta de preenchimento. 

13. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada, em branco ou preenchidos de forma 

diferente das instruções serão anuladas. 

14. Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e 

Caderno de Questões, se for o caso. 

15. Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado 

do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal. 

16. Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitos em voz alta ao fiscal. 

17. Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material 

da sala. 

18. Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova. 
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Língua Portuguesa 
 
Leia o texto para responder as questões. 
 

Jeff Bezos: o CEO da Amazon que redefiniu o varejo 
agora quer te levar para o espaço 

Saiba quem é o homem mais rico do mundo, dono da 
Amazon e que investe mais de um bilhão de dólares por ano 

para explorar o universo 
 
Quem é Jeff Bezos? 
O homem que desbancou Warren Buffett e Bill 

Gates e se tornou a pessoa mais rica do mundo é o CEO por 
trás de mais de 50% das compras online nos EUA: Jeff Bezos. 
Formado em engenharia elétrica e ciências da computação, ele 
deixou um promissor emprego em uma das principais gestoras 
de Wall Street para apostar no futuro da internet. A empresa 
começou apenas como uma livraria online, mas seu 
crescimento surpreendente possibilitou que o plano inicial de 
ser uma grande empresa de tecnologia se tornasse viável. 

Assim, a Amazon abriu seu site para mais produtos e 
outros vendedores. Posteriormente, expandiu seus negócios 
para computação na nuvem, leitor de livros 
digital, streaming de jogos e vídeos online. Com uma fortuna 
de mais de US$ 100 bilhões, Bezos hoje também investe em 
outros projetos, como a empresa de exploração espacial 
chamada Blue Origin e o jornal Washington Post. Pai de quatro 
filhos, Bezos se separou em 2019 de Mackenzie. Para colocar 
fim a uma relação de mais de 25 anos, os dois assinaram o 
divórcio mais caro da história. 

Como começou 
Jeffrey nasceu em Albuquerque, no Novo México, 

sudoeste dos Estados Unidos. Sua mãe Jacklyn Jorgensen tinha 
apenas 18 anos e estava no ensino médio quando deu à luz a 
Jeff. De seu pai biológico, Ted, Jeff não tem nenhuma 
recordação. Seus pais se separaram após 17 meses juntos, 
quando o garoto tinha apenas um ano e, desde então, ele não 
teve mais contato com o pai. Somente em 2012 Ted descobriu 
que o filho que teve – e abandonou – quando ainda era jovem 
era o bilionário dono da Amazon. Encontrado e entrevistado por 
Brad Stone, autor do livro A Loja de Tudo: Jeff Bezos e a Era 

da Amazon, Ted disse que gostaria de conhecer Jeff, mas que 
não queria nenhuma ajuda financeira. O encontro nunca 
ocorreu e Ted faleceu em 2015, aos 70 anos. 

Apesar do abandono, Jeff possui um outro pai. Quando 
estava com quatro anos, sua mãe se casou com o imigrante 
cubano Miguel Bezos. Mike, como é conhecido, adotou Jeff e 
transmitiu seu sobrenome ao enteado logo após o matrimônio, 
em abril de 1968. Seu pai adotivo chegou aos EUA com 15 
anos, quando sua família fugiu da ditadura de Fidel Castro. 
Miguel não falava inglês e foi acolhido por uma missão católica 
no estado de Delaware, onde se formou como engenheiro de 
petróleo. Jeff Bezos considera Mike seu único pai, mas afirmou 
a revista Wired em 1999 que a “única vez que se lembra sobre 
isso, de verdade, é quando um médico pede que ele preencha 
um formulário”. 

Funcionário da Exxon, Mike foi transferido para 
Houston, levando toda a família para o Texas. O futuro todo-
poderoso da Amazon teve sua infância dividida entre a vida na 
cidade e a casa de campo de seus avós maternos, em Cotulla, 
também no Texas. Seu avô Lawrence era o diretor regional da 
Comissão de Energia Atômica e, ao se aposentar, comprou uma 
fazenda onde Bezos passaria suas férias. O lugar foi tão 
marcante para ele, que anos depois, mais velho – e muito mais 
rico -, ele decidiu comprar terrenos adjacentes e expandir a 
fazenda dos 100 km² para mais de 1.200 km². Após mais uma 

mudança, o final da adolescência de Bezos foi em Miami, na 
Flórida, onde trabalhou no McDonald’s e frequentou um 
programa de ciências da Universidade da Flórida para 
estudantes do ensino médio. Orador na formatura do colégio, 
Bezos disse que “gostaria de retirar todas as pessoas da Terra e 
transformá-la em um grande parque nacional”. Hoje, trinta anos 
depois, ele está mais próximo disso com sua empresa de 
exploração espacial, Blue Origin. 

Após sair da escola, Bezos segue o caminho de seu pai 
e resolve se matricular para cursar Engenharia. Ele é aceito na 
Universidade de Princeton, onde cursa Engenharia Elétrica e 
Ciência da Computação. Suas boas notas e bom comportamento 
abrem portas ao ser convidado a participar de duas 
fraternidades que exigem excelência acadêmica – Phi Beta 
Kappa e Tau Beta Pi. Sua liderança lhe garante a presidência do 
diretório de Princeton de grupo de exploração e 
desenvolvimento espacial e ele se forma em 1986 com uma das 
maiores notas da sua turma. 
[...] 

Disponível em https://www.infomoney.com.br/perfil/jeff-bezos/ 
 
1. Assinale a alternativa que apresenta o gênero 

textual. 
a) Notícia. 
b) Biografia. 
c) Relato. 
d) Resenha. 
 
2. Analise: “Quando estava com quatro anos, sua mãe 

se casou com o imigrante cubano Miguel Bezos.” E 
assinale a alternativa que classifica corretamente as 
orações. 

a) Oração Subordinada Adverbial Causal. 
b) Oração Subordinada Adjetiva Restritiva. 
c) Oração Subordinada Substantiva Objetiva Direta. 
d) Oração Subordinada Adverbial Temporal. 
 
3. O texto se refere a Jeff Bezos também como 
a) Diretor Regional. 
b) Cubano. 
c) Pai de quatro filhos. 
d) Pai biológico. 
 
4. Analise: “ele deixou um promissor emprego em uma 

das principais gestoras de Wall Street” e assinale a 
alternativa que classifica corretamente os vocábulos 
em destaque, respectivamente. 

a) Pronome; substantivo; numeral. 
b) Substantivo; numeral; artigo. 
c) Sujeito; verbo; complementos. 
d) Adjetivo; adjetivo; conjunção. 
 
5. Analise: “Funcionário da Exxon, Mike foi 

transferido para Houston, levando toda a família 
para o Texas.” E assinale a alternativa correta. 

a) As vírgulas foram utilizadas para isolar “Mike foi 
transferido para Houston”, que é o aposto da oração. 

b) A oração é simples, por apresentar um único sujeito: 
Mike, que é o pai adotivo de Jeff Bezos. 

c) A primeira vírgula isola o aposto, a segunda, faz parte 
da oração subordinada reduzida. 

d) O fato de haver vírgulas torna a estilística do texto 
formal e com linguagem coloquial, já que se trato de um 
relato pessoal. 
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6. Assinale a alternativa que apresenta um sujeito 
oculto. 

a) “O homem que desbancou Warren Buffett e Bill 
Gates e se tornou a pessoa mais rica do mundo” 

b) “Bezos segue o caminho de seu pai” 
c) “Sua liderança lhe garante a presidência do diretório de 

Princeton de grupo de exploração e desenvolvimento 
espacial e ele se forma em 1986 com uma das maiores 
notas da sua turma.” 

d) “Posteriormente, expandiu seus negócios para 
computação na nuvem, leitor de livros 
digital, streaming de jogos e vídeos online.” 

 
7. Analise: “Após sair da escola, Bezos segue o caminho 

de seu pai e resolve se matricular para cursar 
Engenharia.” E assinale a alternativa correta. 

a) Há um verbo no infinitivo. 
b) Há um verbo no particípio. 
c) Há dois verbos no infinitivo. 
d) Há três verbos no infinitivo. 
 
8. Analise: “Seu pai adotivo chegou aos EUA com 15 

anos, quando sua família fugiu da ditadura de Fidel 
Castro.” E assinale o núcleo do sujeito. 

a) Seu. 
b) Pai. 
c) Adotivo.  
d) Ditadura. 
 
9. Analise: “O futuro todo-poderoso da Amazon teve 

sua infância dividida entre a vida na cidade e a casa 
de campo de seus avós maternos, em Cotulla, 
também no Texas.” E assinale a alternativa que 
apresenta a classificação correta dos vocábulos em 
destaque. 

a) Verbo; substantivo; preposição; conjunção. 
b) Verbo; pronome; preposição; preposição. 
c) Verbo; artigo; pronome; preposição. 
d) Verbo; conjunção; pronome; artigo. 
 
10. Assinale a alternativa correta de acordo com o texto. 
a) A maior parte dos verbos está conjugada em terceira 

pessoa do singular. 
b) A maior parte dos verbos está conjugada em primeira 

pessoa do singular. 
c) A maior parte dos verbos está conjugada em segunda 

pessoa do plural. 
d) A maior parte dos verbos está conjugada em terceira 

pessoa do plural. 
 
11. Assinale a alternativa que apresenta um advérbio de 

intensidade. 
a) “Jeffrey nasceu em Albuquerque, no Novo México, 

sudoeste dos Estados Unidos. Sua mãe Jacklyn 
Jorgensen tinha apenas 18 anos e estava no ensino médio 
quando deu à luz a Jeff.” 

b) “Formado em engenharia elétrica e ciências da 
computação, ele deixou um promissor emprego em uma 
das principais gestoras de Wall Street para apostar no 
futuro da internet.” 

c) “O lugar foi tão marcante para ele, que anos depois, mais 
velho – e muito mais rico -, ele decidiu comprar terrenos 
adjacentes e expandir a fazenda dos 100 km² para mais 
de 1.200 km²” 

d) “Ele é aceito na Universidade de Princeton, onde cursa 
Engenharia Elétrica e Ciência da Computação. Suas 
boas notas e bom comportamento abrem portas ao ser 

convidado a participar de duas fraternidades que exigem 
excelência acadêmica” 

 
12. Analise: “a Amazon abriu seu site para mais 

produtos e outros vendedores.” E assinale a 
alternativa correta. 

a) O verbo é intransitivo. 
b) O sujeito é indeterminado. 
c) O verbo é transitivo direto. 
d) O sujeito é composto. 
 
13. Analise: “Miguel não falava inglês e foi acolhido por 

uma missão católica no estado de Delaware.” E 
assinale a alternativa que apresenta a classificação 
correta das orações. 

a) Oração Coordenada Sindética Aditiva. 
b) Oração Coordenada Sindética Adversativa. 
c) Oração Coordenada Sindética Conclusiva. 
d) Oração Coordenada Sindética Alternativa. 
 
14. Assinale a alternativa que não apresenta uma 

preposição. 
a) “ele se forma em 1986” 
b) “levando toda a família para o Texas” 
c) “expandiu seus negócios para computação na nuvem” 
d) “quando o garoto tinha apenas um ano” 
 
15. Assinale a alternativa que não apresenta uma 

conjunção. 
a) “gostaria de conhecer Jeff, mas que não queria nenhuma ajuda 

financeira” 
b) “Assim, a Amazon abriu seu site para mais produtos e outros 

vendedores.” 
c) “Posteriormente, expandiu seus negócios para computação na 

nuvem” 
d) “Hoje, trinta anos depois, ele está mais próximo disso 

com sua empresa de exploração espacial, Blue Origin.” 
 

Informática Básica 
 
16. Assinale a alternativa que representa um software. 
a) Internet Explorer. 
b) Mouse. 
c) Notebook. 
d) CPU. 
 
17. Assinale a alternativa que representa um programa 

presente no pacote Office 2013. 
a) Flypapers. 
b) DropBox. 
c) OneNote. 
d) Adobe Acrobat. 
 
18. Assinale a alternativa que representa um sistema 

operacional. 
a) Google Android. 
b) Google Windows. 
c) Microsoft Windows. 
d) Telegram. 
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19. Utilizando o Pacote Microsoft Office 2013, instalação 
padrão, português do Brasil, assinale a alternativa 
que representa o comando Ctrl+N, no programa 
Word. (Obs.: o sinal de + não faz parte do comando, 
significa que as teclas devem ser pressionadas 
simultaneamente) 

a) Aplicar negrito. 
b) Aplicar formatação de sublinhado duplo. 
c) Aplicar formatação em itálico. 
d) Aplicar sublinhado. 
 
20. Assinale a alternativa que representa um navegador 

de internet. 
a) Mozilla Explorer. 
b) Google Chrome. 
c) Edge Search. 
d) Internet Google. 
 

Conhecimentos Gerais 
 
21. Segundo a Lei Orgânica de Marechal Cândido 

Rondon, compete ao Presidente da Câmara, além de 
outras atribuições no Regimento Interno 

I. dirigir, executar e disciplinar os trabalhos 
legislativos e administrativos da Câmara. 

II. interpretar e fazer cumprir o Regimento Interno. 
III. declarar extinto o mandato do Prefeito, do Vice-

Prefeito e dos Vereadores, sempre que julgar 
necessário. 

IV. exercer, em substituição, a chefia do Executivo 
Municipal nos casos previstos em lei. 

a) Apenas uma está correta. 
b) Apenas duas estão corretas. 
c) Apenas três estão corretas. 
d) Todas estão corretas. 
 
22. Analise as assertivas e assinale a alternativa correta. 

Segundo a Lei Orgânica de Marechal Candido 
Rondon, são competências privativas do Prefeito 
Municipal 

I. decretar calamidade pública quando ocorrerem 
fatos que a justifiquem. 

II. prover e extinguir o número de vagas dos vereadores 
observando as necessidades do município, na forma 
da lei. 

III. sancionar, promulgar e fazer publicar as leis 
aprovadas pela Câmara e expedir decretos e 
regulamentos para sua fiel execução. 

a) Apenas I está correta. 
b) Apenas I e II estão corretas. 
c) Apenas I e III estão corretas. 
d) Todas estão corretas. 
 
23. Sobre a Lei Orgânica de Marechal Cândido Rondon, 

informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se 
afirma e assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta. 

(   ) As leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão 
o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os 
orçamentos anuais. 

(   ) É de responsabilidade do Município, mediante 
contratação direta e em conformidade com os 
interesses e as necessidades do Prefeito, prestar 
serviços públicos, diretamente ou sob regime de 
concessão ou permissão, bem como realizar obras 

públicas, podendo contratá-las com particulares 
através de dispensa de licitação, conforme a lei. 

(   ) São sujeitos à tomadas ou à prestação de contas, os 
agentes da Administração Municipal responsáveis 
por bens e valores pertencentes ou confiados à 
Fazenda Pública Municipal. 

a) V – V – V. 
b) V – F – V. 
c) F – V – F. 
d) V – F – F. 
 
24. Analise as assertivas e assinale a alternativa correta. 

A Lei Orgânica Municipal poderá ser emendada 
mediante proposta 

I. de um terço, mínimo, dos membros da Câmara 
Municipal. 

II. do Prefeito Municipal. 
III. da população, desde que seja apresentado o projeto 

juntamente com, no mínimo, cinquenta mil 
assinaturas de cidadãos residentes no município. 

IV. da sociedade civil organizada que tenha sede no 
município. 

a) Apenas II e III estão corretas. 
b) Apenas I e IV estão corretas. 
c) Apenas III e IV estão corretas. 
d) Apenas I e II estão corretas. 
 
25. Assinale a alternativa que preenche corretamente as 

lacunas. 
O Prefeito e o Vice-Prefeito não poderão, sem 
autorização da Câmara Municipal, ausentar-se 
do país por período superior a _______________ 
dias, sob pena de _______________. 

a) 15 (quinze) / perda do cargo 
b) 30 (trinta) / perda do cargo 
c) 45 (quarenta e cinco) / Impeachment 
d) 60 (sessenta) / suspenção provisória 
 
26. Segundo a Lei Orgânica de Marechal Candido 

Rondon, assinale a alternativa correta. 
a) O Prefeito Municipal poderá solicitar urgência para 

apreciação dos projetos de sua iniciativa, considerados 
relevantes, os quais deverão ser incluídos na ordem do 
dia, no prazo de quarenta e cinco dias. 

b) O Prefeito Municipal poderá solicitar urgência para 
apreciação dos projetos de sua iniciativa, considerados 
polêmicos, os quais deverão ser incluídos na sessão 
subsequente. 

c) O Prefeito Municipal não poderá solicitar urgência para 
apreciação dos projetos de sua iniciativa, exceto em 
situações de calamidade pública ou estado de sítio. 

d) O Prefeito Municipal não poderá solicitar urgência para 
apreciação dos projetos de sua iniciativa. 
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27. Segundo o Site da Prefeitura Municipal, qual o clima 
de Marechal Cândido Rondon? 

a) Subtropical úmido mesotérmico com verões quentes e 
geadas pouco frequentes, com tendência de 
concentração de chuvas nos meses de verão, sem estação 
seca definida. 

b) Tropical semiárido mesotérmico com verões quentes e 
geadas muito frequentes, com tendência de 
concentração de chuvas nos meses de verão, sem estação 
seca definida. 

c) Equatorial úmido mesotérmico com verões quentes e 
geadas pouco frequentes, com tendência de 
concentração de chuvas nos meses de verão, com 
estação seca definida. 

d) Temperado seco mesotérmico com verões quentes e 
praticamente sem geadas, com tendência de 
concentração de chuvas nos meses de verão, sem estação 
seca definida. 

 
28. Qual o nome do primeiro ministro indicado pelo 

Presidente Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal 
Federal? 

a) Alexandre Frota. 
b) Eduardo Bolsonaro. 
c) Alexandre de Moraes. 
d) Kassio Nunes Marques 
 
29. A Agencia Estadual de Notícias do Paraná anunciou 

um crescimento na produção de carne de frango de 
3,9% em 2020 com relação ao ano anterior, este 
número corresponde à mais de 2 bilhões de aves 
abatidas. Segundo a Agencia Estadual de Notícias, 
qual o estado líder nacional na atividade avícola? 

a) Rio Grande do Sul. 
b) Paraná. 
c) São Paulo. 
d) Tocantins. 
 
30. Os Jogos Olímpicos de Tóquio, previstos para o ano 

de 2020, sofreram alteração na data de sua realização 
por conta da pandemia de COVID-19. Após 
deliberações, foram remarcados para julho/agosto 
de 2021. Sobre os jogos, qual modalidade foi incluída 
nessa edição no intuito de atrair o público jovem ao 
evento? 

a) Surfe. 
b) Futebol. 
c) Boxe. 
d) Vôlei de Praia. 
 

Conhecimentos Específicos 
 
31.  Com relação as atribuições básicas de uma equipe de 

Saúde da Família, informe se é verdadeiro (V) ou 
falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa 
que apresenta a sequência correta. 

(   ) Conhecer a realidade das famílias pelas quais são 
responsáveis e identificar os problemas de saúde 
mais comuns e situações de risco aos quais a 
população está exposta. 

(   ) Garantir a continuidade do tratamento, pela 
adequada referência do caso. 

(   ) Prestar assistência mediana, respondendo de forma 
incontínua e racional à demanda, buscando contatos 
com indivíduos doentes, visando promover a saúde 
por meio da educação sanitária. 

(   ) Incentivar a formação e/ou participação inativa nos 
conselhos locais de saúde e no Conselho Municipal de 
Saúde. 

(   ) Promover ações intersetoriais e parcerias com 
organizações formais e informais existentes na 
comunidade para o enfrentamento conjunto dos 
problemas. 

a)  V – F – F – V – V. 
b)  V – V – V – F – F. 
c)  V – V – F – F – V. 
d)  V – F – F – V – F. 
 
32.  De acordo com a estratégia do Programa de Saúde a 

Família (PSF), analise as asserções e a relação 
proposta entre elas, e assinale a alternativa correta. 

I.  Propõe uma nova dinâmica para a estruturação dos 
serviços de saúde, bem como para a sua relação com 
a comunidade e entre os diversos níveis e 
complexidade assistencial. 

II.  E, assume o compromisso de prestar assistência 
universal, integral, equânime, contínua e, acima de 
tudo, resolutiva à população, na unidade de saúde e 
no domicílio, sempre de acordo com as suas reais 
necessidades – além disso, identifica os fatores de 
risco aos quais ela está exposta, neles intervindo de 
forma apropriada. 

a)  As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é 
uma justificativa correta da I. 

b)  As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II 
não é uma justificativa correta da I.  

c)  A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma 
proposição falsa. 

d)  A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma 
proposição verdadeira. 

 
33.  O conceito de atenção primária à saúde (APS) tem 

sido repetidamente reinterpretado e redefinido. A 
Organização Mundial da Saúde (OMS) desenvolveu 
uma definição coesa baseada em alguns componentes 
Analise as assertivas e assinale a alternativa correta. 

I.  Garantir que as pessoas tenham acesso a serviços 
abrangentes de promoção, proteção, prevenção, 
cura, reabilitação e cuidados paliativos ao longo da 
vida, priorizando estrategicamente as principais 
funções do sistema voltadas para indivíduos, famílias 
e para a população em geral como elementos centrais 
da prestação de serviços integrados em todos os 
níveis de atenção. 

II.  A APS está enraizada no compromisso com a justiça 
social e a equidade e no reconhecimento do direito 
fundamental ao mais alto padrão atingível de saúde. 

III.  Agir de forma sistemática sobre os determinantes 
mais amplos de saúde (incluindo características e 
comportamentos sociais, econômicos, ambientais, 
bem como das pessoas), por meio de políticas 
públicas e ações baseadas em evidências em todos os 
setores. 

IV.  Empoderar indivíduos, famílias e comunidades para 
otimizar sua saúde, como defensores de políticas que 
promovam e protejam a saúde e o bem-estar, como 
co-desenvolvedores de serviços sociais e de saúde por 
meio de sua participação e como cuidadores de saúde 
de si mesmos e de outras pessoas. 

a)  Apenas I, III e IV estão corretas. 
b)  Apenas I, II e III estão corretas.  
c)  Apenas II e IV estão corretas. 
d)  Todas estão corretas.  
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34.  Sobre as Políticas Públicas do SUS: Lei nº 8.080/90, 
assinale a alternativa que descreve o que consta no 
Art. 1º. 

a)  A saúde é um direito fundamental do ser humano, 
devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao 
seu pleno exercício. 

b)  A saúde tem como fatores determinantes e 
condicionantes, entre outros, 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; os níveis de saúde da 
população expressam a organização social e econômica 
do País. 

c)  Esta lei regula, em todo o território nacional, as ações e 
serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, 
em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais 
ou jurídicas de direito Público ou privado. 

d) O 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, constitui o 
Sistema Único de Saúde (SUS). 

 
35.  Com relação aos princípios da Política Nacional de 

Humanização – HumanizaSUS, relacione as colunas 
e assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta. 

1. Transversalidade. 
2. Indissociabilidade entre atenção e gestão. 
3. Protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos 

sujeitos e coletivos. 
(   ) Qualquer mudança na gestão e atenção é mais 

concreta se construída com a ampliação da 
autonomia e vontade das pessoas envolvidas, que 
compartilham responsabilidades. Os usuários não 
são só pacientes, os trabalhadores não só cumprem 
ordens: as mudanças acontecem com o 
reconhecimento do papel de cada um. Um SUS 
humanizado reconhece cada pessoa como legítima 
cidadã de direitos e valoriza e incentiva sua atuação 
na produção de saúde. 

(   ) A Política Nacional de Humanização deve se fazer 
presente e estar inserida em todas as políticas e 
programas do SUS.  A PNH busca transformar as 
relações de trabalho a partir da ampliação do grau 
de contato e da comunicação entre as pessoas e 
grupos, tirando-os do isolamento e das relações de 
poder hierarquizadas. Transversalizar é reconhecer 
que as diferentes especialidades e práticas de saúde 
podem conversar com a experiência daquele que é 
assistido. Juntos, esses saberes podem produzir 
saúde de forma mais corresponsável. 

(   ) As decisões da gestão interferem diretamente na 
atenção à saúde. Por isso, trabalhadores e usuários 
devem buscar conhecer como funciona a gestão dos 
serviços e da rede de saúde, assim como participar 
ativamente do processo de tomada de decisão nas 
organizações de saúde e nas ações de saúde coletiva. 
Ao mesmo tempo, o cuidado e a assistência em saúde 
não se restringem às responsabilidades da equipe de 
saúde. O usuário e sua rede sócio-familiar devem 
também se corresponsabilizar pelo cuidado de si nos 
tratamentos, assumindo posição protagonista com 
relação a sua saúde e a daqueles que lhes são caros. 

a)  1 – 3 – 2. 
b)  2 – 3 – 1. 
c)  3 – 2 – 1. 
d)  3 – 1 – 2. 

36.  Renovar a atenção primária à saúde e colocá-la no 
centro dos esforços para melhorar a saúde e o bem-
estar é fundamental por algumas razões. De acordo 
com as mesmas, informe se é verdadeiro (V) ou falso 
(F) para o que se afirma e assinale a alternativa que 
apresenta a sequência correta. 

(   ) Uma atenção primária à saúde mais forte no mundo 
é essencial para alcançar os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) relacionados à 
saúde e à cobertura universal de saúde. Contribuirá 
para alcançar objetivos que vão além do objetivo 
específico de saúde (ODS3), incluindo aqueles ligados 
à pobreza, fome, educação, igualdade de gênero, 
água potável e saneamento, trabalho e crescimento 
econômico, redução da desigualdade e ação 
climática. 

(   ) A atenção primária à saúde é uma forma altamente 
eficaz e eficiente de agir sobre as principais causas de 
problemas de saúde e riscos ao bem-estar, bem como 
de lidar com os desafios emergentes que ameaçam a 
saúde e o bem-estar no futuro. Também tem se 
mostrado um investimento custo-efetivo, pois há 
evidências de que a atenção primária de qualidade 
reduz os gastos totais em saúde e melhora a 
eficiência, por exemplo, reduzindo as internações 
hospitalares. 

(   ) O fortalecimento dos sistemas na comunidade com a 
descentralização dos serviços de saúde não contribui 
para a construção de resiliência, o que não é 
fundamental para persistir a choques nos sistemas de 
saúde. 

(   ) A atenção primária à saúde está bem posicionada 
para poder responder às rápidas mudanças 
econômicas, tecnológicas e demográficas, que 
impactam a saúde e o bem-estar. 

a)  V – V – V – F. 
b)  V – V – F – V.  
c)  V – F – F – V. 
d)  F – F – F – V.  
 
37.  No Art. 5º da Lei nº 8.080/90 sobre Políticas Públicas 

do SUS, descreve-se quais os objetivos do Sistema 
Único de Saúde (SUS). De acordo com os mesmos, 
analise as assertivas e assinale a alternativa correta.   

I.  A identificação e divulgação dos fatores 
condicionantes e determinantes da saúde. 

II.  A assistência às pessoas por intermédio de ações de 
promoção, proteção e recuperação da saúde, com a 
realização integrada das ações assistenciais e das 
atividades preventivas. 

III.  Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos 
ou privilégios de qualquer espécie. 

IV.  Universalidade de acesso aos serviços de saúde em 
todos os níveis de assistência. 

a)  Apenas I e II estão corretas. 
b)  Apenas I e III estão corretas. 
c)  Apenas III e IV estão corretas. 
d)  Todas estão corretas.  
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38.  Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que 
se afirma e assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta onde o Pacto em Defesa do SUS 
deve firmar-se através de iniciativas que busquem a: 

(   ) repolitização da saúde, como um movimento que 
retoma a Reforma Sanitária Brasileira 
aproximando-a dos desafios atuais do SUS. 

(   ) promoção da Cidadania como estratégia de 
mobilização social tendo a questão da saúde como 
um direito. 

(   ) garantia de financiamento de acordo com as 
necessidades do Sistema. 

a)  F – V – F. 
b)  F – F – V. 
c)  V – V – V. 
d)  V – F – V. 
 
39.  De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica 

(PNAB), a Atenção Básica tem alguns fundamentos e 
diretrizes. Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) 
para o que se afirma e assinale a alternativa que 
apresenta a sequência correta. 

(   ) Ter território adstrito sobre o mesmo, de forma a não 
permitir o planejamento, a não programação 
descentralizada e o não desenvolvimento de ações 
setoriais e intersetoriais com impacto na situação, 
nos condicionantes e nos determinantes da saúde das 
coletividades que constituem aquele território, nunca 
em consonância com o princípio da equidade. 

(   ) Estimular a participação dos usuários como forma 
de ampliar sua autonomia e capacidade na 
construção do cuidado à sua saúde e das pessoas e 
coletividades do território, no enfrentamento dos 
determinantes e condicionantes de saúde, na 
organização e orientação dos serviços de saúde a 
partir de lógicas mais centradas no usuário e no 
exercício do controle social. 

(   ) Coordenar a integralidade em seus vários aspectos, a 
saber: integrando as ações programáticas e demanda 
espontânea; articulando as ações de promoção à 
saúde, prevenção de agravos, MINISTÉRIO DA 
SAÚDE Secretaria de Atenção à Saúde 
Departamento de Atenção Básica 22 vigilância à 
saúde, tratamento e reabilitação e manejo das 
diversas tecnologias de cuidado e de gestão 
necessárias a estes fins e à ampliação da autonomia 
dos usuários e coletividades; trabalhando de forma 
multiprofissional, interdisciplinar e em equipe; 
realizando a gestão do cuidado integral do usuário e 
coordenando-o no conjunto da rede de atenção. 

(   ) Adscrever os usuários e não desenvolver relações de 
vínculo e responsabilização entre as equipes e a 
população adscrita, sem garantir a continuidade das 
ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado.  

a)  F – F – V – F. 
b)  F – V – V – F. 
c)  V – V – F – F. 
d)  F – V – V – V. 
 
40.  Sobre as diretrizes da Política Nacional de 

Humanização (PNH), analise as assertivas e assinale 
a alternativa correta. 

I.  Acolhimento. 
II.  Ambiência. 
III.  Clínica Ampliada e Compartilhada. 
IV.  Gestão Participativa e Cogestão. 
a)  Apenas I está correta. 
b)  Apenas I, II e IV estão corretas. 

c)  Apenas II, III e IV estão corretas. 
d)  Todas estão corretas. 
 
41.  A Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe 

sobre a participação da comunidade na gestão do 
Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as 
transferências intergovernamentais de recursos 
financeiros na área da saúde e dá outras 
providências. Analise as assertivas e assinale a 
alternativa correta de acordo com o Art. 2º que diz 
que “Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) 
serão colocados 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 Quinquenal do 
Ministério da Saúde. 

IV.  cobertura das ações e serviços de saúde a serem 
implementados pelos Municípios, Estados e Distrito 
Federal.  

a)  Apenas a I e II estão corretas. 
b)  Apenas a I, III e IV estão corretas. 
c)  Apenas a III e IV estão corretas. 
d)  Todas estão corretas.  
 
42.  Nos âmbitos federal e estadual, existem áreas formais 

ou informais incumbidas de cuidar do processo de 
planejamento na respectiva esfera de gestão do SUS. 
Sob a orientação do gestor, cabe a todos esses 
conduzir o processo de formulação, monitoramento 
e avaliação do Plano de Saúde (PS), da Programação 
Anual de Saúde (PAS) e do Relatório Anual de 
Gestão (RAG) na conformidade da regulamentação 
do PlanejaSUS. A metodologia e o instrumental de 
monitoramento e avaliação têm como foco os 
instrumentos que dão concretude ao processo ao 
planejamento do SUS. De acordo com as 
características desses instrumentos, relacione as 
colunas e assinale a alternativa que apresenta a 
ordem correta. 

1. Plano de Saúde (PS). 
2. Programação Anual de Saúde (PAS). 
3. Relatório Anual de Gestão (RAG). 
(   ) Registra os resultados alcançados com a execução da 

PAS e orienta eventuais redirecionamentos que se 
fizerem necessários. 

(   ) Operacionaliza as intenções expressas no Plano de 
Saúde, apontando o conjunto de ações voltadas à 
promoção, proteção e recuperação da saúde, bem 
como à gestão do SUS. 

(   ) Aborda as intenções e os resultados a serem buscados 
no período de quatro anos, expressos em objetivos, 
diretrizes e metas. 

a)  3 – 2 – 1. 
b)  2 – 1 – 3. 
c)  1 – 2 – 3. 
d)  3 – 1 – 2. 
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43.  Com relação a Política Nacional de Atenção Básica 
(PNAB), existem algumas características do processo 
de trabalho das equipes de atenção básica. Informe 
se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma 
e assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta. 

(   ) Definição do território de atuação e de população sob 
responsabilidade das UBS (Unidade Básica de 
Saúde) e das equipes. 

(   ) Prover atenção integral, contínua e organizada à 
população adscrita. 

(   ) Desenvolver ações que priorizem os grupos de risco 
e os fatores de risco clínico-comportamentais, 
alimentares e/ou ambientais, com a finalidade de 
prevenir o aparecimento ou a persistência de doenças 
e danos evitáveis. 

(   ) Desenvolver ações intersetoriais, integrando projetos 
e redes de apoio social voltados para o 
desenvolvimento de uma atenção integral. 

a) V – F – F – F. 
b)  F – V – V – F. 
c)  V – V – V – V. 
d)  F – F – V – V. 
 
44.  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. Os estados/regiões/municípios devem 
pactuar as ações necessárias para o alcance das 
metas e dos objetivos propostos. Com relação às 
prioridades pactuadas, assinale a alternativa correta.  

a)  Controle do câncer de mama; Aumento da mortalidade 
infantil e materna; Saúde do Idoso; Promoção da Saúde. 

b)  Controle do câncer do colo do útero e da mama; 
Fortalecimento da capacidade de resposta às doenças 
emergentes e endemias, com ênfase na dengue, 
hanseníase, tuberculose, malária e influenza; 
Fortalecimento da Atenção Básica; Redução da 
mortalidade infantil e materna. 

c)  Enfraquecimento da Atenção Básica; Fortalecimento da 
capacidade de resposta às doenças emergentes e 
endemias, com ênfase na dengue, tuberculose e 
influenza; Redução da mortalidade infantil e materna; 
Saúde do Idoso.  

d)  Saúde do Idoso; Controle do câncer do colo do útero e 
da mama; Redução da mortalidade infantil e materna; 
Enfraquecimento da Atenção Básica.  

 
45.  Analise as assertivas e assinale a alternativa correta 

para os valores fundantes no processo de efetivação 
da Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS). 

I.  A solidariedade, entendida como as razões que fazem 
sujeitos e coletivos nutrirem solicitude para com o 
próximo, nos momentos de divergências ou 
dificuldades, construindo visão e metas comuns, 
apoiando a resolução das diferenças, contribuindo 
para melhorar a vida das pessoas e para formar 
redes e parcerias. 

II.  A inclusão social, que pressupõe ações que garantam 
o acesso aos benefícios da vida em sociedade para 
todas as pessoas, de forma equânime e participativa, 
visando o aumento das iniquidades. 

III.  A corresponsabilidade, enquanto responsabilidades 
não partilhadas entre pessoas ou coletivo, onde uma 
ou mais pessoas não compartilham obrigações e/ou 
compromissos. 

IV.  A felicidade, enquanto auto-percepção de satisfação, 
construída nas relações entre sujeitos e coletivos, que 

contribui na capacidade de decidir como aproveitar 
a vida e como se tornar ator partícipe na construção 
de projetos e intervenções comuns para superar 
dificuldades individuais e coletivas a partir do 
reconhecimento de potencialidades. 

a)  Apenas I e II estão corretas. 
b)  Apenas II e III estão corretas. 
c)  Apenas I, II e IV estão corretas.  
d)  Apenas I e IV estão corretas. 
 
46.  O Movimento de Reforma Sanitária com a proposta 

do Sistema Único de Saúde como alternativa ao 
Sistema de Saúde em vigor, foi legitimado em nível 
nacional na VIII Conferência Nacional de Saúde, em 
1986. A participação no Sistema Único de Saúde na 
perspectiva do Controle Social foi um dos eixos dos 
debates desta Conferência. De acordo com Machado 
(1986), a participação em Saúde é definida como 

a)  o conjunto de intervenções que as diferentes forças 
sociais realizam para influenciar a formulação, a 
execução e a avaliação das políticas públicas para o setor 
saúde.  

b)  o conjunto de intervenções de saúde no âmbito 
individual e coletivo que envolve: promoção, 
prevenção, diagnostico, tratamento e reabilitação.  

c)  órgão deliberativo que atua como espaço participativo 
estratégico na reivindicação, formulação, controle e 
avaliação da execução das políticas públicas de saúde. 

d)  órgão colegiado deliberativo e permanente do Sistema 
Único de Saúde (SUS), existentes em cada esfera de 
governo e integrantes da estrutura básica do sistema de 
saúde. 

 
47.  Com relação aos objetivos específicos da Política 

Nacional de Promoção a Saúde (PNPS), informe se é 
verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e 
assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta. 

(   ) Promover o empoderamento e a capacidade para 
tomada de decisão e a autonomia de sujeitos e 
coletividades por meio do desenvolvimento de 
habilidades pessoais e de competências em promoção 
e defesa da saúde e da vida. 

(   ) Favorecer a mobilidade humana e a acessibilidade e 
o desenvolvimento seguro, saudável e sustentável. 

(   ) Promover a cultura da paz em comunidades, 
territórios e Municípios. 

(   ) Não valorizar os saberes populares e tradicionais e as 
práticas integrativas e complementares. 

a)  F – F – V – V.  
b)  F – V – F – V. 
c)  V – V – V – F. 
d)  V – F – V – F. 
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48.  O princípio de descentralização que norteia o 
_______________ ocorre, especialmente, pela 
transferência de responsabilidades e recursos para a 
esfera _______________, estimulando novas 
competências e capacidades político-institucionais 
dos gestores locais, além de meios adequados à gestão 
de redes assistenciais de caráter regional e 
macrorregional, permitindo o acesso, a integralidade 
da atenção e a racionalização de recursos. Os estados 
e a União devem contribuir para a descentralização 
do SUS, fornecendo _______________ e 
_______________ para o processo de 
municipalização. 
Assinale a alternativa que preenche corretamente as 
lacunas. 

a)  Ministério da Saúde / municipal / cooperação financeira 
/ científica 

b)  Sistema Único de Saúde (SUS)  / municipal / cooperação 
técnica / financeira 

c)  Sistema Único de Saúde (SUS)  / Nacional / cooperação 
técnica / humanitária 

d)  Sistema de Saúde / nacional  / cooperação humanitária / 
financeira 

 
49.  Sobre a Saúde Pública, avalie as asserções e a relação 

proposta entre elas, e assinale a alternativa correta. 
I.  No Brasil, a saúde pública está prevista na 

Constituição Federal como um dever do Estado e 
como um direito social, ou seja, um direito que deve 
ser garantido de forma homogênea aos indivíduos a 
fim de assegurar o exercício de direitos 
fundamentais. 

II.  Com o objetivo de garantir esse direito, a 
Constituição Federal atribuiu à União, aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos municípios a competência 
de cuidar da saúde pública. Isso significa que, dentro 
de um sistema único, cada esfera do governo terá um 
órgão responsável por executar e administrar os 
serviços destinados à saúde local. 

a)  As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é 
uma justificativa correta da I. 

b)  As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II 
não é uma justificativa correta da I.  

c)  A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma 
proposição falsa. 

d)  A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma 
proposição verdadeira. 

 
50.  Com relação aos princípios adotados pela Política 

Nacional de Promoção a Saúde (PNPS), analise as 
afirmativas e assinale a alternativa correta.  

I.  A autonomia, que se refere à identificação de 
potencialidades e ao desenvolvimento de 
capacidades, possibilitando escolhas conscientes de 
sujeitos e comunidades sobre suas ações e trajetórias. 

II.  A intersetorialidade, que se refere ao processo de 
articulação de saberes, potencialidades e 
experiências de sujeitos, grupos e setores na 
construção de intervenções compartilhadas, 
estabelecendo vínculos, corresponsabilidade e 
cogestão para objetivos comuns. 

III.  A sustentabilidade, que diz respeito à necessidade de 
permanência e continuidade de ações e intervenções, 
levando em conta as dimensões política, econômica, 
social, cultural e ambiental. 

IV.  A integralidade, quando as intervenções são 
pautadas no reconhecimento da complexidade, 
potencialidade e singularidade de indivíduos, grupos 

e coletivos, construindo processos de trabalho 
articulados e integrais. 

a)  Apenas I e II estão corretas. 
b)  Apenas II e III estão corretas. 
c)  Apenas II e IV estão corretas. 
d)  Todas estão corretas.  
 
51.  Com reação ao Código de Ética dos Servidores 

Públicos, assinale a alternativa que não corresponde 
aos deveres fundamentais do servidor público.  

a)  Desempenhar, a tempo, as atribuições do cargo, função 
ou emprego público de que seja titular. 

b)  Sempre retardar qualquer prestação de contas, condição 
essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da 
coletividade a seu cargo. 

c)  Tratar cuidadosamente os usuários dos serviços 
aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com 
o público. 

d)  Ter consciência de que seu trabalho é regido por 
princípios éticos que se materializam na adequada 
prestação dos serviços públicos.  

 
52.  A Rename é elaborada atendendo aos princípios 

fundamentais do _______________, isto é, a 
universalidade, a equidade e a integralidade, 
configurando-se como a relação dos medicamentos 
disponibilizados por meio de políticas públicas e 
indicados para _______________ das doenças e 
agravos que acometem a população brasileira.  
Assinale a alternativa que preenche corretamente as 
lacunas. 

a)  Ministério da Saúde / os diagnósticos 
b)  Ministério da Saúde / os tratamentos 
c)  Sistema Único de Saúde (SUS) / os diagnósticos 
d)  Sistema Único de Saúde (SUS) / os tratamentos 
 
53.  Com reação ao Código de Ética dos Servidores 

Públicos, assinale a alternativa que não corresponde 
as vedações ao Servidor Público.  

a)  Não usar de artifícios para procrastinar ou facilitar o 
exercício regular de direito por qualquer pessoa, 
causando-lhe dano moral ou material. 

b)  O uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, 
posição e influências, para obter qualquer 
favorecimento, para si ou para outrem. 

c)  Prejudicar deliberadamente a reputação de outros 
servidores ou de cidadãos que deles dependam. 

d)  Ser, em função de seu espírito de solidariedade, 
conivente com erro ou infração a este Código de Ética 
ou ao Código de Ética de sua profissão. 
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54.  Na edição de 2020, a Rename está dividida em quatro 
seções: A, B, C e D. De forma geral, ao longo do 
documento, os itens são apresentados com sua 
denominação genérica, concentração e/ou 
composição, forma farmacêutica e/ou descrição. 
Relacione as colunas e assinale a alternativa que 
apresenta a sequência correta. 

1. Seção A. 
2. Seção B. 
3. Seção C. 
4. Seção D. 
(   ) Os itens são apresentados de acordo com o Sistema 

de Classificação Anatômica Terapêutica Química – 
Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) 
Classification System, recomendado pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS), organizados 
de acordo com o Grupo Principal Anatômico – 1º 
nível do sistema. 

(   ) São apresentadas as modificações da lista em relação 
à edição anterior, organizadas de acordo com as 
inclusões, exclusões e alterações, bem como as 
recomendações de não inclusão de medicamentos. 

(   ) Os itens são apresentados em ordem alfabética, com 
descrição do componente de financiamento da 
assistência farmacêutica ao qual pertencem e seus 
respectivos códigos ATC. 

(   ) A Rename é apresentada conforme definido na 
Resolução da Comissão Intergestores Tripartite 
(CIT) nº 1, de 17 de janeiro de 2012, em cinco anexos: 
I – Relação Nacional de Medicamentos do 
Componente Básico; II – Relação Nacional de 
Medicamentos do Componente Estratégico; III – 
Relação Nacional de Medicamentos do Componente 
Especializado; IV – Relação Nacional de Insumos; V 
– Relação Nacional de Medicamentos de Uso 
Hospitalar.  

a)  2 – 4 – 3 – 1.  
b)  4 – 2 – 1 – 3. 
c)  2 – 1 – 4 – 3. 
d)  3 – 4 – 2 – 1.  
 
55.  De acordo com a Auditoria Interna, informe se é 

verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e 
assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta. 

(   ) A auditoria é realizada por um funcionário da 
empresa. 

(   ) O objetivo principal é atender as necessidades da 
administração. 

(   ) O trabalho é subdividido em relação às contas do 
balanço patrimonial e da demonstração do resultado.  

(   ) A revisão das atividades da empresa é continua.  
a)  V – V – V – F. 
b)  F – F – V – F. 
c)  V – V – F – V. 
d)  F – V – F – V. 
 
56.  De acordo com a Auditoria Externa, informe se é 

verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e 
assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta. 

(   ) O objetivo principal é atender as necessidades de 
terceiros no que diz respeito à fidedignidade das 
informações administrativas.  

(   ) A revisão das operações e do controle interno é 
principalmente realizado para determinar a 
extensão do exame e a fidedignidade das 
demonstrações financeiras. 

(   ) O auditor incidentalmente se preocupa com a 
detecção e prevenção de fraudes, a não ser que haja 
possibilidade de substancialmente afetar as 
demonstrações financeiras. 

(   ) O exame das informações comprobatórias das 
demonstrações financeiras é periódica, geralmente 
diárias ou semanais.   

a)  V – V – V – F. 
b)  F – F – V – V. 
c)  F – V – V – F.  
d)  V – F – F – V.  
 
57.  Auditoria é uma revisão das demonstrações 

financeiras, sistema financeiro, registros, transações 
e operações de uma entidade ou de um projeto, 
efetuada por contadores, com a finalidade de 
assegurar a fidelidade dos registros e proporcionar 
credibilidade às demonstrações financeiras e outros 
relatórios da administração. Em geral, as auditorias 
podem ser classificadas em três grupos, portanto, 
relacione as colunas e assinale a alternativa que 
apresenta a sequência correta. 

1. Auditoria financeira. 
2. Auditoria de cumprimento. 
3. Auditoria operacional. 
(   ) É um exame mais amplo da administração, recursos 

técnicos e desempenho de uma organização. O 
propósito desta auditoria é medir o grau em que as 
atividades da entidade estão alcançando seus 
objetivos. 

(   ) Engloba a revisão, comprovação e avaliação dos 
controles e procedimentos operacionais de uma 
entidade. 

(   ) O objetivo geral dessa auditoria  é fazer com que o 
auditor expresse uma opinião sobre se as 
demonstrações financeiras estão razoavelmente 
apresentadas de acordo com os princípios de 
contabilidade geralmente aceitos. 

a)  2 – 1 – 3.  
b)  2 – 3 – 1. 
c)  1 – 2 – 3. 
d)  3 – 2 – 1. 
 
58.  Com relação ao Teste de Auditoria, mais 

especificamente o Teste de Observância, assinale a 
alternativa incorreta.  

a)  São aqueles empregados pelo auditor, a fim de 
determinar se os procedimentos internos determinados 
pela emprega estão sendo cumpridos pelos seus 
colaboradores. 

b)  A aplicação destes testes requer muita atenção e 
acuidade do auditor, e normalmente são aplicados 
fazendo com que os envolvidos no processo auditado 
percebam, pois caso isto não fosse notado, certamente 
fariam o errado. 

c)  O objetivo do teste é proporcionar razoável segurança 
de que os procedimentos de controle interno estão sendo 
executados na forma determinada pela organização. Esta 
observação é essencial para o auditor, uma vez que é 
através dos testes de observância que ele pode vir a 
depositar maior ou menor confiança no sistema de 
controles internos aplicados. 

d)  Esses testes são largamente aplicados em auditorias 
operacionais, onde a preocupação central do auditor é 
com respeito se os colaboradores da organização 
respeitam as normas internas pré-estabelecidas. 

 
 

http://www.portaldecontabilidade.com.br/tematicas/demonstracoescontabeis.htm
http://www.portaldecontabilidade.com.br/tematicas/demonstracoescontabeis.htm
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59.  De acordo com os Testes de Auditoria, mais 
especificamente o Teste Substantivos, informe se é 
verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e 
assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta. 

(   ) Este tipo de teste é empregado pelo auditor quando 
ele deseja obter provas suficientes e convincentes 
sobre as transações, que lhe proporcionem 
fundamentação para a sua opinião a cerca de 
determinados fatos. 

(   ) São imprescindíveis em trabalhos de auditoria uma 
vez que é através da aplicação correta destes que o 
auditor obtém evidências sobre os saldos, e ou 
transações apresentadas pela empresa. 

(   ) Como objetivos fundamentais destacam-se: 
existência real; integridade; parte interessada; 
avaliação e aferição e divulgação. 

(   ) É através desses testes que o auditor tem condições 
de constatar sobre a fidedignidade das transações e 
registros contábeis. 

a)  F – V – V – F. 
b)  F – V – F – V. 
c)  V – F – V – F. 
d)  V – V – V – V. 
 
60.  Com relação a Revisão Analítica, assinale a 

alternativa incorreta. 
a)  Constitui uma forma essencial de teste de observância. 

As técnicas empregadas constam de análises de 
flutuações, de índices financeiros, de tendências, dentre 
outros indicativos, utilizando-se principalmente de 
técnicas empregadas em análise das demonstrações 
financeiras. 

b)  Quando o auditor constata a existência de alguma 
deficiência relevante nos controles internos, ou quando 
através de teste de auditoria, ele detecta erros nos 
registros contábeis ou na documentação em que ele se 
apoia, sentindo a necessidade de aprofundamento em 
seus exames, ele estará aplicando procedimentos de 
revisão analítica. 

c)  Consiste no exame profundo e minucioso de todo o 
fluxo de controles internos e de exame analítico das 
operações de determinada natureza ou de certo período 
do ano, neste caso confundindo-se com a revisão 
integral. 

d)  A revisão analítica de todas as transações de um período 
pode consistir, por exemplo, na conferência de todos os 
documentos de caixas e bancos confrontando os 
registros contábeis com os documentos originais, a fim 
de constar possíveis irregularidades. 
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