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TEXTO 
A COPA DO MUNDO PERDIDA

                                                    Chico Alencar, O Globo, 14/02/2014

“O conhecimento do Brasil passa pelo Futebol” (José Lins do Rego)

 A seleção brasileira de futebol tem boas chances de 
ganhar a Copa do Mundo. Mas os titulares da política, em ter-
mos de conquistas permanentes para a sociedade, o propalado 
“legado social”, já desperdiçaram uma grande oportunidade.
 Fico só no estritamente prometido pelos promotores 
do evento esportivo, já que iniciativas em educação e saúde, 
por exemplo, nem no banco de reservas ficaram. Recursos não 
faltaram, especialmente os públicos. As suntuosas “arenas” 
reformadas ou erguidas consumiram R$8,9 bilhões, dos quais 
só R$133 milhões da iniciativa privada. É a prova, em concreto e 
aço, de que, no Brasil, quando se quer, se faz. Mesmo os atrasos 
de praxe são resolvidos rapidamente, com aditivos contratuais. 
A junção de trabalho operoso, tecnologia de ponta e vontade 
política tudo realiza. E no padrão que a “mestra Fifa” mandou... 
O que fazer com os “elefantes brancos” fica para depois.
 Não faltaram recursos também para os Centros de 
Treinamento ofertados às 31 seleções que chegarão aqui 
até junho. Foram preparados nada menos que 74 estádios e 
instalações, em várias cidades. (....) Gol contra mesmo são as 
obras de mobilidade urbana. As 56 intervenções viárias e de 
transporte de massa previstas nas 12 cidades-sede caíram para 
39 – das quais apenas meia dúzia está concluída. Seu impacto 
no dia a dia da população será pequeno. Entre o prometido e 
o que está sendo entregue há um abismo. É que, ao contrário 
do destinado aos equipamentos esportivos, os cortes foram de 
R$8,34 bilhões, quase 50% do investimento previsto em 2010. 
Assim, essas iniciativas resumem-se a acessos aos estádios e 
melhorias das vias nos seus entornos. Em Manaus, o placar 
das obras viárias não sai do zero, Brasília e Rio só terão uma e 
Cuiabá, Salvador e Porto Alegre, duas. Resultados frustrantes 
para quem anunciava verdadeiras “goleadas” na locomoção da 
população das regiões metropolitanas, de 2014 em diante.
 O Brasil fora das quatro linhas não é uma “caixinha 
de surpresas”: como é de nossa má tradição, faltou o jogo 
coletivo, o respeito ao público. E, como um time com setores 
desarticulados, sobrou distância entre o planejado e o realizado, 
entre o social de longo prazo e o ganho particular imediato. A 
Copa da Fifa será um evento ruidoso, agitado e ... passageiro. 
Em matéria de legado, já fomos desclassificados.

LÍNGUA PORTUGUESA

1 - O título dado ao texto – Copa do Mundo perdida - se justifica 
porque se refere:

(A) à provável derrota do Brasil na Copa do Mundo.
(B) ao fracasso do Brasil, no Maracanã, na Copa de 1950.
(C) à possibilidade de o Brasil não ter seus preparativos con-

cluídos.
(D) ao fato de o Brasil não ter aproveitado a ocasião para criar 

progresso.
(E) à circunstância de nosso país não ter cumprido seus com-

promissos internacionais com a Fifa.

2 - O autor do texto apela muitas vezes para a linguagem fu-
tebolística na expressão de suas ideias. A alternativa em que 
isso NÃO ocorre é:

(A) “A seleção brasileira de futebol tem boas chances de ganhar 
a Copa do Mundo”.

(B) “Mas os titulares da política, em termos de conquistas per-
manentes para a sociedade, o propalado “legado social”, 
já desperdiçaram uma grande oportunidade”.

(C) “Fico só no estritamente prometido pelos promotores do 
evento esportivo, já que iniciativas em educação e saúde, 
por exemplo, nem no banco de reservas ficaram”.

(D) “Gol contra mesmo são as obras de mobilidade urbana”.
(E) “O Brasil fora das quatro linhas não é uma “caixinha de 

surpresas”.

3 - O autor utiliza aspas muitas vezes no texto. A alternativa em 
que o emprego de aspas destaca uma ironia é:

(A) “As suntuosas “arenas” reformadas ou erguidas...”.
(B) “...o propalado “legado social”, já desperdiçaram...”.
(C) “E no padrão que a “mestra Fifa” mandou...”.
(D) “...para quem anunciava verdadeiras “goleadas” na loco-

moção...”.
(E) “O Brasil fora das quatro linhas não é uma “caixinha de 

surpresas”: como é de nossa tradição,...”

4 - “Mas os titulares da política, em termos de conquistas 
permanentes para a sociedade, o propalado “legado social”, 
já desperdiçaram uma grande oportunidade”. Sobre os com-
ponentes desse segmento do primeiro parágrafo do texto, a 
única afirmativa INADEQUADA é:

(A) o conectivo “mas” indica uma oposição ao período anterior.
(B) o termo entre vírgulas traz uma causa do segmento anterior.
(C) a expressão “em termos de” equivale a “no que se refere 

a”.
(D) a forma verbal “desperdiçaram” se liga a “titulares da po-

lítica”.
(E) o adjetivo “grande” mostra uma opinião do autor do texto.
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5 - “O que fazer com os “elefantes brancos” fica para depois”. 
No texto, a expressão “elefantes brancos” se refere:

(A) à sobra de material de construção não empregado.
(B) às construções de pouca utilidade depois da Copa.
(C) aos estádios cuja construção não foi completada.
(D) aos hospitais que poderiam ter sido construídos.
(E) aos campeonatos regionais que foram interrompidos.

6 -  A frase em que o sujeito está colocado após o verbo é:

(A) “Como é de nossa má tradição, faltou o jogo coletivo...”.
(B) “Em matéria de legado, já fomos desclassificados”.
(C) “...já desperdiçaram uma grande oportunidade”.
(D) “A Copa da Fifa será um evento ruidoso...”.
(E) “...o placar das obras viárias não sai do zero”.

7 - O objetivo do texto é:

(A) lamentar a perda da Copa pelo Brasil.
(B) elogiar o país pelo sucesso nos preparativos para a Copa.
(C) alertar os outros países para os riscos na Copa.
(D) denunciar aqueles que sempre acham que nada vai dar 

certo.
(E) criticar a falta de organização e seriedade na Copa.

8 - A alternativa em que não ocorre a presença de um termo 
substantivado é:

(A) “Mas os titulares da política...”.
(B) “Recursos não faltaram especialmente os públicos”.
(C) “Mesmo os atrasos de praxe são resolvidos...”.
(D) “Entre o prometido e o que está sendo entregue...”.
(E) “entre o planejado e o realizado”.

9 - A alternativa em que as palavras mostram terminações de 
valor diferente é:

(A) estrangeira / brasileira.
(B) investimento / equipamento.
(C) goleada / bolada.
(D) movimentação / delegação.
(E) esportivo /coletivo.

10 - Como se pode ver no texto, a palavra “impacto” deve ser 
grafada com I. A palavra abaixo que também deveria ser grafada 
com I e não com E é:

(A) campeão.
(B) camaleão.
(C) áureo.
(D) cutâneo.
(E) previlégio.

11 - “Fico só no estritamente prometido pelos promotores do 
evento esportivo, já que iniciativas em educação e saúde, por 
exemplo, nem no banco de reservas ficaram”. O conectivo “já 
que” equivale a:

(A) quando.
(B) logo que.
(C) para que.
(D) visto que.
(E) apesar de que.

12 - Abaixo estão cinco termos grafados, no texto, com iniciais 
maiúsculas. O termo que poderia, em outro contexto, aparecer 
com iniciais minúsculas é:

(A) José Lins do Rego.
(B) Centro de Treinamento.
(C) Fifa.
(D) Copa do Mundo.
(E) Manaus.

13 - A frase abaixo que NÃO está na voz passiva é:

(A) “Em matéria de legado, já fomos desclassificados”.
(B) “Entre o prometido e o que está sendo entregue há um abismo”.
(C) “Foram preparados nada menos que 74 estádios...”.
(D) “Mesmo os atrasos de praxe são resolvidos rapidamente...”.
(E) “No Brasil, quando se quer, se fez”.

14 - Observe a charge abaixo:

 
Entre o texto da prova e a charge acima há em comum:

(A) a crítica ao “legado da Copa”.
(B) o elogio às autoridades públicas.
(C) a denúncia de corrupção.
(D) a referência ao alto custo dos estádios.
(E) a possibilidade de nossa derrota na Copa.
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15 - Na fala da presidenta Dilma há uma expressão de lingua-
gem popular, em que há uma forma gramaticalmente errada; 
essa forma é:

(A) minha gente.
(B) olha aí.
(C) quem não quer.
(D) pro país.
(E) só não vê.

RACIOCÍNIO LÓGICO

16 - Observe os quatro primeiros termos da sequência a seguir:  

1.024, 512, 256, 128, ...

O sétimo termo dessa sequência é:

(A) 16
(B) 18
(C) 24
(D) 36
(E) 64

17 - Toda vez que vai à praia, Melina toma um sorvete. Toda vez 
que vai ao cinema, Melina come pipoca ou toma um sorvete. 
Hoje Melina tomou sorvete. Assim,

(A) Melina não foi à praia nem ao cinema. 
(B) Melina pode ter ido ao cinema, mas não à praia.
(C) Melina foi à praia.
(D) pode ser que Melina não tenha ido nem à praia nem ao 

cinema.
(E) Melina pode ter ido à praia, mas não ao cinema.

18 - A negação da frase “Se Abelardo passa no concurso então 
faz uma viagem” é:

(A) Abelardo não passa no concurso e não faz uma viagem.
(B) Abelardo não passa no concurso e faz uma viagem.
(C) Abelardo não passa no concurso ou não faz uma viagem.
(D) Abelardo passa no concurso ou faz uma viagem.
(E) Abelardo passa no concurso e não faz uma viagem.

19 - Três técnicos e quatro engenheiros elaboraram um plano de 
melhorias das condições ambientais no trabalho. Dois técnicos e 
dois engenheiros serão escolhidos, dentre eles, para apresentar 
o plano à direção da empresa. O número de diferentes equipes 
de apresentação que podem ser formadas é igual a:

(A) 16
(B) 18
(C) 24
(D) 36
(E) 60

20 - André precisa pegar um CD virgem numa gaveta que con-
tém quatro CDs virgens e seis usados. Ocorre que falta luz, e é 
noite, de modo que André tem de agir no escuro. A pergunta 
que André se faz é: “Quantos CDs preciso pegar, no escuro, no 
mínimo, para ter certeza de que peguei ao menos um CD vir-
gem?”. Refletiu um pouco e, acertadamente, pegou a seguinte 
quantidade de CDs:

(A) 3
(B) 4
(C) 5
(D) 6
(E) 7

21 - Adriano é um colecionador de LPs usados e se impôs a 
regra de dobrar o tamanho de sua coleção a cada mês. Com as 
aquisições deste mês, a coleção de Adriano passou a ter 36 LPs 
no total. Se mantiver o plano, Adriano terá de adquirir, daqui a 
cinco meses, a seguinte quantidade de novos LPs:

(A) 1.142
(B) 864
(C) 576
(D) 72
(E) 36

22 - Mazinho e Tandinho são conhecidos na cidade por serem 
gêmeos idênticos e pelo fato de que, por ser muito sério, 
Mazinho sempre fala a verdade; já Tandinho é um brincalhão 
incorrigível e sempre mente. Para identifica-los, você pergunta 
a cada um deles: “Pelo menos um de vocês dois é o Mazinho?”. 
Como consequência:

(A) os dois responderam “Sim”.
(B) os dois responderam “Não”.
(C) Tandinho respondeu “Sim”, Mazinho respondeu “Não”.
(D) Mazinho respondeu “Sim”, Tandinho respondeu “Não”.
(E) Mazinho respondeu “Sim”, Tandinho não teve como responder.

23 - Observe a sequência:  5, 6, 11, 17, 28, ...; o próximo termo é:

(A) 45
(B) 48
(C) 51
(D) 53
(E) 56

24 - A idade média dos quatro irmãos de Francisco é de 22 anos. 
Daqui a oito anos, a soma das idades dos quatro será igual a:

(A) 116
(B) 120
(C) 124
(D) 128
(E) 132 
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25 - Três amigos marcaram encontro em frente ao portão de 
entrada de um estádio. Eles não lembraram, porém, que o 
estádio tinha três entradas diferentes. Se cada um se dirigir 
aleatoriamente a uma das entradas, a probabilidade de que 
os três vão para a mesma entrada é igual a:

(A) 1/3
(B) 1/6
(C) 1/9
(D) 1/12
(E) 1/18

26 - Um livro tem 100 páginas. O capítulo III começa na página 
32 e termina na 39. Se uma pessoa abrir o livro ao acaso em 
uma página desse livro, a probabilidade de que ela abra uma 
página do capítulo III é igual a:

(A) 7%
(B) 8%
(C) 9%
(D) 10%
(E) 12%

27 - Um fazendeiro pensou em doar todo o gado de sua fazenda 
para seus três netos; resolveu então dividir suas cabeças de 
gado de modo proporcional às idades dos netos, que têm 2, 2 
e 3 anos. Notou então que, se assim procedesse, restaria uma 
cabeça de gado. Assim, a quantidade de cabeças de gado do 
fazendeiro pode ser igual a, EXCETO:

(A) 707
(B) 722
(C) 631
(D) 645
(E) 666

28 - No jogo de basquete, cada cesta marcada pode valer 1, 2 
ou 3 pontos. O famoso jogador Capabianco marcou 18 cestas 
na final do campeonato. Se Capabianco marcou ao menos 5 
cestas de 2 pontos e no mínimo 2 e no máximo 6 cestas de 1 
ponto, então o número mínimo e o número máximo de pontos 
que Capabianco marcou são iguais a:

(A) 23 e 29
(B) 28 e 49
(C) 28 e 51
(D) 26 e 37
(E) 26 e 49

29 - Estamos no ano de 2.268. O torneio intergaláctico de 
Xumfbol está disputado por 2.356 competidores de diversas 
galáxias. Nesse jogo, cada partida é disputada por dois compe-
tidores e, ao final, há um vitorioso e um derrotado. O torneiro 
é eliminatório, ou seja, o vencedor de cada partida continua no 
torneio e o perdedor é eliminado da competição. 

Até agora, já foram realizadas 2.563 partidas. O número de 
competidores que ainda disputam o título do torneio, ou seja, 
não foram eliminados, é igual a:

(A) 3
(B) 4
(C) 248
(D) 1.424
(E) 2.430

30 - Se é verdade que Pedro não gosta de cinema, mas gosta 
de teatro e não gosta de festas, então:

(A) Pedro gosta de cinema ou de teatro.
(B) Pedro não gosta de cinema, ou não gosta de teatro, ou não 

gosta de festas.
(C) Pedro não gosta de cinema ou de festas.
(D) Pedro não gosta de cinema ou de teatro.
(E) Pedro só gosta de cinema ou de teatro.

31. Sobre a classificação das despesas públicas segundo a sua 
natureza, assinale a opção que classifica as “despesas correntes 
de exercício anterior”: 

(A) 33.90.93
(B) 33.90.41
(C) 33.90.92
(D) 44.90.51
(E) 44.90.92

32. A Lei Orçamentária Anual (LOA), segundo a Constituição 
Federal de 1988, é uma peça administrativa do Governo Federal, 
que compreende  um conjunto de informações que evidenciam 
as ações, devendo estas ser aprovadas pelo Congresso Nacional, 
este instrumento retrata :
 
(A) a autorização e a imposição de créditos extraordinários.
(B) as estimativas de receitas e a fixação de despesas.
(C) a autorização para as despesas do Executivo.
(D) metas físicas vinculadas as despesas governamentais.
(E) exclusivamente investimentos.

Conhecimentos  
Específicos no Perfil
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33. Segundo a Lei No. 4320/1964 que estabelece as normas 
gerais para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços 
da União, dos Estados, dos Munícipios e do Distrito Federal. 
Pode-se afirmar que:

I -  Somente as instituições cujas condições de funcionamento 
forem julgadas satisfatórias pelos órgãos oficiais de fiscali-
zação serão concedidas subvenções.

II -  O controle da execução orçamentária, pelo Poder Executivo, 
terá por objetivo verificar a probidade da administração, 
a guarda e legal emprego do dinheiro público e o cumpri-
mento da Lei de Orçamento.

III - O ativo financeiro no balanço patrimonial compreenderá 
os créditos e valores realizáveis independentemente de 
autorização orçamentária e os valores numerários.

Das afirmativas acima, somente:

(A) I está correta.
(B) II está correta.
(C) I e II estão corretas.
(D) II e III estão corretas.
(E) I e III estão corretas.

34. A lei 4320/1964  e suas alterações expressa que :

I -  Os créditos suplementares e especiais serão autorizados 
por lei e abertos por decreto executivo.

II -  Os créditos extraordinários serão abertos por projeto de lei 
orçamentária do Poder Executivo, que deles dará imediato 
conhecimento ao Poder Legislativo.

III - Os créditos adicionais terão vigência adstrita ao exercício 
financeiro em que forem abertos, salvo expressa disposição 
legal em contrário, quanto aos especiais e extraordinários.

Das afirmativas acima, apenas:

(A) I  está correta.
(B) II  está correta.
(C) III está correta.
(D) II e III estão corretas.
(E) I e III estão corretas.
 

35. O diploma legal do  Decreto No. 1171 de 22 de junho de 
1994 estabelece que as comissões de ética pública são encar-
regadas de:

(A) apurar os fatos, denúncias e elogios praticados por servi-
dores.

(B) ouvir depoimentos e tomar informações diretamente dos 
cidadãos.

(C) investigar, apurar e punir os servidores, e as causas do mal 
estar geral corporativo.

(D) orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor, 
no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público.

(E) mediar conflitos de assédio e dos danos à responsabilidade 
civil nas organizações públicas.

36. No Decreto No. 1171/94 - Código de Ética Pública, está ex-
plicito que a remuneração do servidor público é custeada pelos 
tributos pagos direta ou indiretamente por todos cidadãos, até 
por ele próprio, e por isso  se exige como contrapartida:

(A) o tratamento aos cidadãos deva ser equânime.
(B) a  moralidade administrativa se integre no Direito.
(C) os resultados institucionais devam ser transparentes.
(D) o respeito aos superiores,  subordinados e aos cidadãos 

deva ser premente.
(E)  a devida prestação de contas aos seus superiores.

37. Nas licitações é vedado ao Agente público:  admitir, prever, 
incluir ou tolerar, nos atos de convocação, EXCETO:

(A) cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou 
frustrem o seu caráter competitivo.

(B) casos de participação de sociedades cooperativas. 
(C) estabelecer preferências ou distinções em razão da natura-

lidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer 
outra circunstância impertinente ou irrelevante para o 
específico objeto do contrato.

(D) estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, 
legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra, entre 
empresas brasileiras e estrangeiras. 

(E) estabelecer margem de preferência para produtos manufa-
turados e para serviços nacionais que atendam as normas 
técnicas brasileiras.

38. Os processos de dispensa ou de inexigibilidade de licitação 
deverão estar instruídos, no mínimo, com os seguintes ele-
mentos, EXCETO:

(A) documento de aprovação do financiamento do projeto de 
pesquisa aos quais os bens serão alocados.

(B) caracterização da situação emergencial ou calamitosa.
(C) regularidade fiscal e trabalhista da contratante.
(D) razão da escolha técnica do fornecedor ou executante.
(E) justificativa do preço e da pesquisa de mercado.

39. As dispensas e inexigibilidades de licitação deverão ser 
comunicadas à autoridade superior e publicadas na imprensa 
oficial nos seguintes prazos, respectivamente:

(A) 3 dias e 5 dias.
(B) 4 dias e 7 dias.
(C) 3 dias e 7 dias.
(D) 5 dias e 3 dias.
(E) 08 dias e 15 dias.
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40. É dispensável de licitação para aquisição, por pessoa jurídica de 
direito público interno, bens produzidos ou serviços prestados por 
órgão ou entidade que integre a Administração pública. Sendo si-
tuações em que a dispensa de licitação pode ser aplicada, EXCETO:

(A) emergência, caracterizada por urgência no atendimento de 
situações que possam ocasionar prejuízos ou comprometer 
a segurança das pessoas, obras e equipamentos.

(B) aquisição de produtos, que só possam ser fornecidos por 
produtor, empresa ou representante comercial exclusivo 
– vedada a preferencia de marca.

(C) falta de interesse das empresas na participação da licita-
ção, anteriormente realizada, desde que sejam mantidas 
condições preestabelecidas no edital.

(D) quando as propostas apresentadas em uma licitação consig-
narem preços manifestamente superiores aos praticados no 
mercado nacional, ou forem incompatíveis com os fixados 
pelos órgãos oficiais competentes.

(E) na aquisição de obras de arte e objetos históricos.

41. Para a promoção da alienação de bem público móvel,  a 
administração deverá proceder a avaliação prévia do bem e a 
devida licitação, dispensada está, quando:

(A) há venda de títulos, na forma da legislação vigente.
(B) há venda de materiais e equipamentos.
(C) da realização do aforamento.
(D) da concessão de direito real de uso.
(E)  da investidura.

42. Na modalidade do Pregão, o gestor deve prever as seguintes 
recomendações legais, EXCETO:

(A) aquisição do edital, como condição para participação da licitação.
(B) justificativa  da necessidade de contratação.
(C) critérios de aceitação das propostas.
(D) exigências de habilitação.
(E) critério de julgamento e homologação do certame.

43.A propósito das modalidades de licitação, é correto afirmar 
que:

(A) a modalidade de convite poder-se-á  participar  fornece-
dores interessados, os escolhidos e os convidados pela 
administração pública para o Edital.

(B) a modalidade de Tomada de preços promove-se a mais 
ampla e célere modalidade de licitação.

(C) a modalidade de pregão, promove a mais célere licitação, 
onde apenas o vencedor da proposta atende a fase de 
habilitação do Edital.

(D) O leilão é a modalidade de licitação utilizada para a admi-
nistração receber os melhores lances, para as aquisições 
e bens móveis e imóveis.

(E) A concorrência pública realiza o certame em duas fases, 
sendo a primeira a fase de propostas e a segunda fase a 
de julgamento da documentação dos licitantes.

44. Segundo o Diamante de Hommel - diferentemente das pla-
cas de identificação, este não informa qual a substância química, 
mais indica os graus de riscos (variando de 0 a 5) envolvendo o 
produto químico em questão através de suas cores. Identifique 
a afirmativa correta para as cores do diagrama de Hommel:

(A)  VERMELHA – RISCOS QUÍMICOS.
(B) AMARELA – RISCOS ESPECIAIS.
(C) AZUL – PERIGO PARA A SAÚDE.
(D) BRANCO – REATIVIDADE.
(E) VERDE – ÁREA  LIVRE E SEGURA.

45.  Nas organizações de saúde os cuidados  essencias com o almo-
xarifado estão cada vez mais fortalecidos por normas de segurança 
de forma a proteger as pessoas, o ambiente e os produtos. Dentre 
as normas de sinalização, identificam-se os três símbolos abaixo. 
Podemos afirmar que destinam-se a comunicar ao leitor que são de:

 
Escolha a alternativa correta:

(A) substâncias explosivas, tóxicas e corrosivas.
(B) baixo risco biológico, substâncias nocivas ou irritantes e 

baixa temperatura.
(C) radiação ionizante, Forte campo magnético, substância 

comburente.
(D) radiação não ionizante, perigos vários  e paio laser. 
(E) perigo de eletrocussão, perigo não ultrapasse e carga  

suspensa. 

46. Mediante a resolução da diretoria coletiva da ANVISA - RDC 
No. 17 de 16 de abril de 2010, que dispõe sobre as Boas Práticas 
de Fabricação de medicamentos, de modo que os fabricantes 
sejam certificados para comercialização nacional de seus pro-
dutos. Podemos entender que, as recomendações para as áreas 
de armazenamento são:

I -  As condições ideais de estocagem devem ser: áreas limpas, 
secas, organizadas e mantidas dentro de limites de tempe-
ratura compatíveis com os materiais armazenados.

II -  As áreas de recebimento e expedição devem ser integradas, 
e deve-se proteger os materiais e produtos das variações 
climáticas.

III -  Os produtos em quarentena devem estar em área restrita 
e fora da área de armazenamento, devendo ser claramente 
demarcada e o acesso será somente por pessoas autorizadas.

Das afirmações acima, somente:

(A) I  está correta.
(B) II  está correta.
(C) III está correta.
(D) II e III estão corretas.
(E) I e III estão corretas.
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47. A resolução da diretoria coletiva da ANVISA - RDC No. 17 de 
16 de abril de 2010 dispõe sobre os critérios de armazenagem de 
insumos em saúde detalhando alguns procedimentos que exigem 
alto grau de cuidado, onde o desrespeito a estas normas pode 
indicar falta de estrutura mínima ou de capacitação para a reali-
zação das atividades. Marque a alternativa ERRADA como critério 
de armazenamento de insumo farmacêutico e de medicamentos:

(A) O armazenamento de materiais ou produtos devolvidos, 
reprovados ou recolhidos deve ser efetuado em área ex-
terna ao estoque.

(B) Deve ser dada atenção especial à amostragem e ao arma-
zenamento seguro dos materiais de embalagem impressos, 
por serem considerados críticos à qualidade dos medica-
mentos quanto a sua rotulagem.

(C) Materiais altamente ativos e radioativos, narcóticos, outros 
medicamentos perigosos e substâncias que apresentam 
riscos especiais de abuso, incêndio ou explosão devem ser 
armazenados em área seguras. Protegidas, identificadas e 
quando apropriado devidamente segregadas.

(D) Deve haver uma área específica para amostragem de 
matérias-primas.

(E) Os produtos em quarentena devem estar em área restrita 
e separada na área de armazenamento.

48. A resolução da diretoria coletiva da ANVISA - RDC No. 17 de 
16 de abril de 2010, na gestão de armazenagem de matérias-
primas é correto afirmar que:

(A) As matérias-primas devem ser adquiridas através de for-
necedores vencedores das licitações, preferencialmente, 
diretamente do produtor.

(B) As avarias nos recipientes ou quaisquer outros problemas 
que possam afetar a qualidade da matéria-prima devem ser 
registrados, relatados a gerencia de logística e investigados.

(C) Deve haver procedimentos ou medidas adequadas para 
assegurar a identidade do conteúdo de cada recipiente de 
matéria- prima.

(D) Somente as matérias-primas liberadas pelo almoxarifado 
e que estejam dentro do prazo previsto para sua utilização 
devem ser utilizadas.

(E) As matérias-primas pesadas ou medidas para cada lote de 
produção devem ser identificadas retornando ao seu local 
de estocagem.

49. A Portaria da Secretaria de Vigilância em Saúde do Minis-
tério da Saúde de No. 344 de 12 de maio de 1998, estabelece 
normas para um controle diferenciado dos psicofármacos e 
outros produtos, que causem dependência física e psíquica. 
Dessa forma,  podemos afirma que:

(A) Será permitido a utilização de ajustes nos estoques, utili-
zando o fator de correção, em psicofármacos, quando do 
preenchimento do BSPO Balanço de Substâncias Psicoativas 
e Outras Substâncias Sujeitas a Controle Especial – BSPO.

(B) Os psicofármacos, bem como os medicamentos que as 
contenham, quando em estoque ou transportadas sem do-
cumento hábil, serão apreendidas, incorrendo os portadores 
e mandatários nas sanções administrativas previstas na 
legislação sanitária, sem prejuízo das sanções civis e penais.

(C) Será obrigatória a guarda de psicofármacos, desde que 
identificada, em local comum, sob a responsabilidade do 
farmacêutico, ou químico responsável, quando se tratar de 
indústria farmoquímica.

(D) É permitido a dispensação, o comércio e a importação de 
psicofármacos, bem como os seus respectivos medicamen-
tos, por sistema de reembolso postal e aéreo, e por oferta 
através de outros meios de comunicação, mediante prévia 
apresentação de receita médica.

(E) Os Livros, Balanços e demais documentos comprovantes 
de movimentação de estoque, dos psicofármacos deverão 
ser arquivados no estabelecimento pelo prazo de 5 (cinco) 
anos, findo o qual poderão ser destruídos.

50. A gestão pública estabelece como valoração dos estoques 
a atribuição ao valor financeiro dos produtos estocados e mo-
vimentados, tornando-se como base o preço de aquisição do 
mercado. Para a avaliação dos estoques ser feita através da ordem 
cronológica das entradas e priorizando as saídas pelos produtos 
mais antigos, e tendo o valor dos estoques aproximado aos preços 
atuais de mercado, este método denomina-se:

(A) Ueps - Lifo.
(B) Preço médio.
(C) Peps – Fifo.
(D) Custo de reposição.
(E) Custo médio de estoque.

51. Os investimentos em melhoria continua será sempre a 
melhor solução para os processos organizacionais, de modo a 
fortalecer  as estruturas das instituições de saúde, com vistas 
à impedir que haja  furtos, roubos e perdas de produtos/me-
dicamentos por vencimento ou deterioração durante o tempo 
de estocagem. Para isso, afirma-se que:

I – Dever-se-á sempre haver procedimentos operacionais pre-
vistos para cada uma das ações dessa natureza.

II- Os cuidados mais importantes dizem respeito à rigorosa 
documentação dos procedimentos, passível, portanto de 
punição se realizado incorretamente.

III – Cuidados à proteção das pessoas e do ambiente.

Das afirmações acima:

(A) apenas I  está correta.
(B) apenas II  está correta.
(C) apenas III está correta.
(D) apenas I e III estão corretas.
(E) I, II e III estão corretas.



Concurso Público FIOCRUZ 2014 ATC116

9

52. O países integrantes do Mercosul – Mercado Comum do Sul  
como a Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai estabeleceram a 
NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul que foi adotada em 
janeiro de 1995 e tem como base o SH (Sistema Harmonizado 
de Designação e Codificação de Mercadorias). Dentre as afir-
mativas abaixo, sinalize a correta:

(A) É um método internacional de classificação de materiais, 
que destina a padronizar os códigos de materiais,  classifi-
cando  os tipos de mercadorias comercializadas somente 
pelas empresas. 

(B) É um método internacional de classificação de mercadorias 
que contém uma estrutura de códigos com a descrição 
de características específicas dos produtos, que facilita os 
tramites internacionais.

(C) É um método internacional criado para promover o de-
senvolvimento do comércio local, assim como, aprimorar 
a coleta, a comparação e a análise das estatísticas dos 
produtos.

(D) É um método internacional, que estabelece parâmetros 
únicos em código de materiais, para a comercialização local.

(E) É um método internacional desenvolvido para estimular o 
comercio entre os Hemisférios SUL-Norte, se alinhado aos 
padrões Americanos e Europeus, com vistas a facilitar os 
tramites internacionais.

53. A gestão de inventários representa o segundo maior com-
ponente do custo de logística nas organizações, suplantando 
apenas pelo transporte, dentro os riscos vinculados a estes 
podemos afirmar que:

(A) Os riscos associados à manutenção do inventário aumen-
tam conforme os produtos de movimentam na cadeia de 
suprimentos.

(B) O potencial de se ter o produto na forma ou no lugar errado  
incorre na redução em custos para movimentar o produto 
ao longo da cadeia de suprimentos.

(C) O inventário total da cadeia de suprimentos acrescenta 
pouco e pode resultar em aumento de custos totais, mais 
altos na cadeia de suprimento.

(D) O custo de manutenção dos inventários é influenciado pelo 
custo operacional da cadeia de suprimento ele  atrelado.

(E) A lógica do planejamento de inventário é apropriada para 
itens de baixo valor e volume com demanda estável.

54. Os inventários analíticos, segundo a Instrução Normativa 
da SAF- Secretaria de Administração Federal da Presidência 
da República/PR No. 205 de 11/04/88 foram classificados da 
seguinte forma, com exceção do:

(A) Anual.
(B) Encerramento do exercício.
(C)  Transferência de responsabilidade.
(D)  Extinção ou transformação.
(E) Eventual.  

55. Durante o período de inventário nas organizações públicas 
permitem-se fazer, Exceto:

(A) Designar a equipe para a contagem do estoque.
(B) Comunicar por escrito aos interessados, a data de inicio e  

finalização do inventário.
(C) Atualizar os registrar dos itens de estoque, na ocasião da 

contagem do inventário, fazendo os ajustes necessários.
(D) Confrontar o estoque das fichas com o estoque físico.
(E) Elaborar o relatório.

56. O Ciclo da Assistência Farmacêutica valoriza as ações da 
cadeia de suprimento do estado, ele está composto com as 
seguintes fases:

(A) Programação, aquisição, armazenamento, distribuição e 
seleção.

(B) Aquisição, seleção, programação, armazenamento, distri-
buição, utilização, dispensação e uso.

(C) Programação, aquisição, armazenamento, distribuição, 
utilização, dispensação e uso.

(D) Seleção, programação, aquisição, armazenamento, distri-
buição, utilização, prescrição e uso.

(E) Distribuição,  programação, aquisição, utilização, prescrição 
e uso.

57. A estabilidade e as condições dos medicamentos para serem 
preservadas em estoque será necessário, que a propriedade do 
produto seja mantida dentro dos limites previamente estabele-
cidos pelo fabricante e mantido sob as determinadas condições 
ambientais e as mesmas características, EXCETO:

(A) Física. 
(B) Química.
(C) Biológica.
(D) Terapêutica.
(E) Toxicológica.

58. O Decreto Presidencial No. 7746 de 05/06/2012 estabelece 
a obrigatoriedade dos órgãos públicos federais de elaborar e 
implementar o Plano de Gestão de Logística sustentável. A 
Instrução Normativa da Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação/Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
de No 10 de 12/12/12 estabelece as regras para atender ao de-
creto. Dentre os temas contemplados para o desenvolvimento 
do Plano de Gestão de logística Sustentável estão, EXCETO:

(A) aço e alumínio.
(B) energia elétrica.
(C) água e esgoto.
(D) coleta seletiva.
(E) qualidade de vida no ambiente de trabalho.
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49. No universo contemporâneo o conceito de logística evoluiu 
e este avanço o dividiu em  quatro fases, sendo elas: Atuação 
Segmentada, Integração Rígida, Integração flexível e a quarta 
fase a Integração Estratégica (SCM – Supply Chain Manage-
ment). Nesta fase destacam-se as seguintes diretrizes, EXCETO:

(A) Ênfase absoluta na satisfação plena do consumidor final.
(B) Formação de lotes econômicos para transportar produtos.
(C) Formação de parceiras entre fornecedores e clientes, ao 

longo da cadeia de suprimentos.
(D) Abertura plena, entre parceiros, possibilitando acesso 

mútuo às informações operacionais estratégicas.
(E) Aplicação de esforços de forma sistemática e continuada, 

visando agregar o máximo valor para o consumidor final e 
eliminar os desperdícios, reduzindo custos  e aumentando 
a eficiência.

60. A moderna visão do SCM – Supply Chain Management 
estabelece os canais de distribuição que desempenham as 
seguintes funções básicas, EXCETO:

(A) indução da demanda.
(B) satisfação da demanda.
(C) serviços de entrega.
(D) serviços de pós-venda.
(E) troca de informações.
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1. Por motivo de segurança a Fundação Dom Cintra solicita que o candidato transcreva em letra cursiva, em espaço próprio no 
Cartão de Respostas, a frase abaixo apresentada:

“As melhores coisas da vida, não podem ser vistas nem tocadas, mas sim sentidas pelo coração.” ( Dalai Lama )

2. Para cada uma das questões da prova objetiva são apresentadas 5 (cinco) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), 
(D) e (E), e só uma responde da melhor forma possível ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA. A marcação 
de nenhuma ou de mais de uma alternativa anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS SEJA A CORRETA.
3. A duração da prova é de 4 (quatro) horas, considerando, inclusive, a marcação do Cartão de Respostas. Faça-a com tranquili-
dade, mas controle o seu tempo.
4. Verifique se a prova é para o PERFIL para o qual concorre. 
5. Somente após autorizado o início da prova, verifique se este Caderno de Questões está completo e em ordem. Folhear o Cad-
erno de Questões antes do início da prova implica na eliminação do candidato.
6. Verifique, no Cartão de Respostas, se seu nome, número de inscrição, identidade e data de nascimento estão corretos. Caso 
contrário, comunique ao fiscal de sala.
7. O Caderno de Questões poderá ser utilizado para anotações, mas somente as respostas assinaladas no Cartão de Respostas serão objeto 
de correção.
8. Observe as seguintes recomendações relativas ao Cartão de Respostas:

. não haverá substituição por erro do candidato;

. não deixar de assinar no campo próprio;

. não pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas;

. a maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço correspondente 
à letra a ser assinalada;

. outras formas de marcação diferentes da que foi determinada acima implicarão a rejeição do Cartão de Respostas;
9. O fiscal não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções.
10. Você só poderá retirar-se da sala após 60 minutos do início da prova.
11. Quaisquer anotações só serão permitidas se feitas no caderno de questões.
12.Você poderá anotar suas respostas em área específica do Caderno de Questões, destacá-la e levar consigo.
13. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas.
14. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal de sala, obrigatoriamente, o Caderno de Questões e o Cartão de Respostas.

Boa Prova!

INSTRUÇÕES

Ao término de sua prova, anote aqui seu gabarito e destaque na linha pontilhada.
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