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L Í N G U A  P O R T U G U E S A

O que é ética hoje?  
Sem uma discussão lúcida sobre a ética não é 

possível agir com ética
 

Marcia Tiburi

 
A palavra ética aparece em muitos contextos de 
nossas vidas. Falamos sobre ética em tom de clamor 
por salvação. Cheios de esperança, alguns com certa 
empáfia, exigimos ou reclamamos da falta de ética, 
mas não sabemos exatamente o que queremos dizer 
com isso. Há um desejo de ética, mas mesmo em 
relação a ele não conseguimos avançar com ética. 
Este é nosso primeiro grande problema.

O que falta na abordagem sobre ética é justamente 
o que nos levaria a sermos éticos. Falta reflexão, 
falta pensamento crítico, falta entender “o que é” agir 
e “como” se deve agir. Com tais perguntas é que a 
ética inicia. Para que ela inicie é preciso sair da mera 
indignação moral baseada em emoções passageiras, 
que tantos acham magnífico expor, e chegar à 
reflexão ética. Aqueles que expõem suas emoções se 
mostram como pessoas sensíveis, bondosas, creem-
se como antecipadamente éticos porque emotivos. 
Porém, não basta. As emoções em relação à política, 
à miséria ou à violência, passam e tudo continua 
como antes. A passagem das emoções indignadas 
para a elaboração de uma sensibilidade elaborada 
que possa sustentar a ação boa e justa - o foco de 
qualquer ética desde sempre - é o que está em jogo.

Falta, para isso, entendimento. Ou seja, 
compreensão de um sentido comum na nossa 
reivindicação pela ética. Falta, para se chegar a isso, 
que haja diálogo, ou seja, capacidade de expor e de 
ouvir o que a ética pode ser. Clamamos pela ética, 
mas não sabemos conversar. E para que haja ética 
é preciso diálogo. E, por isso, permanecemos num 
círculo vicioso em que só a inação e a ignorância 
triunfam.

Na inanição intelectual em voga, esperamos 
que os cultos, os intelectuais, os professores, 
os jornalistas, todos os que constroem a opinião 
pública, tragam respostas. Nem estes podem ajudar 
muito, pois desconhecem ou evitam a profundidade 
da questão. Há, neste contexto, quem pense que ser 
corrupto não exclui a ética. E isso não é opinião de 
ignorantes que não frequentaram escola alguma, 
mas de muitos ditos “cultos” e “inteligentes”. Quem 
hoje se preocupa em entender do que se trata? Quem 

se preocupa em não cair na contradição entre teoria 
e prática? Em discutir ética para além dos códigos de 
ética das profissões pensando-a como princípio que 
deve reger nossas relações?

Exatamente pela falta de compreensão do seu 
fundamento, do que significa a ética como elemento 
estrutural para cada um como pessoa e para a 
sociedade como um todo, é que perdemos de 
vista a possibilidade de uma realização da ética. A 
ética não entra em nossas vidas porque nem bem 
sabemos o que deveria entrar. Nem sabemos como. 
Mas quando perguntamos pela ética, em geral, é 
pelo “como fazemos para sermos éticos” que tudo 
começa. Aí começa também o erro em relação à 
ética. Pois ético é o que ultrapassa o mero uso que 
podemos fazer da própria ética quando se trata de 
sobreviver. Ética é o que diz respeito ao modo de nos 
comportamos e decidirmos nosso convívio e o modo 
como partilhamos valores e a própria liberdade. 
Ela é o sentido da convivência, mais do que o já 
tão importante respeito do limite próprio e alheio. 
Portanto, desde que ela diz respeito à relação entre 
um “eu” e um “tu”, ela envolve pensar o outro, o seu 
lugar, sua vida, sua potencialidade, seus direitos, 
como eu o vejo e como posso defendê-lo.

A Ética permanece, porém, sendo uma palavra vã, 
que usamos a esmo, sem pensar no conteúdo que 
ela carrega. Ninguém é ético só porque quer parecer 
ético. Ninguém é ético porque discorda do que se faz 
contra a ética. Só é ético aquele que enfrenta o limite 
da própria ação, da racionalidade que a sustenta 
e luta pela construção de uma sensibilidade que 
possa dar sentido à felicidade. Mas esta é mais do 
que satisfação na vida privada. A felicidade de que 
se trata é a “felicidade política”, ou seja, a vida justa 
e boa no universo público. A ética quando surgiu 
na antiguidade tinha este ideal. A felicidade na vida 
privada – que hoje também se tornou debate em torno 
do qual cresce a ignorância - depende disso.

Por isso, antes de mais nada, a urgência que se 
tornou essencial hoje – e que por isso mesmo, por 
ser essencial, muitos não percebem – é tratar a ética 
como um trabalho da lucidez quanto ao que estamos 
fazendo com nosso presente, mas sobretudo, com o 
que nele se planta e define o rumo futuro. Para isso 
é preciso renovar nossa capacidade de diálogo e 
propor um novo projeto de sociedade no qual o bem 
de todos esteja realmente em vista.

(http://www.marciatiburi.com.br/textos/somoslivre.htm)
Questões:
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QUESTÃO 01
Assinale a alternativa correta de acordo com o 
texto.

(A) A ética deve ser pensada individualmente, a partir 
de uma reflexão pessoal que não envolva a relação 
com o outro.

(B) As respostas sobre uma vida ética se encontram 
na educação, na opinião pública, nas escolas, com 
os professores, os cultos e os intelectuais.

(C) Os indivíduos não sabem exatamente o que é 
ética porque lhes faltam a crítica e o entendimento 
sobre esse assunto.

(D)  Indignar-se moralmente com o que acontece de 
errado na prática cotidiana seria um exemplo de 
como exercitar ética.

(E) A prática ética se limita ao que é necessário para 
sobreviver.

 

QUESTÃO 02
De acordo com o texto, ainda há ignorância 
sobre a prática ética porque

(A) apenas os intelectuais têm respostas sobre o 
assunto.

(B) os indivíduos buscam a felicidade política ao invés 
da felicidade individual.

(C) falta aos indivíduos envolver suas emoções com 
essa prática.

(D)  a ética entra em nossas vidas sem termos 
consciência desse processo.

(E)  falta diálogo e entendimento sobre isso.
 

QUESTÃO 03
Assinale a alternativa correta.

(A) Em “[...] Falta, para se chegar a isso [...]”, poderia 
haver crase antes da palavra “isso”, uma vez que, 
pela regência, o verbo “chegar” exige a preposição 
“a”.

(B) Em “[...] emoções em relação à política, à miséria 
ou à violência[...]”, o uso da crase é facultativo 
porque os termos “política”, “miséria” e “violência” 
estão em sequência.

(C) Em “[...] ela diz respeito à relação entre um ‘eu’ e 
um ‘tu’ [...]”, o uso da crase se justifica porque o 
termo regente “respeito” exige preposição “a” e o 
termo regido “relação” é um substantivo feminino 
que pode ser antecedido pelo artigo “a”.

(D)    Em “[...] uma sensibilidade que possa dar sentido 
à felicidade [...]”, o uso da crase se justifica pela 
regência do verbo “possa”.

(E) Em “[...] o que nos levaria a sermos éticos [...]”, 
poderia haver o emprego da crase antes do verbo 
“sermos”, já que antes de verbos o uso da crase é 
facultativo.

QUESTÃO 04
Assinale a alternativa em que todos os 
vocábulos tenham 6 fonemas.

(A) Continua, passagem, grande.
(B) Contra, quando, avançar.
(C) Alheio, sempre, convívio.
(D)     Depende, exclui, avançar.
(E)     Valores, relação, sentido.

QUESTÃO 05
Assinale a alternativa correta.

(A) Em “[...] E isso não é opinião de ignorantes que não 
frequentaram escola alguma, mas de muitos ditos 
‘cultos’ e ‘inteligentes’ [...]”, as aspas em “cultos” 
e “inteligentes” foram utilizadas para marcar uma 
ironia.

(B) Em “[...] O que falta na abordagem sobre ética 
é justamente o que nos levaria a sermos éticos. 
[...]”, há um eufemismo, marcado pelo termo 
“justamente”. 

(C) Em “[...] Ninguém é ético só porque quer parecer 
ético. [...]”, há hipérbole, marcada pelo termo “só”.

(D)  Em “[...] a urgência que se tornou essencial hoje 
– e que por isso mesmo, por ser essencial, muitos 
não percebem – é tratar a ética como um trabalho 
da lucidez [...]”, os travessões são utilizados para 
marcar uma metáfora.

(E) Em “[...] A felicidade de que se trata é a ‘felicidade 
política’, ou seja, a vida justa e boa no universo 
público. [...]”, o termo “vida justa e boa” marca uma 
antítese.

QUESTÃO 06
Assinale a alternativa correta.

(A) Em “[...] E isso não é opinião de ignorantes [...]”, 
o sujeito é simples, cujo núcleo é formado pelo 
pronome “isso”.

(B) Em “[...] esperamos que os cultos, os intelectuais, 
os professores, os jornalistas, todos os que 
constroem a opinião pública, tragam respostas 
[...]”, o termo em destaque é complemento nominal 
dos elementos que o antecedem.

(C) Em “[...] Falamos sobre ética em tom de clamor por 
salvação. [...]”, o sujeito é indeterminado.

(D)  Em “[...] evitam a profundidade da questão [...]”, a 
expressão em destaque é predicativo do sujeito.

(E) Em “[...] é preciso diálogo [...]”, o termo “diálogo” 
é um objeto direto que complementa o termo 
“preciso”.
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QUESTÃO 07
Assinale a alternativa correta.

(A) O vocábulo “ética” recebe acento por seguir as 
mesmas regras de acentuação de “violência”, 
“empáfia” e “política”.

(B) Os vocábulos “sensíveis”, “diálogo” e 
“ignorância” recebem acento por seguirem as 
mesmas regras de acentuação.

(C) Os vocábulos “possível” e “códigos” têm a 
acentuação justificada pelo fato de que ambos 
são terminados em uma sílaba constituída por 
consoante-vogal-consoante.

(D)  O vocábulo “urgência”, recebe acento por seguir 
as mesmas regras de acentuação de “princípio”, 
“miséria” e “convívio”. 

(E) Os vocábulos “indignação”, “conteúdo” e 
“ninguém” são acentuados porque a sílaba 
tônica apresenta uma vogal nasal.

QUESTÃO 08
Em “[...] A passagem das emoções indignadas 
para a elaboração de uma sensibilidade 
elaborada que possa sustentar a ação boa e 
justa é o que está em jogo. [...]”,

(A) o verbo “é” pode ser colocado no plural para 
concordar com o sujeito “emoções”. Assim, 
a frase ficaria: “[...] A passagem das emoções 
indignadas para a elaboração de uma 
sensibilidade elaborada que possa sustentar a 
ação boa e justa são o que está em jogo. [...]” 

(B) tem-se um período composto formado pela 
oração principal “A passagem das emoções 
indignadas para a elaboração de uma 
sensibilidade elaborada é o que está em jogo.” e 
pela oração subordinada “que possa sustentar a 
ação boa e justa”.

(C) o termo “elaborada” poderia estar no plural para 
concordar com “emoções” e “sensibilidade”. 
Assim, a frase ficaria: “[...] A passagem das 
emoções indignadas para a elaboração de uma 
sensibilidade elaboradas que possa sustentar a 
ação boa e justa é o que está em jogo. [...]”

(D)     os termos “passagem”, “indignadas”, 
“elaboração” e “sensibilidade” são adjuntos 
adnominais do núcleo do sujeito “emoções”.

(E) o sujeito da oração “que possa sustentar a 
ação boa e justa” é “a passagem das emoções 
indignadas”.

QUESTÃO 09
Em “[...] Cheios de esperança, alguns com 
certa empáfia, exigimos ou reclamamos da 
falta de ética, mas não sabemos exatamente 
o que queremos dizer com isso. [...]”, o 
vocábulo “empáfia” poderia ser substituído, 
sem causar alteração de sentido, por

(A) presunção.
(B) carência.
(C) dúvida.
(D)     parcimônia.
(E) estranheza.

QUESTÃO 10
O excerto “[...] um novo projeto de sociedade 
no qual o bem de todos esteja realmente 
em vista. [...]” pode ser reescrito, sem gerar 
prejuízos semânticos e morfossintáticos, da 
seguinte maneira:

(A) “[...] um novo projeto de sociedade cujo o bem 
de todos esteja realmente em vista. [...]”

(B) “[...] um novo projeto de sociedade em que o 
bem de todos esteja realmente em vista. [...]”

(C) “[...] um novo projeto de sociedade cujo o qual o 
bem de todos esteja realmente em vista. [...]”

(D)  “[...] um novo projeto de sociedade sobre cujo o 
bem de todos esteja realmente em vista. [...]”

(E) “[...] um novo projeto de sociedade aonde o bem 
de todos esteja realmente em vista. [...]”
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R A C I O C Í N I O  L Ó G I C O  E  M AT E M Á T I C O

QUESTÃO 11
Considere a sequência de letras do alfabeto 
iniciada pela letra F. Qual é o quinto termo 
dessa sequência?

(A) I.
(B) J.
(C) K.
(D) L.
(E) M.
 

QUESTÃO 12
Uma bola azul tem o mesmo peso que cinco 
bolas brancas e uma bola branca tem o 
mesmo peso que 3 bolas amarelas. Sendo 
assim, a alternativa que apresenta o mesmo 
peso de 4 bolas azuis é

(A) 30 bolas brancas.
(B) 50 bolas amarelas.
(C) 40 bolas brancas.
(D)    10 bolas brancas e 20 bolas amarelas.
(E) 10 bolas brancas e 30 bolas amarelas.
 

QUESTÃO 13
A negação de “Todas as pessoas gostam de 
ler livros de aventura” é

(A) “Existem pessoas que não gostam de ler livros 
de aventura”.

(B) “Nenhuma pessoa gosta de ler livros de 
aventura”.

(C) “Todas as pessoas não gostam de ler livros de 
aventura”.

(D) “Existe apenas uma pessoa que não gosta de ler 
livros de aventura”.

(E) “Existe apenas uma pessoa que gosta de ler 
livros de aventura”.

QUESTÃO 14
Um homem deu de entrada R$ 600,00 em 
uma geladeira e parcelou o restante em 
4 vezes iguais sem juros. Sabendo que a 
entrada corresponde a 40% do valor total da 
geladeira, qual é o valor de cada parcela?

(A) R$ 1500,00.
(B) R$ 575,00.
(C) R$ 375,00.
(D)      R$ 225,00.
(E)      R$ 200,00.

QUESTÃO 15
Para saber sobre a preferência entre dois 
determinados produtos, 300 pessoas foram 
entrevistadas. Sabendo que 2/3 do total de 
pessoas optou pelo produto A, 3/5 do total de 
pessoas optou pelo produto B e 90 pessoas 
optaram pelos 2 produtos (A e B), quantas 
pessoas NÃO optaram por nenhum desses 
dois produtos? 

(A) 80
(B) 50
(C) 10
(D) 9
(E) 0

L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  À  E B S E R H

QUESTÃO 16
Acerca do regime jurídico da EBSERH, 
disciplinado na Lei n° 12.550/2011, assinale a 
alternativa correta.

(A)  A Lei nº 12.550/2011 autoriza a União a criar a 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – 
EBSERH, que é uma autarquia federal. 

(B)  É vedado, à EBSERH, criar subsidiárias para o 
desenvolvimento de atividades inerentes ao seu 
objeto social.

(C)  A EBSERH terá sede e foro em Brasília, 
Distrito Federal, e poderá manter escritórios, 
representações, dependências e filiais em 
outras unidades da Federação. 

(D)  A EBSERH terá capital social da União, podendo 
admitir sócios, desde que entes públicos, como 
os Estados da federação, por exemplo.

(E)  A EBSERH é vinculada ao Ministério da Saúde.

QUESTÃO 17
No tocante ao funcionamento e à 
administração da EBSERH, de acordo com as 
disposições da Lei n° 12.550/2011, é correto 
afirmar que

(A)  o lucro líquido da EBSERH será totalmente 
reinvestido para atendimento do objeto social da 
empresa. 

(B)  o regime de pessoal permanente da EBSERH 
será o estatutário. 

(C)  a EBSERH, para fins de sua implantação, está 
autorizada a contratar, mediante processo 
seletivo simplificado, pessoal técnico e 
administrativo por tempo determinado. 
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(D)  a EBSERH não pode patrocinar qualquer 
entidade de previdência privada.

(E)  os editais de concursos públicos para o 
preenchimento de emprego no âmbito da 
EBSERH não poderão estabelecer, como título, 
o tempo de exercício em atividades correlatas 
às atribuições do respectivo emprego. 

 
 
QUESTÃO 18

Nos termos do Decreto n° 7.661/2011, cabe 
ao Conselho Consultivo, EXCETO

(A)  opinar sobre as linhas gerais das políticas, 
diretrizes e estratégias da EBSERH, 
orientando o Conselho de Administração e a 
Diretoria Executiva no cumprimento de suas 
atribuições. 

(B)  propor linhas de ação, programas, estudos, 
projetos, formas de atuação ou outras medidas, 
orientando para que a EBSERH atinja os 
objetivos para os quais foi criada. 

(C)  acompanhar e avaliar periodicamente o 
desempenho da EBSERH. 

(D)  assistir à Diretoria e ao Conselho de 
Administração em suas funções, sobretudo na 
formulação, implementação e avaliação das 
estratégias de ação da EBSERH.

(E)  analisar, ao menos trimestralmente, o balancete 
e demais demonstrações financeiras elaboradas 
periodicamente pela EBSERH.

 
QUESTÃO 19

A respeito dos órgãos de administração 
previstos no Regimento Interno da EBSERH, 
assinale a alternativa correta.

(A)  O órgão de orientação superior da EBSERH é o 
Conselho Fiscal. 

(B)  O Presidente da EBSERH poderá acumular 
a função de Presidente do Conselho de 
Administração. 

(C)  O prazo de gestão dos membros do Conselho 
de Administração será de dez anos, com uma 
recondução. 

(D)  Compete ao Conselho de Administração fixar as 
orientações gerais das atividades da EBSERH.

(E)  O Conselho de Administração somente 
deliberará com a presença de dois terços de 
seus membros.

QUESTÃO 20
A respeito dos órgãos de fiscalização 
previstos no Regimento Interno da EBSERH, 
assinale a alternativa correta.

(A)  Os órgãos de fiscalização da EBSERH são o 
Conselho Fiscal e o Comitê Interno de Gestão 
do Rehuf. 

(B)  O mandato dos membros do Conselho Fiscal 
será de dez anos sem recondução. 

(C)  Em caso de renúncia, falecimento ou 
impedimento, os membros efetivos do Conselho 
Fiscal serão substituídos pelos seus suplentes, 
até a nomeação de novo membro.

(D)  Auditores internos podem cumular função de 
gestão da EBSERH.

(E)  A Auditoria Interna não tem autonomia para 
solicitar, às áreas da Sede ou das filiais, 
ou a unidades a ela vinculadas, quaisquer 
informações, devendo solicitar ao Presidente 
que o faça.
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QUESTÃO 21
De acordo com o que dispõe a Constituição 
Federal, a proposta de orçamento da 
seguridade social será elaborada

(A) de forma integrada pelos órgãos responsáveis 
pela saúde, previdência social e assistência 
social, tendo em vista as metas e prioridades 
estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, 
assegurada a cada área a gestão de seus 
recursos.

(B) de forma integrada pelos órgãos responsáveis 
pela saúde, educação, previdência social e 
assistência social, tendo em vista as metas e 
prioridades estabelecidas na lei de diretrizes 
orçamentárias, ficando a gestão dos recursos 
de cada área sob a competência exclusiva do 
Ministério da Saúde.

(C) pelo órgão responsável pela previdência 
social, tendo em vista as metas e prioridades 
estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias 
para saúde e assistência social, ficando a gestão 
dos recursos sob a competência exclusiva do 
Ministério da Previdência Social.

(D) pelo órgão responsável pela previdência 
social, tendo em vista as metas e prioridades 
estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias 
para saúde, educação e assistência social 
assegurada a cada área a gestão de seus 
recursos.

(E) de forma integrada pelos órgãos responsáveis 
pela saúde, educação, previdência social e 
assistência social, tendo em vista as metas e 
prioridades estabelecidas na lei de diretrizes 
orçamentárias, assegurada a cada área a gestão 
de seus recursos.

 

QUESTÃO 22
De acordo com o que dispõe a Resolução            
n°  453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, 
acerca da estrutura e funcionamento dos 
Conselhos de Saúde, assinale a alternativa 
INCORRETA.

(A) O Conselho de Saúde contará com uma 
secretaria-executiva coordenada por pessoa 
preparada para a função, para o suporte técnico 
e administrativo, subordinada ao Plenário do 
Conselho de Saúde, que definirá sua estrutura 
e dimensão.

(B) O Plenário do Conselho de Saúde se reunirá, 
no mínimo, a cada 90 (noventa) dias e, 
extraordinariamente, quando necessário, terá 
como base o seu Regimento Interno. A pauta 
e o material de apoio às reuniões devem 
ser encaminhados aos conselheiros com 
antecedência mínima de 20 (vinte) dias.

(C) As reuniões plenárias dos Conselhos de Saúde 
são abertas ao público e deverão acontecer 
em espaços e horários que possibilitem a 
participação da sociedade.

(D) Os Conselhos de Saúde, com a devida 
justificativa, buscarão auditorias externas e 
independentes sobre as contas e atividades do 
Gestor do SUS.

(E) Cabe ao Conselho de Saúde deliberar em 
relação à sua estrutura administrativa e ao 
quadro de pessoal.

 

QUESTÃO 23
De acordo com o que dispõe a Lei Orgânica 
da Saúde - Lei nº 8.080/1990, o Conselho 
Nacional de Secretários de Saúde (Conass) 
e o Conselho Nacional de Secretarias 
Municipais de Saúde (Conasems)

(A) receberão recursos do orçamento geral da 
União por meio do Fundo Nacional de Saúde, 
para auxiliar no custeio de suas despesas 
institucionais, podendo ainda celebrar convênios 
com a União.

(B) receberão recursos do orçamento geral da 
União por meio do Fundo Nacional de Saúde, 
para auxiliar no custeio de suas despesas 
institucionais, sendo vedada a celebração de 
convênios com a União e com os estados.

(C) não receberão recursos do orçamento geral da 
União, mas podem celebrar convênios com a 
União por meio do Fundo Nacional de Saúde.

(D) não receberão recursos do orçamento geral da 
União quando celebrarem convênios, por meio 
do Fundo Nacional de Saúde, com qualquer 
ente da federação.

(E) receberão recursos do orçamento geral da 
União somente quando celebrarem convênios 
por meio do Fundo Nacional de Saúde.

L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  A O  S U S
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QUESTÃO 24
Para efeito do Decreto Presidencial nº 7.508, 
de 28 de junho de 2011, considera-se “Mapa 
da Saúde”

(A) as instâncias de pactuação consensual entre os 
entes federativos para definição das regras da 
gestão compartilhada do SUS.

(B) o espaço geográfico contínuo constituído 
por agrupamentos de Municípios limítrofes, 
delimitado a partir de identidades culturais, 
econômicas e sociais e de redes de comunicação 
e infraestrutura de transportes compartilhados, 
com a finalidade de integrar a organização, o 
planejamento e a execução de ações e serviços 
de saúde.

(C) a descrição geográfica da distribuição de 
recursos humanos e de ações e serviços de 
saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa 
privada, considerando-se a capacidade instalada 
existente, os investimentos e o desempenho 
aferido a partir dos indicadores de saúde do 
sistema.

(D) o documento que estabelece: critérios para o 
diagnóstico da doença ou do agravo à saúde; o 
tratamento preconizado, com os medicamentos 
e demais produtos apropriados, quando couber; 
as posologias recomendadas; os mecanismos 
de controle clínico; e o acompanhamento e a 
verificação dos resultados terapêuticos, a serem 
seguidos pelos gestores do SUS.

(E) o conjunto de ações e serviços de saúde 
articulados em níveis de complexidade 
crescente, com a finalidade de garantir a 
integralidade da assistência à saúde.

QUESTÃO 25
De acordo com o que dispõe o Decreto 
Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, 
acerca da Relação Nacional de Medicamentos 
Essenciais – RENAME, assinale a alternativa 
correta.

(A) O Ministério da Saúde é o órgão competente 
para dispor sobre a RENAME e os Protocolos 
Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em âmbito 
nacional, observadas as diretrizes pactuadas 
pela Comissão Intergestores Bipartite – CIB.

(B) A Comissão Intergestores Tripartite – CIT é o 
órgão competente para dispor sobre a RENAME 
e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas 
em âmbito nacional, observadas as diretrizes 
pactuadas pelo Ministério da Previdência Social.

(C) A Comissão Intergestores Tripartite – CIT é o 
órgão competente para dispor sobre a RENAME 
e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas 

C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S

QUESTÃO 26
“[...] Mas é só por seu próprio proveito que 
um homem emprega seu capital em apoio 
da indústria; por tanto, sempre se esforçará 
em usar na indústria, cujo produto tenda a 
ser de maior valor ou em trocar pela maior 
quantidade possível de dinheiro ou outros 
bens... Nisto está, como em outros muitos 
casos, guiado por uma mão invisível para 
atingir um fim que não fazia parte de sua 
intenção. E também não é o pior para a 
sociedade que isto seja assim. Ao buscar seu 
próprio interesse, o homem com frequência 
favorece o da sociedade melhor que quando 
realmente deseja o fazer [...]”. A citação 
apresentada expressa o funcionamento do 
capitalismo (e a defesa do livre mercado) na 
concepção de

(A)  Michal Kalecki. 
(B)  Karl Marx. 
(C)  John Stuart Mill. 
(D)  Adam Smith.
(E)  John Maynard Keynes. 
 

em âmbito nacional, observadas as diretrizes 
pactuadas pelo Ministério da Saúde.

(D) O Ministério da Previdência Social é o órgão 
competente para dispor sobre a RENAME e os 
Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas 
em âmbito nacional, observadas as diretrizes 
pactuadas pela Comissão Intergestores Bipartite 
– CIB.

(E) O Ministério da Saúde é o órgão competente 
para dispor sobre a RENAME e os Protocolos 
Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em âmbito 
nacional, observadas as diretrizes pactuadas 
pela Comissão Intergestores Tripartite – CIT.
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QUESTÃO 27
A Economia apresenta como objeto de estudo 
a ação humana, verificando as escolhas que 
os indivíduos fazem, considerando que os 
meios ou recursos de que dispõem nunca 
serão suficientes para satisfazerem todos 
os fins. Tal afirmação expõe dois aspectos 
fundamentais e introdutórios ao estudo da 
Economia. São eles

(A)  Trade-off e Escolha. 
(B)  Escassez e Valor. 
(C)  Escolha e Escassez. 
(D)  Preço e Escassez.
(E) Valor e Preço.
 

QUESTÃO 28
Na situação em que realiza os investimentos 
em infraestrutura econômica, por exemplo: 
transportes, energia, serviços de saúde, 
entre outros, o Estado desempenha a função

(A)  distributiva. 
(B)  alocativa. 
(C)  estabilizadora. 
(D)  orçamentária.
(E)  de regulação econômica. 

QUESTÃO 29
Ao compararmos o atual Sistema de Contas 
Nacionais com os anteriores, observamos 
diversas vantagens perante os anteriores. 
Dentre essas vantagens, estão, EXCETO

(A)  exclusão da matriz insumo-produto.
(B)  inexistencia de variáveis obtidas por resíduo 

(como o consumo das famílias no antigo sistema)
(C)  realização de equilíbrios entre oferta e demanda 

por produto e entre usos e recursos das 
operações de renda.

(D)  possibilidade de eventuais correções nas 
estatísticas básicas.

(E)  dada a possibilidade de eventuais correções nas 
estatísticas básicas, garantir a coerência geral 
do sistema. 

QUESTÃO 30
Assinale a alternativa que apresenta a 
conta que ocupa um papel cada vez mais 
importante na macroeconomia, considerando 
a intensificação do fluxo real e financeiro 
entre os países (globalização) observada a 
partir de 1980. 

(A)  Transferências Unilaterais. 
(B)  Balanço de Pagamentos.
(C)  Balança de Serviços. 

(D)  Conta de Capital.
(E)  PIB.

QUESTÃO 31
As compras e vendas de empresas nacionais, 
privadas ou estatais, as aquisições ou vendas 
de participações societárias e a ampliação 
e/ou criação de capacidade produtiva no 
país por iniciativa de empresas ou grupos 
estrangeiros são registradas em qual conta 
do Balanço de Pagamentos?

(A)  Capitais de Curto Prazo. 
(B)  Empréstimos e Financiamentos. 
(C)  Reinvestimentos. 
(D)  Investimentos Diretos.
(E)  Amortização de Empréstimos. 

QUESTÃO 32
Qual é o regime de câmbio que consiste em 
“uma espécie de versão contemporânea do 
antigo padrão-ouro, adaptada a um mundo 
em que o meio internacional de pagamento é 
uma moeda fiduciária” ?

(A)  Bandas cambiais. 
(B)  Câmbio sujo (Dirty floating). 
(C)  Câmbio deslizante. 
(D)  Pass-through.
(E)  Currency Board. 

QUESTÃO 33
Assinale a alternativa que NÃO consiste em 
um instrumento para o ajuste do balanço de 
pagamentos de uma economia. 

(A)  Desvalorização cambial.  
(B)  Estabelecimento de cotas de importação.
(C)  Aumento da dívida pública interna. 
(D)  Elevação da taxa interna de juros.
(E)  Imposição de restrições à saída de capitais e à 

remessa de recursos ao exterior. 
 

QUESTÃO 34
Acerca da determinação da renda e produto 
de equilíbrio, na situação S + T + M = I + G + 
X, temos

(A) Y crescendo. 
(B)  Y diminuindo.
(C)  Y em equilíbrio estacionário. 
(D)  Y nulo.
(E)  Y* (t-1). 
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QUESTÃO 35
“O advento da sociedade industrial moderna 
resultará no aumento da pressão política para 
o progresso social e aumento da provisão 
para créditos de consideração social pela 
indústria.” Tal afirmativa expressa a ideia de 
que o desenvolvimento industrial provoca 
um aumento da participação das despesas 
públicas na renda nacional. Na literatura 
correlata, esse é o conceito da

(A)  teoria de Peacock-Wiseman.  
(B)  abordagem public choise.
(C)  lei do preço único. 
(D)  escolha racional.
(E)  lei de Wagner.

QUESTÃO 36
A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece, 
em regime nacional, parâmetros a serem 
seguidos relativos ao gasto público de 
cada ente federativo (estados e municípios) 
brasileiro. Assinale a alternativa que 
apresenta um elemento NÃO relacionado a 
essa Lei.

(A)  Normatiza controle.
(B)   Fixa base de cálculo.
(C)  Flexibiliza as despesas de pessoal nos Poderes 

Legislativo e Executivo nos 180 dias anteriores 
ao final da legislatura ou mandato dos chefes do 
Poder Executivo. 

(D)   Apresenta exceções e revisão periódica.
(E)   Evidencia transparência e sanções. 

QUESTÃO 37
Considerando a classificação dos tributos no 
Brasil, constitui-se um tributo do tipo “fixo” 
o 

(A)  IPTU .
(B)  imposto de exportação.
(C)  ITR. 
(D)  ISS dos profissionais liberais. 
(E)  IPVA. 

QUESTÃO 38
Acerca da Elasticidade-Renda, assinale 
a alternativa que apresenta a sentença 
matemática de um “Bem Inferior”.

(A)  ERd > 0.
(B)  ERd < 0.
(C)  ERd = 0. 
(D)  ERd > 1.
(E)  ERd  ≥ 2. 

QUESTÃO 39
Considere que o aumento do preço da 
caixa de Paracetamol com 20 unidades, 
de R$ 10 para R$ 12, acarretou a queda da 
demanda por esse produto em um hospital 
universitário federal de 1.000 caixas para 800 
caixas na semana. Assinale a alternativa que 
apresenta a elasticidade-preço da demanda.

(A)  1 
(B)  1,5
(C)  0,5 
(D)  2
(E)  2,2 

QUESTÃO 40
Considerando o tema Microeconomia, 
acerca dos custos de produção, informe se é 
verdadeiro (V) ou falso (V) o que se afirma a 
seguir e assinale a alternativa que apresenta 
a sequência correta.

(   )  Em um gráfico, a diferença entre as 
curvas de custo total médio e custo 
variável médio, ambas em formato de 
U, é o custo fixo médio.

(   )  Se o custo marginal for menor 
que o custo variável médio, cada 
unidade adicional de produção estará 
adicionando, ao custo total, mais que 
as unidades anteriores, o que implica 
que o CVMe está aumentando.

(   )  Quando a empresa apresenta 
rendimentos crescentes de escala, 
a sua curva de custo médio de longo 
prazo apresenta inclinação negativa.

 
(A)  V – V – F. 
(B)  F – F – F.
(C)  F – V – V. 
(D)  V – F – F.
(E)  V – F – V. 
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QUESTÃO 41
Observe os pressupostos a seguir: produtos 
são homogêneos; duopólio; custo de 
produção idêntico para as duas firmas e 
nulo; demanda linear e visualizada pelos 
dois concorrentes; objetivo das firmas de 
maximizar lucro; não existe acordo entre 
os produtores; cada duopolista ajusta 
seu equilíbrio (sua quantidade ótima), 
observando a quantidade vendida pelo rival 
(a qual permanece fixa enquanto ele reage). 
Esses pressupostos integram o 

(A)  equilíbrio de Nash. 
(B) modelo de Cournot.
(C) modelo de Walras. 
(D)  moelo de Bertrand.
(E)  modelo de Hicks-Hansen. 

QUESTÃO 42
Preencha as lacunas e assinale a alternativa 
correta. 
“A Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2015 
fixou em _________, equivalentes a ______
do PIB, a meta de superávit primário do setor 
público consolidado, após os descontos 
permitidos”.

(A)  R$ 30,4 bilhões / 0,4% 
(B)  R$ 50 bilhões / 0,7%
(C)  R$ 66,3 bilhões / 1,14% 
(D)  R$ 72 bilhões / 2,3%
(E)  R$ 80 bilhões / 3% 

QUESTÃO 43
Assinale a alternativa que apresenta o ponto 
de equilíbrio de uma empresa que tem 
R$36.000,00 de custos e despesas fixas e 
30% de margem de contribuição.

(A)  R$72.000,00. 
(B)  R$108.000,00.
(C)  R$18.000,00. 
(D)  R$180.000,00.
(E)  R$120.000,00. 

QUESTÃO 44
Em Elaboração e Análise de Projetos de 
Viabilidade Econômica, no que concerne à 
definição do preço do bem e/ou serviço a ser 
ofertado, o gestor pode optar por determinada 
estratégia competitiva de preços. Na situação 
em que o gestor “identificar todos os seus 
custos operacionais, tudo o que necessita 
fazer é distribuí-los para os custos das 
mercadorias, adicionando uma percentagem 

preestabelecida para o lucro e ajustar os 
preços de acordo com a margem de lucro 
desejada”. A qual estratégia o enunciado se 
refere?

(A)  Estratégia de giro de estoque. 
(B)  Estratégia da margem de lucro flexível.
(C)  Estratégia do valor sugerido ou corrente. 
(D)  Estratégia na fixação dos preços pelo custo 

total. 
(E)  Estratégia de margem bruta.

QUESTÃO 45
O preço do cilindro de oxigênio de 3 litros em 
2015 era de R$450,00 e em 2016 subiu para 
R$495,00. Tomando-se por base o ano de 
2015, qual é o preço relativo em 2016?

(A)  1,10.
(B)  1,15.
(C)  1,00. 
(D)  0,90.
(E)  1,05.

QUESTÃO 46
“Consiste na taxa (diferente de 0) auferida 
em uma operação financeira sem considerar 
os efeitos da inflação”. Tal afirmativa é a 
expressão da taxa

(A)  over. 
(B)  Selic.
(C)  real. 
(D)  média.
(E)  aparente. 

QUESTÃO 47
Em um estudo de Economia da Saúde 
sobre hábitos de ingerir bebida alcóolica 
de uma população, constatou-se que 70% 
dos homens entrevistados ingerem álcool, 
36% das mulheres ingerem álcool e 50% 
dos entrevistados eram homens. Qual é 
a probabilidade de uma pessoa sorteada 
ao acaso dessa população ingerir bebida 
alcóolica? 

(A)  53%. 
(B)  56%.
(C)  60%.
(D)  64%.
(E)  72%.
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QUESTÃO 48
“O objetivo é sintetizar a associação entre 
duas variáveis, produzindo uma linha que 
se aproxime dos dados recolhidos, ou seja, 
prever Y a partir de X”.  Tal afirmativa refere-
se 

(A)  ao teste de hipóteses. 
(B)  à regressão linear simples.
(C)  à ANOVA.
(D)  à análise de dados bivariada.
(E)  à análise multivariada. 

QUESTÃO 49
O quadro a seguir mostra a curva de demanda 
com a qual se depara um monopolista que 
produz com um custo marginal constante 
igual a R$ 200,00. Assinale a alternativa que 
apresenta a curva da receita marginal dessa 
empresa.

Preço Quantidade
270 0
240 20
210 40
180 60
150 80
120 100
90 120
60 140
30 160
0 180

(A) RMg = 3Q. 
(B) RMg = 240 - Q.
(C) RMg = 240 - 1,5Q. 
(D) RMg = 270 - 3Q.
(E) RMg = 270 - 1,5Q. 

QUESTÃO 50
Acerca da Economia da Saúde, informe se é 
verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a 
seguir e assinale a alternativa que apresenta 
a sequência correta.

(   )  A economia da saúde discute muitas 
das controvérsias existentes no setor. 
Uma delas refere-se à relação existente 
entre desenvolvimento econômico e 
nível de saúde. Em 1961, o estatuto 
da Aliança para o Progresso afirmava 
que saúde constitui um requisito 

essencial e prévio ao desenvolvimento 
econômico. Nesse caso, saúde vem 
antes, ou seja, existiria uma relação 
de causa e efeito, na qual saúde é 
um pré-requisito. No entanto é difícil 
conseguir consenso em torno dessas 
afirmações.

(   )  Uma das mais importantes áreas de 
interesse da economia da saúde é 
o estudo da função distributiva dos 
sistemas de saúde, daí os trabalhos 
sobre as desigualdades existentes nos 
serviços de saúde, tendo em vista a 
equidade possível.

(   )  Uma questão importante em economia 
da saúde é a seguinte: serão os serviços 
de saúde providos pelo setor público 
ou pela iniciativa privada? A busca por 
uma solução muitas vezes ignora a 
forma como essa provisão de serviços 
será financiada. Nesse sentido, em 
economia da saúde, há consenso em 
se afirmar que os serviços de saúde 
devem ser providos pelo setor público.

 

(A)  V – V – F. 
(B)  F – F – F.
(C)  F – V – V. 
(D)  V – F – F.
(E)  V – V – V. 


