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DE ACORDO COM O EDITAL, O
CANDIDATO QUE FIZER PROVA
DE LETRA DIFERENTE SERÁ
ELIMINADO.

TRANSCREVA, EM ESPAÇO D E T E R M IN A D O NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS,
A FRASE DE ROBERT H. SCHULLER PARA EXAME G RAFO TÉC N IC O
"Se não existe possibilidade de fracasso, então a vitória é insignificante."
L E IA A S IN S T R U Ç Õ E S A B A IX O

ATENÇÃO
•

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

DURAÇÃO DA PROVA: 4 horas

• ESTE CADERNO CONTÉM 60 (SESSENTA) QUESTÕES DE
MÚLTIPLA ESCOLHA, CADA UMA COM 4 ALTERNATIVAS DE
RESPOSTA-A, B, C e D -C O N F O R M E DISPOSIÇÃO ABAIXO.

D iscip lin a s

Q uantidade de
Questões

V a lo r de cada
questão

C o n h e cim e n to s G erais
- Língua Portuguesa

14

01

- Gestão Pública

12

01

- Políticas Públicas de Saúde

14

01

06

01

14

01

- Noções de Direito

• S ig a , a tentam ente, a form a correta de
preenchim ento do Cartão de Respostas,
conforme estabelecido no próprio.
• Não haverá substituição do Cartão de Respostas
por erro do candidato.
P o r m o tiv o d e s e g u ra n ç a :

■ O c a n d id a to só p o d e rá r e tir a r - s e
definitivamente da sala após 1 (uma) hora
do início efetivo da prova;
■ Somente faltando 1 (uma) hora para o
término da prova, o candidato poderá
retirar-se levando o seu Caderno de
Questões;

C o n h e cim e n to s E specíficos
- Conhecimentos Específicos por Núcleo Temático

• VERIFIQUE SE ESTE MATERIAL ESTÁ EM ORDEM. CASO
CONTRÁRIO, NOTIFIQUE IMEDIATAMENTE O FISCAL.

•

RESERVE OS 30 (TRINTA) MINUTOS FINAIS
PARA MARCAR SEU CARTÃO DE RESPOSTAS.

■ O candidato que optar por se retirar sem
levar o seu Caderno de Questões, não
poderá copiar suas respostas por qualquer
meio. O d es c u m p ri m e n to dessa
determinação será registrado em ata e
acarretará a eliminação do candidato; e

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

• Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade
entregar ao fiscal o Cartão de Respostas
assinado. Não se esqueça dos seus pertences.

• Os três últimos candidatos deverão permanecer

B O A PROVA!
w w w .fu n c a b .o rg

na sala até que o último candidato entregue o
Cartão de Respostas.

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

Ç

CONHECIMENTOS GERAIS

Ç- Língua Portuguesa

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

)

A respeito do texto são feitas as seguintes
afirmações.

)

Texto para responderás questões de 01 a 14.

I.

A partir do momento em que, toda manhã, a
velhinha, de cerca de setenta anos, chega ao
restaurante Westfália, tudo começa a girar em
torno dela.

II.

A resposta do garçom a quem não conhece a
velhinha e quer saber a respeito dela é que se
trata de uma pessoa consentânea, pois, não
obstante sua qualificação como professora de
línguas estrangeiras, é dada a hábitos incomuns.

Uma velhinha

Quem me dera um pouco de poesia, esta
manhã, de simplicidade, ao menos para descrever a
velhinha do Westfália! É uma velhinha dos seus
setenta anos, que chega todos os dias ao Westfália
(dez e meia, onze horas), e tudo daquele momento
em diante começa a girar em torno dela. Tudo é para
ela. Quem nunca antes a viu, chama o garçom e
pergunta quem ela é. Saberá, então, que se trata de
uma velhinha “de muito valor”, professora de inglês,
francês e alemão, mas “uma grande criadora de
casos”.
Não é preciso perguntar de que espécie de
casos, porque, um minuto depois, já a velhinha abre
sua mala de James Bond, de onde retira, para
começar, um copo de prata, em seguida, um
guardanapo, com o qual começa a limpar o copo de
prata, meticulosamente, por dentro e por fora. Volta à
mala e sai lá de dentro com uma faca, um garfo e uma
colher, também de prata. Por último o prato, a única
peça que não é de prata. Enquanto asseia as “armas”
com que vai comer, chama o garçom e manda que
leve os talheres e a louça da casa. Um gesto soberbo
de repulsa.
O garçom (brasileiro) tenta dizer alguma coisa
amável, mas ela repele, por considerar (tinha razão) a
pronúncia defeituosa. E diz, em francês, que é uma
pena aquele homem tentar dizer todo dia a mesma
coisa e nunca acertar. O lha-nos e sorri,
absolutamente certa de que seu espetáculo está
agradando. Pede um filet e recomenda que seja mais
bem do que malpassado. Recomenda pressa,
enquanto bebe dois copos de água mineral. Vem o
filet e ela, num resmungo, manda voltar, porque está
cru. Vai o filet, volta o filet e ela o devolve mais uma
vez alegando que está assado demais. Vem um novo
filet e ela resolve aceitar, mas, antes, faz com os
ombros um protesto de resignação.
Pela descrição, vocês irão supor que essa
velhinha é insuportável. Uma chata. Mas não. É um
encanto. Podia ser avó da Grace Kelly. Uma mulher
que luta o tempo inteiro pelos seus gostos. Não
negocia sua comodidade, seu conforto. Não confia
nas louças e nos talheres daquele restaurante de
aparência limpíssima. Paciência, traz de sua casa,
lavados por ela, a louça, os talheres e o copo de prata.
Um dia o garçom lhe dirá um palavrão? Não acredito.
A velhinha tão bela e frágil por fora, magrinha como
ela é, se a gente abrir, vai ver tem um homem dentro.
Um homem solitário, que sabe o que quer e não cede
“isso” de sua magnífica solidão.

III. Ao abrir sua mala, estilo James Bond, e dela
retirar copo e talheres de prata e começar a
limpá-los cuidadosamente com um guardanapo,
a velhinha demonstra aos presentes no
restaurante em que consistem os casos que cria.
IV. O gesto de solicitar ao garçom que recolha os
talheres e louça do restaurante, enquanto limpa
as peças com que vai comer, vai de encontro à
sua arrogante aversão aos talheres e pratos do
restaurante.
V.

Depois de impedir que o garçom tente dizer-lhe
um agrado, humilhando-o por causa da
pronúncia, pelo olhar e sorriso mostra-se
consciente de que suas atitudes são de agrado
geral.

VI. Em vista do que foi descrito, a despeito da
suposição de ser uma criatura abominável, a
velhinha é uma graça, haja vista ser uma mulher
que preza seus gostos e que não negocia seu
bem-estar.
Das afirmações acima, estão de acordo com o texto
apenas:
A)

I. II V u V

B) I.IIJV e V I
C) II II ,IV « V
D) IJ .V e V I

(MARIA, Antônio. “Com Vocês, Antônio Maria". Rio de Janeiro:
Editora Paz e Terra, 1964, p. 262.)

©

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

(Questão 05 )------------------------------------------------------------

O texto permite o entendimento de que poesia e
simplicidade são necessárias para a descrição da
velhinha em decorrência, principalmente:

Considere o emprego das aspas nos fragmentos
transcritos a seguir.

A) cc scjs valioscs nábitos cic cursado c impela,
bem como do apurado e exigente paladar.
B) do sua inteligência que a tonou capacitada para
ensinar várias línguas estrangeiras, como
autêntica poliglota.
C) de ser ela unia eessca encantadora, pela f nieza
dos princípios subjacentes ao seu caráter.

Saberá, então, que se trata de uma velhinha
“de muito valor”, professora de inglês, francês e
alemão, mas “uma grande criadora de casos”.
( § 1)

II.

Enquanto asseia as “armas” com que vai comer...
( § 2)

Explicam-se as aspas empregadas
fragmentos, respectivamente, por:

D) co Ano oo suas Acções scrorn oxtromamontc
belas, uma beleza comparável à da atriz e
princesa Grace Kelly.

A)

nos dois

'eprodução de mia de cersonagem / destaque a
sentido figurado de palavra.

B) intenção do comerir destaque a expressões
empregadas fora de contexto habitual / destaque
a termo de gíria.

(Questão 03 )------------------------------------------------------------

“Por último o prato, a única peça que não é de prata.”
( § 2)

C) intenção de exorinur rema . destaque a sentide
conotativo dado à palavra.

A vírgula empregada no período acima se justifica
pela mesma regra da que se emprega no seguinte
fragmento do texto:
A)

I.

D) destaque a sentido denotativo dado as
expressões / intenção de realce a termo em
hipérbole.

'Recomenda pressa, enquanto oebe dois copos
de água mineral.” (§3)

(Questão 06 )------------------------------------------------------------

B) "... que se *.rata de uma velhinha 'cie muito valor',
professora de inglês...” (§ 1)

“Um homem solitário, que sabe o que quer e não cede
‘isso’ de sua magnífica solidão.” (§ 4)

C) "Pela descrição, vocês irao suoor que essa
velhinha é insuportável.” (§ 4)

Sobre o emprego do pronome demonstrativo “isso"
no período acima, pode-se afirmar que:

D) “Olhamos e sorni. absclutamente certa ce q je
seu espetáculo está agradando.” (§ 3)

A) tem função adjetiva e remete a pessoa ce quem
se fala.

(Questão 04 )------------------------------------------------------------

“Pede um filet e recomenda que seja mais bem do
quemalpassado.” (§3)

B) tem função substantiva e refere se a "se a gente
abrir, vai vertem um homem dentro”.

A construção com parativa acima permite o
entendimento de que a recomendação da velhinha foi
feita no sentido de que o filet fosse servido:

C) tem função substantiva, mas esvaz ado dos
sentidos dêitico e anafórico.
D) tem função adjetiva c remete a pessoa com cucm
se fala.

A) o ma s possível bem malpassadc
B) ao pomo. todavia um pouco ma s oara bem
passado.
C) bem cassado tanto cuarito possível
D) ao ponto, contudo
malpassado.

um pouco menos para
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(Questão 07 )

(Questão 10 )

“A velhinha tão bela e frágil por fora, magrinha como
ela é...” (§4)

“Enquanto asseia as ‘armas’ com que vai comer,
chama o garçom e manda que leve os talheres e a
louça da casa.” (§2)

No fragmento acima, os nomes “velhinha” e
“magrinha” foram empregados com o sufixo -inha.
Este sufixo é usado em português para exprimir o
diminutivo sintético nos nomes substantivos. Assim,
pode-se depreender que em ambos os nomes o
sufixo tem valor semântico conotativo, exprimindo,
respectivamente:
A) elegãnc a e superiorieade
B)

. r im :

-

'

Em relação à estrutura do período composto acima,
são feitas as seguintes afirmativas:
I.

Trata-se de período composto por coordenação
e subordinação, constituído de cinco orações.

II.

A 1a oração “Enquanto asseia as ‘armas’”
classifica-se como subordinada adverbial
temporal.

mm .

C)
D) carinho e cenieoiaçao
(Questão 08 )------------------------------------------------------------

“Não confia nas louças e nos talheres daquele
restaurante de aparência LIMPÍSSIMA.” (§ 4)
O nome adjetivo em letras maiúsculas no período
acima está expresso no grau superlativo absoluto
sintético. Dos pares abaixo, aquele em que há
superlativo com erro de grafia, segundo as normas da
modalidade escrita culta da língua, é:
A) fomeíss mo nmeernmo

III. A 2a oração “com que vai comer” classifica-se
como subordinada substantiva objetiva indireta.
IV. A 3aoração “chama o garçom” classifica-se como
principal à 1a oração e coordenada à 4aoração.
V.

A 4a oração “e manda” classifica-se como
principal à 5aoração e coordenada à 3aoração.

VI. A 5a oração “que leve os talheres e a louça da
c a s a ” c la s s ific a -s e com o su b o rd in a d a
substantiva objetiva direta.
Das afirmativas acima, estão corretas:

B) beunaeioutíssimo. nobilíssimo

A) apenas I. II, IV. Ve VI

C) ::u o is s ’"() nigerrime

B)

D) cminolíssirno omioíss mo.

C) apenas II. III, IV e V

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

D) apeias I, II e VI

“... em seguida, um guardanapo, com o qual começa
a limpar o copo de prata...” (§ 2)

(Questão 11

Das alterações feitas na redação da oração adjetiva
do fragmento acima, constitui um desvio de regência
em relação à norma culta da língua a seguinte:
A) em seguida, um guardanapo, no qual resolve
fazer um desenho de uma figura curiosa.
B) em scguda. um guarcaaapo. a que se refere
como uma preciosidade especial.
C) cm scgu da. u~ quardaumoc sara o qual amai os
olhares dos presentes com atenção.
D) em seguida, um guardanapo, onde da início a um
discurso de alto teor persuasivo.

"... traz de sua casa, lavados por ela, a louça, os
talheres e o copo de prata.” (§ 4)
Caso a oração expressa na voz passiva do fragmento
acima seja redigida na forma composta da voz ativa,
uma forma de redação possível será:
A)

.. maz de sua casa a ouça. os mineres c o cope
de prata que eram lavados porela.

B) .. maz de sua casa a ouça. os mineres c o cope
de prata que porela tinham sido lavados.
C) .. maz de sua casa a ouça. os mineres c o cope
de prata que foram lavados por ela.
D) .. maz de sua casa a ouça. os mineres c o cope
de prata que ela havia lavado.

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

Ç- Gestão Pública

“Não NEGOCIAsua comodidade...” (§ 4)

)

(Questão 15

O verbo em maiusculas acima faz parte de um
modelo de flexão com possibilidade de ditongação no
radical: são os verbos terminados no infinitivo em -iar
e -ear. Assim, pode-se afirmar que está em
desacordo com o padrão culto de flexão o verbo em
destaque na seguinte frase:

A Administração Pública, de acordo com Meirelles
(1996), em uma visão geral “é todo o aparelhamento
do Estado preordenado à realização de seus
serviços, visando à satisfação das necessidades
coletivas”. Ela pode ser classificada como direta ou
indireta. Entende-se por Administração Direta aquela
exercida:

A) A velhinha REMEDEIA seus problemas dc saúde
com uma alimentação saudável.

A) por meio ce empresas privadas que possuem
contrato de prestação de serviços com a
Administração Pública.

B) A velhinha semnro CEIA por volta cas 18 horas.
C)

B) po'- órgãos centralizados, isto e. que fazem pace
da mesma pessoa jurídica do Estado.

“PRONUNCIAcom correção tuas palavras!”
D) Dizia o garçom para a velhinha: 'Nao ARREIE
seus talheres sobre a mesa, minha senhora!”.

C) pama o cicadão ccstando assistência c scrv ços
àqueles que os buscam.

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

” ... faz com os o m bros
RESIGNAÇÃO.” (§3)

um

p ro te sto

D) por autarquias, empmsas publicas, sociedades
de economia mista, etc.

de

(Questão 16 )------------------------------------------------------------

Considere o valor semântico do sufixo formador do
vocábulo acima em maiúsculas. Pode-se afirmarque,
das opções abaixo, aquela em que os três vocábulos
são formados por sufixos de idêntico valor semântico
ao do vocábulo em destaque acima é:

Órgãos colegiados são instâncias de diálogo, debate
e proposição de ações e políticas públicas, assim
como de fiscalização, que atuam de forma articulada
e transversal, tanto com entidades do Governo
quanto com representantes da sociedade civil. No
âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, a
instância de articulação e pactuação na esfera
estadual é denominada:

A) vadiaec’"’ velhice ' braçada
B) rei ornnc. '"eme ám iatiira ehuidancia
C) |. ■ ma

:

i

W- e i

D)

A) Conselho lntnrostni1i.nl dc Saude

(Questão 14

B) Coto ssao Itr.ergcstorcs I ripartite

“Volta à mala e sai lá de dentro com uma faca...” (§ 2)

C) Comissão Intergcstorcs Bipartitc.
D) Conselho Fstndunl de Snuoe.

No fragmento acima, o acento indicativo da crase é
de emprego obrigatório, pelas normas da língua
culta. Das alterações feitas na redação do fragmento,
é facultativo empregar o acento indicativo da crase
em:

(Questão 17

A governança pública é diretamente associada à
ideia de:

A) Volta ãeuela mala que estava sobre a mesa o sa
lá de dentro com uma faca.

A) mecanismos ve-: cais ce colaboração para tratar
problemas ligados à gestão pública.

B) Volta outra vez a eropna ma a e sai la de dentre
com uma faca.

B) democratização, com manutenção das mlaçoes
de poder e participação dos atores sociais.

C) Volta ate a mala e sa la de dentro com uma faca
D) Volta riovameide a mesma mala o sai a de dentre
com uma faca.

C) uma abomlagcm c: ferene ada dc conexão cnoe c
sistema privado e o ambiente que o circunda.
D) mucanca do m0C]C; c.om cue as ornjan zacccs
públicas se administram e se relacionam.
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(Questão 18 )------------------------------------------------------------

(Questão 21 )------------------------------------------------------------

De acordo com o Plano Mineiro de Desenvolvimento
Integrado (PMDI 2011/2030), “a sociedade tornou-se
mais complexa e exigente nos últimos anos, levando
as organizações públicas e privadas a se
redesenharem e pensarem em formas alternativas de
organização e gestão”. Uma das soluções que vêm
sendo adotadas em escala crescente é a gestão:

A Lei de Acesso à Informação visa:

A) em rode
B) SiCOU/adu
C) centralizada
D) per governança

(Questão 19 )------------------------------------------------------------

O Plano Plurianual de Ação Governamental de Minas
G e r a is (P P A G 201 2 /2 0 1 5 ) c o n té m a
operacionalização, em programas e ações, dos
objetivos estratégicos previstos no Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado (PMDI), constituindo o
planejamento de médio prazo do Estado. Para a rede
de atenção em saúde, um dos objetivos estratégicos
traçados é:
A) conter o avanço das disparidades regionais no
atendimento à saúde.
B) uii vorsalizar o acosso a atenção primaria.
C) consolidaras rodos do atorç.ao a saado na nr; ao
norte do Estado.
D) estabiliza1'a taxa o o morlalioado infantil

A) definir os procedimentos a serem executados
para que cada gestão defina as próprias
diretrizes para implementá-la.
B) a observância ca pub icidade com a divulgação
de informações de interesse público como
preceito geral e sem exceção em relação a
sigilos.
C) assegurar o direito fundamental de acesso a
informação em conformidade com os princípios
básicos da Administração Pública e com as
diretrizes nela definidas.
D) assegurar o direito fundamental de acesso a
informação com procedimentos executados em
conformidade com as diretrizes de cada gestão.

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

O Decreto Estadual n° 45.969/2012 regulamenta o
acesso à informação no âmbito do Poder Executivo
do Estado de Minas Gerais. Esse decreto concede o
direito de obter informações relativas:
A) a remuneração e subsídio receoidos por
ocupantes de cargo público de maneira
individualizada.
B) aos gastos mensais de natureza privada do
Chefe do Poder Executivo.
C) a pedidos genéricos diversos.

(Questão 20 )------------------------------------------------------------

A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreende as
metas e prioridades da Administração Pública,
incluindo as despesas de capital para o exercício
financeiro subsequente e orientando a elaboração da
Lei Orçamentária Anual, dispondo, também, sobre as
alterações na legislação tributária e estabelecendo a
política de aplicação das agências financeiras oficiais
de fomento. A LDO deve ser de iniciativa do:
A)
B)

—

Uivo
nmlm <■>mit:ln n

C) PoderLegis.acvc.
D) Podcr Judiciáno

D) a assuntos sigilosos referentes a segurança da
sociedade e do Estado.

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

(Questão 24 )------------------------------------------------------------

A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar
n° 101/2000) define normas de finanças públicas
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. No
que diz respeito ao controle com despesa de pessoal,
essa lei estabelece que o provimento de cargo
público, a admissão ou contratação para reposição
de pessoal decorrente de aposentadoria ou
falecimento de servidores das áreas de educação,
saúde e segurança são:

Em 1970, Harry Levinson já tecia críticas à avaliação
de d e s e m p e n h o , p o r s e r in e re n te m e n te
autodestrutiva de longo prazo e por se basear em
uma psicologia de recompensa e punição que
intensifica a pressão exercida sobre cada indivíduo,
proporcionando-lhe uma escolha muito limitada de
objetivos.
Nesse sentido, considerando os olhares atuais na
área de gestão de pessoas e de processos, assinale
a alternativa correta.

A) vedados mesmo que as desposas com pessoal
não tenham excedido a 60% do limite
estabelecido em lei.
B) vedados ate que as despesas com pessoal sejam
reduzidas a 60% do limite estabelecido em lei.

A) Os processos de avaliaçao dc desempenao
podem ser melhorados de forma a incluir
avaliação coletiva com prioridade para as metas
pessoais dos funcionários. Essas práticas
exigem que haja na organização elevados
padrões éticos e responsabilidade pessoal em
alto grau.

C) pomiitidos. desde que a despesa total com
pessoal não tenha excedido a 95% do limite
estabelecido em lei.
D) pomutidos. mesmo que a desposa total com
pessoal tenha excedido a 95% do limite
estabelecido em lei.

B)
devem ser melhorados, limitando-se à avaliação
individual com prioridade para as metas da
organização, objetivando um maior nível de
efetividade.
C) Não o poss'vol melhorar os orooossos do
avaliação de desempenho, dado que a avaliação
coletiva com prioridade para as metas pessoais
dos funcionários não pode ser de interesse das
organizações, pois são práticas que exigiriam da
organização altos custos de implementação.
D) Não o possAol melhorar os orooossos do
avaliação de desempenho, dado que a avaliação
coletiva deve ter olhar único para os interesses
das organizações, visando a um maior nível de
eficiência e eficácia.
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(Questão 25 )

O ciclo orçamentário:
A) tem sdo entendido corno nstrumoruo técnico,
por estabelecer parâmetros para a cobrança de
tributos, mesmo sem fixar limites para a
realização de gastos públicos e definir
responsabilidades.
B) resulta da singular natureza do orçamento, oue
desde as suas mais remotas origens tem sido
entendido como instrum ento político ao
estabelecer parâmetros para a cobrança de
tributos, fixar limites para a realização de gastos
públicos.
C) pode ser oefinieo como uma sequência dc
passos alternados em períodos aleatórios nos
quais os orçamentos sucessivos são preparados,
votados, executados, com avaliação de
resultados e aprovação de contas.
D) constitui a articulação de um conjunto do
processos, sem características próprias, que se
sucedem ao longo do tempo e se realimentam a
cada novo ciclo, com avaliação de resultados e
aprovação de contas.

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

O art. 165, § 9o da Constituição Federal estabelece,
em seu inciso II, que cabe à lei complementar
estabelecer normas de gestão financeira e
patrimonial:
A) da Administração Direta somente, bem como
condições para a instituição e funcionamento de
fundos.
B) da Administração Direta u Indireta, bem como
condições para a instituição e funcionamento de
fundos.
C) da Administração Indireta semente, bom como
condições para a instituição e funcionamento de
fundos.
D) ca Ad'" n szacao D nma o Indireta oein co'"o a
constituição de empresas para a administração
de fundos.

( - Políticas Públicas de Saúdê^
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(Questão 27 )------------------------------------------------------------

O evento em que se evidenciou que as modificações
propostas para o setor da saúde transcendiam os
marcos de uma simples reforma administrativa e
financeira foi:
A) B'1Conferência do Sanee.
B) 3 ’ Conferência do Saneo.
C) 1
D)

Conferência de Saúde
' Cnnó--õm ia un Saneo.

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

As principais ferramentas introduzidas nas últimas
seis décadas no campo das finanças públicas em
geral e no do planejamento governamental nas três
esferas de governo foram:
A) Normas Operacionais Bas cas íNOBsi e a L e de
Diretrizes Orçamentárias (LDO).
B) Plano Plrmanua :PPA: e a Normas Opemcionais
Básicas (NOBs).
C) Pane P ..mamia '-'PA: e a Pmçramuoae
Pactuada e Integrada (PPI).
D) Plano Plurianual (PPA) e a Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO).

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

O banco de dados cujo objetivo é coletar informações
sobre as receitas totais e despesas com ações e
serviços públicos de saúde das três esferas de
governo denomina-se:
A) SIHOS.
B) SIGSS.
C) SIARS
D) SIOPS.

(Questão 30 )------------------------------------------------------------

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

A Lei Orgânica de Saúde define as atribuições e
competências da União, do Distrito Federal, dos
Estados e dos Municípios. É competência dos
Municípios:

As razões que sugerem a necessidade da atuação do
Estado no setor de saúde são:
A) a eficiência c a equieade
B) a eficiência e a eficácia.

A)
executar ações de saneamento básico.
B)

C) a ofieiône a o a efetividaee.
D) a eficácia c a equieade

as ações e os serviços de saúde.
C)
executar ações do meio ambiente.
D) planejar, organizar, executar, controlar c avaliar
as ações voltadas para o meio ambiente.

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

A principal característica extrínseca de um contrato
administrativo é:
A) ser precedido do lic tacao salvo nas cxceçócs dc
dispensa e inexigibilidade.
B)
requisitos especiais.
C) sor comutativo. oorojc estabelece- vantagens
recíprocas e equivalentes entre as partes.
D)
vontades entre partes.

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

É um objetivo específico da implantação dos
complexos reguladores:
A) intermediar acordos entro mumcpios em rolaçae
às c o n d iç õ e s e s ta b e le c id a s p a ra o
encaminhamento de usuários.
B) identifica1' pontos de desajuste sistemático entre
a pactuação efetuada e a demanda efetiva dos
usuários.
C) prestar aooio técnico aos gestores inuii oipais
para o exercício das funções de controle,
avaliação e regulação.
D) organizar a oferta cie açoes c serviços ce saude c
adequá-la às necessidades e demandas da
população.

(Questão 36 )-----------------------------------------------------------(Questão 32 )--------------------------------------------------------

Agestão do fundo de saúde se faz sob a supervisão
A) do Conselho do Saude
B) do M oistório da Saúde
C) das Secretarias do Saúce.
D) da Comissão do Acompanhamento.

O processo em que são especificadas obrigações e
responsabilidades para as partes envolvidas e
estabelecidos critérios para o monitoramento e
avaliação de seu desempenho denomina-se:
A)
B)
C) pactuação.
D) oommmuli/HÇHo.

(Questão 33 )------------------------------------------------------------

O financiamento de políticas públicas encontra-se no
contexto da consecução de recursos por meio de
cooperação técnica e financeira, através da(o):
A) captação de reomsos
B)
C) planejamento em saude
D) programação

oiti

saúce.

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

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

Quanto à incorporação, uso e monitoramento da
tecnologia no âmbito do SUS, cabe ao Ministério da
Saúde:

Os indicadores são utilizados para mensurar
resultados desejáveis em saúde, a serem alcançados
por meio de ações convergentes nas três esferas de
governo. O “Número de consultas médicas (SUS) por
habitante” é considerado um indicador:

A) *ormar uni quadra ac oessoa gualrcado para
atender à necessidade na área de gestão de
tecnologias em saúde.

A) de cobertura.
B) de recursos.

B) apoiar os gestores na implantação das
tecnologias e no seu m onitoram ento e
manutenção após a incorporação.

C) de'isco.
D) demográfico.

C) implantar mecanismos traiisparantos para
divulgação do processo de incorporação de
tecnologias.

( - Noções de Direito

D) monitorar as ações advindas das dirntrizes da
Política de Gestão de Tecnologia, no âmbito de
atuação e gestão.

(Questão 41

Com relação aos servidores públicos, assinale a
opção correta.
A) t uiconstituc ona o v ncu açao do rea.uste do
vencim ento de servidores estaduais ou
municipais a índices federais de correção
monetária.

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

É uma diretriz para a Gestão do Trabalho no SUS,
definida pelo Pacto pela Saúde:
A)

B) O servidor cm estagio prabatouo possui a
garantia de permanência no serviço, podendo
sercolocado em disponibilidade remunerada.

considerando os princípios da humanização e da
democratização das relações de trabalho.
B) propor estratégias c financiamento tripartite com
vistas à adoção de política referente aos recursos
humanos descentralizados.
C) promover as rol acoes do trabalho, obedecendo
às exigências do princípio de legalidade da ação
do Estado.
D) adotar vínculos do trabalho que garantam os
d ire ito s s o c ia is e p re v id e n c iá rio s dos
trabalhadores de saúde.

C) O pomador dc carajo com ss onaco tem oircito a
permanência no serviço público.
D) A Constituição I odorai estabelece óbice a
nomeação de servidor integrante de quadro de
carreira técnica ou profissional e que esteja no
período probatório para o exercício de cargo
comissionado.

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

A ação inovadora do Pacto pela Saúde, que efetiva a
articulação permanente e contínua entre todos os
Municípios e o Estado, na região de saúde na qual
está inserido, foi a criação:
A) da Comissão Bipartito.
B) do Colcgiado de Gestão Lstadual
C) da Comissão I ripartito.
D) do Co Ic g iado d c Gc st ao Rc g io na I

©

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

(Questão 44

No que tange às modalidades de licitação, é correto
afirmarque:

Segundo a Constituição do Estado de Minas Gerais,
a atividade adm inistrativa permanente, nas
sociedades de economia mista, empresas públicas e
demais atividades de direito privado sob o controle
direto ou indireto do Estado, é exercida:

A) existe, no pregão eletrônico, o compadecimento
físico do interessado à repartição que promove a
licitação.
B) a I enaçao ra meealidade pregão sorã sempre do
tipo menor preço e serve para aquisição de bens
e serviços comuns.
C) o leilão se oecjliariza por selecionar trabalhos
técnicos, científicos ou artísticos com certas
capacidades personalíssimas para incentivar o
desenvolvimento cultural.

A) por servidor publico ocupante de cargo oublioe
em caráter efetivo.
B) por servidor publico ocupante de cargo oublicc
em caráter efetivo ou por empregado público
designado para função de confiança.
C) po1’ emp-egade oublico cctcntor de e^orege
público ou função de confiança.
D) por servidor publico ocupante de cargo oublioe
em comissão.

D) o convite e a moca dado mais resnita de tocas as
previstas na lei de licitações, não se admitindo a
p a rtic ip a ç ã o de o u tra s em p re sa s não
convidadas.

(Questão 45

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

Assinale a alternativa que apresenta informação
correta, no que concerne aos agentes públicos.

Encontra fundamento no texto constitucional o que se
afirma em:
A) O pcoiscito o o rex-rerdo são os cn eos
instrumentos legais de exercício da soberania
popular.
B) O acosso á internet não c essencial ao cxcreicic
da cidadania.
C) O principio da sol dariedade esta presente nas
medidas afirmativas para a proteção e promoção
dos grupos sociais mais vulneráveis.
D) O conceito dc cidadania rcfcrc-se unicamente a
capacidade eleitoral ativa (ser eleitor) e passiva
(ser eleito).

A) Mesmo em estagio probatono. havendo podido
do servidor, a Administração Pública é obrigada a
conceder licença remunerada desde o registro
da candidatura para cargo eletivo.
B) A proioiçao de acumular não se estendo a
empregos e funções nas sociedades controladas
indiretamente pelo poder público.
C) É pernil tida a vinoulação ou equiparação de
quaisquer espécies remuneratórias para efeito
de remuneração de pessoal do serviço público.
D) Para efeito de aposcntadoca especai dc
professores, computa-se o tempo de serviço
prestado fora da sala de aula.

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

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

A respeito dos servidores públicos, assinale a
assertiva correta.

O crescente reconhecimento da importância do
capital humano nas organizações introduz a
expressão “gestão de pessoas”, em virtude de passar
a enxergá-las como pessoas de fato, portadoras de
características complexas, diversificadas, e que
devem ser geridas, lideradas e dirigidas. Com este
propósito, são implementadas diversas estratégias
de gestão de pessoas. Aquela que se caracteriza por
possuir um sistema de recrutamento e seleção
sofisticado, que abrange todos os níveis da empresa,
com um mínimo de treinamento, tendo a avaliação de
desempenho como base para a identificação das
necessidades de pessoal e com sistema de
recompensas fundamentado no desempenho é
denominada estratégia de:

A) A s mples circunstância do o servidor cublicc
estar em estágio probatório não é justificativa
para sua demissão por ter ele participado de
movimento grevista.
B) Cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos
de servidores públicos sob fundamento de
isonomia.
C) A acumulação do proventos o vencimentos está
vedada, mesmo quando se tratar de cargos,
funções ou empregos acumuláveis na ativa.
D) A fixaçao de vencimentos dos servidores
públicos pode ser objeto de convenção coletiva.

A)

.■

■

■

■

i
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B) desenvolver pessoas.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
POR NÚCLEO TEMÁTICO

C) atacar pessoas.
D) adquirir pessoas.

(Questão 47

Os valores são princípios que guiam a vida das
organizações. Por sua vez, um sistema de valores
opera de forma a que eles sejam priorizados em uma
pessoa a partir da intensidade com que ocorrem e do
desejo do indivíduo. O modelo denominado Perfil de
Valores Pessoais é um instrumento de medição dos
tipos motivacionais que descrevem os objetivos,
aspirações e desejos das pessoas. O tipo
motivacional derivado das necessidades físicas por
variedade, a fim de manter um nível ótimo de
ativação, condicionado pelas experiências sociais e
que pode g e ra r d ife re n ç a s in d iv id u a is , é
denominado(a):

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

Para explicar o comportamento das pessoas em
situação de trabalho, a teoria dos dois fatores sugere
que existem dois conjuntos de fatores capazes de
orientar esse comportamento: um conjunto de fatores
está ligado ao conteúdo do cargo e o outro se
relaciona com o contexto do cargo. Nesse sentido,
aspectos tais como as condições de trabalho, as
relações com o supervisor e os benefícios e serviços
sociais estão relacionados ao conjunto denominado
fatores:
A) saílsfadentes.

A) autodeterminação.

B) motivacionais.

B) tradição

C) higiênicos.

C) estimulação.

D)

D) universalismo.
(Questão 50 )------------------------------------------------------------

O planejamento, a organização, a direção e o
controle são as funções básicas do administrador e
são responsáveis pelo desenvolvimento do processo
administrativo, que é cíclico, dinâmico e interativo.
Constituem ações típicas do planejamento e do
controle, respectivamente:
A) designaras atividades - avaliarc desempenho.
B)
C) fcrin
D) definira missão- c e f ir ir padrões

GD

(Questão 51

(Questão 54

A cultura organizacional representa o modo de vida
próprio que cada organização desenvolve com os
seus participantes. A cultura organizacional não é
estática nem permanente, pois sofre alterações com
o tempo, dependendo de condições internas ou
externas. A cultura organizacional que as
organizações devem almejar para obter maior
eficiência, eficácia e flexibilidade é a denominada:

No processo de planejamento estratégico, a
declaração de missão, além de contemplar o foco
genérico de atuação da organização e seus produtos
e serviços, deve pontuar também os escopos
competitivos. Qual tipo de escopo define o grau de
integração ou de terceirização dos processos?
A) De verticalização.
B) Dos segmentos de atuação.

A)

C)

B) adaptativa

D) Setorial

C) proativa.
D)
(Questão 55

Como base para o processo decisório, no
planejamento estratégico existem políticas que
representam parâmetros ou orientações que facilitam
a tomada de decisão do executivo. As políticas
provenientes de fatores que estão no ambiente da
empresa, tais como o Sistema Financeiro e os
Sindicatos, são denominadas:

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

No contexto do desenvolvimento organizacional, há
um esforço para desenvolver equipes, melhorar as
relações interpessoais, abrir canais de comunicação,
construir confiança e encorajar responsabilidades
entre as pessoas. Dentre as técnicas de
desenvolvimento organizacional para equipes ou
grupos, aquela em que o profissional de RH trabalha
com os membros da equipe para ajudá-los a
compreender a dinâmica de suas relações de
trabalho em situações de grupo ou equipe e a
desenvolver o diagnóstico e habilidades de solução
de problemas de que eles necessitam para poder
aumentara sua eficácia, é denominada técnica de:

A) solicitadas.
B) estabelecidas,
C) exp!-'citas
D) impostas

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

A) desenvolvimento de ec Does

Um Dirigente deve estar ciente de que o
funcionamento de uma organização é assegurado
quando as pessoas desempenham o seu papel de
acordo com as prescrições para satisfazer ou
exceder os padrões de desempenho estabelecidos
pelos objetivos e desafios empresariais. Os objetivos
e desafios, por sua vez, têm uma série de
características e atributos. O fato de que devem
explicitar quem vai se beneficiar quando forem
alcançados constitui uma imposição para que
objetivos e desafios sejam:

B) íinàl síí transacional.
C) consultoria de procedimento.
D) reunião de confrontação.

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

Uma boa maneira de começar a fazer um diagnóstico
estratégico de uma organização consiste em
investigar os seus recursos organizacionais. As
máquinas e equipamentos da empresa e o emprego
de operadores logísticos para gerenciar frotas
co n stitu e m , re sp ectiva m e n te , as seguintes
categorias de recursos:

A) utifiários.
B) motivaciornais.
C) oc-eraciorals

A) tangíveis-terceirizados.

D) consistentes.

B) permanentes-intangíveis.
C) tangíveis - intangíveis
D) físicos-terceirizados.
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(Questão 57

(Questão 60 )------------------------------------------------------------

O planejamento é um processo contínuo, que
envolve um conjunto complexo de decisões
inter-relacionadas. É possível relacionar os tipos de
planejamento aos níveis de decisão no contexto da
estrutura organizacional de uma empresa. O
planejamento financeiro e o plano orçamentário
representam, respectivamente, os seguintes níveis
de planejamento:
A) operacional-tático.

Todo e qualquer trabalho de administração de
processos necessita do estabelecimento e da análise
de indicadores de desempenho, principalmente para
verificar se cada processo alcançou os resultados
anteriormente estabelecidos. Na perspectiva do
mercado e dos clientes, o indicador de desempenho
que mede o percentual de entrevistados que se
lembram da marca da empresa ou de seus principais
produtos e se rviço s em prim eiro lugar é
denominado(a):

B) operacional-operacional.

A)

C) tático -operacional.

B) ■. :

D) tático-tático.

C) conhecimento.

■•

D) imagem.
(Questão 58 )------------------------------------------------------------

Na gestão de projetos, a etapa de desenvolvimento
de cronograma busca deixar claras as questões
relativas a tarefas, sequenciamento e tempo
necessários para atender aos objetivos do projeto. O
emprego de diagramas de precedência do tipo PERT
e o método do caminho crítico (CPM) são
ferramentas bastante úteis nessa etapa. Dentre as
alternativas a seguir, assinale aquela que contém
uma afirmação correta sobre as técnicas PERT e
CPM.
A)
PERT.
B) No iiiotoco P_KI - empo o definido como
parâmetro de análise.
C) O tempo é
CPM.

método

D) Mo moteco CPI,' o mmpo o definido como
variável probabilística.

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

Na gestão de projetos, existe o grupo de processos
de monitoramento e controle, que realiza os
processos necessários para acompanhar, revisar e
regular o progresso e o desempenho do projeto, e
ainda identificar todas as áreas nas quais serão
necessárias eventuais mudanças. O processo que
tem como uma de suas entradas as “entregas” e
também possui como algumas de suas saídas as
“alterações validadas” e “entregas validadas" é
denominado processo de:
A) realizar o controle de qoaíidade.
B) cortromroesccpo
C)
D) i ■ ii
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