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INSTRUÇÕES
1.	Confira	seu	nome,	o	número	do	seu	documento	e	o	número	de	
sua	 inscrição	na	Folha	de	Respostas.	Além	disso,	não	se	esqueça	
de	conferir	seu	Caderno	de	Questões	quanto	a	falhas	de	impressão	
e	de	numeração	e	 se	o	emprego	 corresponde	àquele	 para	o	 qual	
você	se	inscreveu.	Preencha	os	campos	destinados	à	assinatura	e	
ao	número	de	inscrição.	Qualquer	divergência	comunique	ao		fiscal.

2.	O	único	documento	válido	para	avaliação		é		a		Folha		de	Respostas.	
Só	 é	 permitido	 o	 uso	 de	 caneta	 esferográfica	 transparente	 de	 cor	
azul	ou	preta	para	o	preenchimento	desse	documento,	que	deve	ser	
preenchido	da	seguinte	maneira:	

3.	O	prazo	de	realização	da	prova	é	de	4	(quatro)	horas,	incluindo	a	
marcação	da	Folha	de	Respostas.	Após	60	 (sessenta)	minutos	do	
início	da	prova,	o	candidato	estará	 liberado	para	utilizar	o	sanitário	
ou	 deixar	 definitivamente	 o	 local	 de	 aplicação.	Os	 3	 (três)	 últimos	
candidatos	só	poderão	retirar-se	da	sala	juntos.

4.	Ao	 término	 de	 sua	 prova,	 comunique	 ao	 fiscal,	 devolvendo-lhe	
a	 Folha	 de	 Respostas,	 devidamente	 preenchida	 e	 assinada.	 O	
candidato		poderá		levar		consigo		o		Caderno	de	Questões,		desde	
que	aguarde	em	sala	o	prazo	de	realização	da	prova	estabelecido	em	
edital.		

5.	As	provas	e	os	gabaritos	preliminares	estarão	disponíveis	no	site	
do	 Instituto	 AOCP	 -	 www.institutoaocp.org.br,	 	 no	 dia	 posterior	 à	
aplicação	da	prova. 

6.	Implicará	na	eliminação	do	candidato,	caso,	durante	a	realização	
das	 provas,	 qualquer	 equipamento	 eletrônico	 venha	 emitir	 ruídos,	
mesmo	que	devidamente	acondicionado	no	envelope	de	guarda	de	
pertences.	O	NÃO	cumprimento	a	qualquer	uma	das	determinações	
constantes	em	Edital,	no	presente	Caderno	ou	na	Folha	de	Respostas	
incorrerá	na	eliminação	do	candidato.
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L Í N G U A  P O R T U G U E S A

Leia o texto e responda às questões de 1 a 7.

LANÇADA NA ONU INICIATIVA PARA PROMOVER 
A INCLUSÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

ATRAVÉS DA MÍDIA

A brasileira Patrícia Almeida, fundadora 
da GADIM (Aliança Global para Inclusão das 
Pessoas com Deficiência através da Mídia e do 
Entretenimento), participou da Programação 
oficial do Fórum Social 2016, na ONU, em Genebra, 
falando do papel da mídia no painel sobre a 
Implementação da Agenda 2030 à luz da Convenção 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência: O 
Futuro que Queremos. Ela defendeu a utilização 
dos meios de comunicação para desconstrução de 
esteriótipos e da cultura capacitista reinante, que 
considera pessoas com deficiência como tendo 
menos valor do que pessoas sem deficiência. 
A fundadora da GADIM citou como exemplos 
positivos de marketing social as novelas que 
incluem personagens com deficiência, construídos 
em parceria com organizações de pessoas com 
deficiência, e destacou a novela “Páginas da Vida”, 
da TV Globo, que, segundo ela, contribuiu para 
um avanço na transição do sistema de educação 
especial para a educação inclusiva. Ela concluiu 
chamando os países a cumprirem o Artigo 8 da 
Convenção, sobre Conscientização, que prevê a 
participação da mídia para a garantia dos direitos 
das pessoas com deficiência.

Cátia Malaquias, cofundadora da GADIM e 
fundadora da Starting with Julius, organização que 
promove a inclusão de modelos com deficiência na 
publicidade na Austrália, falou sobre a importância 
das pessoas com deficiência serem vistas como 
consumidoras, funcionárias e prestadoras de 
serviço.

Na conclusão do painel, Patrícia Almeida 
convocou o movimento social dos diferentes 
países a cobrar de seus governos medidas 
concretas em cumprimento do Artigo 8. Ela afirmou 
a cultura vigente gera discriminação e barreiras 
que impedem que outros artigos importantes 
da Convenção sejam cumpridos, e a inclusão na 
mídia de maneira positiva tem o poder de acelerar 
o processo de mudança cultural.

Fonte: http://www.inclusive.org.br/arquivos/29803

1. Assinale a alternativa correta quanto ao que 
se afirma a seguir. 

(A)	 Em	 “[...]	 à	 luz	da	Convenção	sobre	os	Direitos	
das	 Pessoas	 com	 Deficiência:	 O	 Futuro	 que	
Queremos.”,	o	artigo	“O”	deveria	ser	minúsculo,	
pois	 a	 ideia	 não	 foi	 encerrada	 após	 os	 dois	
pontos.	

(B)	 O	 tema	do	 texto	é	o	 futuro,	especificamente,	o	
futuro	que	queremos.

(C)	 A	autora	do	texto	defende	a	 ideia	de	utilizar	os	
meios	de	comunicação	para	a	desconstrução	da	
imagem	 preconcebida	 com	 relação	 à	 situação	
que	 considera	 pessoas	 com	 deficiência	 como	
sendo	menos	valorizadas	do	que	pessoas	sem	
qualquer	deficiência.

(D)	 A	 GADIM,	 fundada	 pela	 brasileira	 Patrícia	
Almeida,	 é	 uma	 organização	 que	 promove	 a	
inclusão	de	modelos	com	deficiência.

(E)	 A	fundadora	da	GADIM	acredita	que	a	inclusão	
das	pessoas	com	deficiência	na	mídia	contribuirá	
para	o	avanço	cultural,	ou	seja,	haverá	aumento	
na	velocidade	do	processo	dessa	mudança.

 
2. Em “Ela defendeu a utilização dos meios 

de comunicação para desconstrução de 
esteriótipos e da cultura capacitista reinante, 
que considera pessoas com deficiência 
como tendo menos valor do que pessoas 
sem deficiência”, o termo em destaque

(A)	 é	um	substantivo	comum	que	está	relacionado	a	
uma	capacidade	que	as	pessoas	têm	para	rejeitar	
qualquer	tipo	de	preconceito	ou	discriminação.

(B)	 é	um	adjetivo	que	 tem	a	 função	de	modificar	o	
substantivo	“reinante”.

(C)	 é	 um	 adjetivo	 que	 se	 refere	 à	 discriminação	
direcionada	 às	 pessoas	 com	 algum	 tipo	 de	
deficiência,	dada	sua	condição.

(D)	 está	 exercendo	 função	 de	 adjetivo	 e	 é	
proveniente	de	outro	adjetivo:	“capaz”.	O	termo	
em	questão	–	capacitista	–	diz	respeito,	no	texto,	
à	pessoa	que tem o conhecimento ou habilidade 
para fazer algo	permissível	e		justificável.	

(E)	 encontra-se	 no	 singular	 e	 no	 feminino	 para	
concordar	com	“reinante”.	
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3. Assinale a alternativa em que há um termo 
grafado inadequadamente.

(A)	 “Ela	 defendeu	 a	 utilização	 dos	 meios	 de	
comunicação	para	desconstrução	de	esteriótipos	
e	da	cultura	capacitista	reinante	[...]”.

(B)	 “Cátia	 Malaquias,	 cofundadora	 da	 GADIM	 e	
fundadora	 da	Starting with Julius,	 organização	
que	 promove	 a	 inclusão	 de	 modelos	 com	
deficiência	na	publicidade	na	Austrália	[...]”.

(C)	 “Patrícia	Almeida	convocou	o	movimento	social	
dos	diferentes	países	a	cobrar	de	seus	governos	
medidas	 concretas	 em	 cumprimento	 do	 Artigo	
8.”.

(D)	 “Ela	afirmou	a	cultura	vigente	gera	discriminação	
e	 barreiras	 que	 impedem	 que	 outros	 artigos	
importantes	da	Convenção	sejam	cumpridos.”.

(E)	 “A	 fundadora	 da	 GADIM	 citou	 como	 exemplos	
positivos	 de	 marketing	 social	 as	 novelas	
que	 incluem	 personagens	 com	 deficiência,	
construídos	 em	 parceria	 com	 organizações	 de	
pessoas	com	deficiência	[...]”.

4. “A brasileira Patricia Almeida, fundadora 
da GADIM (Aliança Global para Inclusão 
das Pessoas com Deficiência através da 
Mídia e do Entretenimento), participou da 
Programação oficial do Fórum Social 2016, na 
ONU, em Genebra [...]”. Assinale a alternativa 
correta quanto ao que se afirma a respeito da 
pontuação desse excerto. 

(A)	 Há	uma	inadequação	quanto	à	vírgula	antes	do	
verbo	“participou”,	pois	não	se	separam	sujeito	
e	verbo.	

(B)	 Há	uma	inadequação	quanto	à	vírgula	antes	do	
verbo	 “participou”,	 pois,	 após	 parênteses,	 não	
há	a	necessidade	de	outro	sinal	de	pontuação.

(C)	 “2016”	 deveria	 estar	 entre	 vírgulas,	 tendo	 em	
vista	que	se	trata	da	data	em	que	o	Fórum	Social	
foi	realizado.	

(D)	 “na	 ONU”	 está	 entre	 vírgulas	 por	 se	 tratar	 do	
lugar	onde	foi	realizado	o	evento	mencionado.	

(E)	 Há	 uma	 inadequação	 quanto	 ao	 uso	 dos	
parênteses,	 pois,	 no	 caso,	 deveriam	 ser	
substituídos	por	travessões.

5. Assinale a alternativa que necessita de uma 
conjunção integrante para que o sentido seja 
favorecido.

(A)	 “[...]	 a	 inclusão	 na	 mídia	 de	 maneira	 positiva	
tem	o	poder	de	acelerar	o	processo	de	mudança	
cultural.”.

(B)	 “Ela	afirmou	a	cultura	vigente	gera	discriminação	
e	 barreiras	 que	 impedem	 que	 outros	 artigos	
importantes	 da	 Convenção	 sejam	 cumpridos	
[...]”.

(C)	 “Ela	concluiu	chamando	os	países	a	cumprirem	o	
Artigo	8	da	Convenção,	sobre	Conscientização,	
que	prevê	a	participação	da	mídia	[...]”.

(D)	 “A	 fundadora	 da	 GADIM	 citou	 como	 exemplos	
positivos	 de	 marketing	 social	 as	 novelas	
que	 incluem	 personagens	 com	 deficiência,	
construídos	 em	 parceria	 com	 organizações	 de	
pessoas	com	deficiência	[...]”.

(E)	 “[...]	participou	da	Programação	oficial	do	Fórum	
Social	2016,	na	ONU,	em	Genebra,	 falando	do	
papel	da	mídia	no	painel	sobre	a	Implementação	
da	Agenda	2030.”.

6. Assinale a alternativa em que o termo em 
destaque NÃO exerce função de pronome 
relativo.

(A)	 “[...]	 considera	 pessoas	 com	 deficiência	 como	
tendo	 menos	 valor	 do	 que	 pessoas	 sem	
deficiência[...]”.

(B)	 “Ela	 defendeu	 a	 utilização	 dos	 meios	 de	
comunicação	para	desconstrução	de	esteriótipos	
e	da	cultura	capacitista	reinante,	que considera 
pessoas	com	deficiência.”.

(C)	 “A	 fundadora	 da	 GADIM	 citou	 como	 exemplos	
positivos	 de	 marketing	 social	 as	 novelas	 que 
incluem	personagens	com	deficiência[...]”.

(D)	 “[...]construídos	em	parceria	 com	organizações	
de	pessoas	com	deficiência,	e	destacou	a	novela	
“Páginas	da	Vida”,	da	TV	Globo,	que,	segundo	
ela,	contribuiu	para	um	avanço	na	transição	do	
sistema	de	educação	especial	para	a	educação	
inclusiva.”.

(E)	 “Ela	concluiu	chamando	os	países	a	cumprirem	o	
Artigo	8	da	Convenção,	sobre	Conscientização,	
que	prevê	a	participação	da	mídia	para	a	garantia	
dos	direitos	das	pessoas	com	deficiência.”.

7. Em “[...] falou sobre a importância das 
pessoas com deficiência serem vistas como 
consumidoras, funcionárias e prestadoras 
de serviço.”, 

(A)			 o	 termo	 “deficiência”	 é	 um	 adjetivo	 atribuído	 a	
pessoas	 com	 ausência	 ou	 disfunção	 de	 uma	
estrutura	psíquica,			fisiológica	ou	anatômica. 

(B)		 o	substantivo	“importância”	remete	ao	valor	que	
as	pessoas	com	deficiência	têm.

(C)			 o	 “como”	 exerce	 função	 de	 conjunção	
subordinativa	comparativa.	

(D)		 o	 termo	“deficiência”	deveria,	obrigatoriamente,	
estar	no	plural	para	concordar	com	“pessoas”.

(E)	 “pessoas”	 é	 sujeito	 do	 verbo,	 e,	 no	 caso,	 a	
contração	em	“das”	está	inadequada.	
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Leia o texto a seguir e responda às questões de            
8 a 10.

“OS DESAFIOS DA VIDA EM SOCIEDADE”. 

Crônica do Major Irlando.

O instinto gregário naturalmente nos impulsiona 
a viver em grupo. Ninguém há que consiga viver tal 
qual um ermitão, um eremita, insulado de tudo e de 
todos. Afinal, precisamos uns dos outros! Mas… 
como viver em grupo sem conflitos?

A vida em sociedade impõe condutas que vão 
desde o respeito ao próximo, até o cumprimento de 
todas as regras e normas que nos são apresentadas, 
como forma de fruirmos uma convivência pacífica 
e harmoniosa. Desta forma, não cabem atitudes 
individualistas, egoísticas, as quais apenas 
atendem aos anseios próprios. Assim, a vontade 
individual jamais poderá se sobrepujar à coletiva. 
Infelizmente, nem todos são dotados desse nível 
de entendimento e consciência, e disso resultam 
os problemas, as intrigas, os conflitos, enfim.

A grande maioria de nós ainda precisa de 
polícia, a fim de fiscalizar as nossas atitudes. A 
sós, tendemos a infringir, a violar! Obviamente, não 
podemos generalizar, mas o nosso nível evolutivo 
ainda não está suficientemente avançado de modo 
a possibilitar-nos condutas retas, probas e dignas, 
em todos os aspectos.

Como o nosso orbe está sempre apresentando 
uma densidade demográfica exorbitante, pois 
atualmente já somamos mais de sete bilhões 
de seres humanos, urge a necessidade de uma 
mudança de atitude comportamental, de todos nós, 
a qual nos levará a uma convivência agradável, 
minimizando os inúmeros conflitos sociais.

Sócrates (370 a. C.), o eminente filósofo grego, 
já nos convidava à viagem interior, através da 
qual analisaríamos não os fatores externos que 
permeiam nossas vidas, mas a nossa essência 
espiritual, possibilitando o descobrimento das 
nossas mazelas morais para as trabalharmos, 
num eterno processo de burilamento do nosso 
caráter, da nossa personalidade. Diante do Oráculo 
de Delfos, o referido filósofo se deparou com 
uma frase inquietadora: “Homem, conhece-te a ti 
mesmo!” Isso nos levaria a essa autoanálise, ao 
autodescobrimento para, a partir daí, buscarmos 
seguir o valioso ensinamento de Santo Agostinho: 
sermos hoje melhores do que fomos ontem, e 
amanhã melhores do que estamos sendo hoje!

Sabemos que qualquer mudança no campo 
social se dá a longo prazo, porque envolve hábitos 
e costumes, os quais, via de regra, necessitam 
de tempo para serem alterados. Contudo, que 
possamos encetar os primeiros passos, buscando 
fazer a nossa parte, acreditando que estaremos 
semeando não para nós, mas, quiçá, para nossos 
descendentes, a fim de contribuirmos para um 
mundo melhor.

Texto adaptado. Fonte: http://macaubasonoff.com.br/os-desafios-da-
vida-em-sociedade-cronica-do-major-irlando/

8. Assinale a alternativa em que está evidente o 
posicionamento do autor do texto.

(A)	 “A	vida	em	sociedade	 impõe	condutas	que	vão	
desde	o	respeito	ao	próximo,	até	o	cumprimento	
de	 todas	 as	 regras	 e	 normas	 que	 nos	 são	
apresentadas.”.

(B)	 “[...]o	 nosso	 orbe	 está	 sempre	 apresentando	
uma	densidade	demográfica	exorbitante”.

(C)	 “[...]	pois	atualmente	 já	somamos	mais	de	sete	
bilhões	de	seres	humanos,	urge	a	necessidade	
de	uma	mudança	de	atitude	comportamental,	de	
todos	nós.”.

(D)		 “Infelizmente,	 nem	 todos	 são	 dotados	 desse	
nível	 de	 entendimento	 e	 consciência,	 e	 disso	
resultam	os	problemas,	as	intrigas,	os	conflitos,	
enfim.”.

(E)		 “[...]	sermos	hoje	melhores	do	que	fomos	ontem,	
e	 amanhã	 melhores	 do	 que	 estamos	 sendo	
hoje!”.

9. Assinale a alternativa cuja estrutura sintática 
aceita outra concordância verbal.

(A)		 “A	vida	em	sociedade	 impõe	condutas	que	vão	
desde	o	respeito	ao	próximo,	até	o	cumprimento	
de	todas	as	regras	e	normas	[...]”.

(B)		 “Desta	forma,	não	cabem	atitudes	individualistas,	
egoísticas	[...]”.

(C)		 “A	 grande	 maioria	 de	 nós	 ainda	 precisa	 de	
polícia,	a	fim	de	fiscalizar	as	nossas	atitudes.”.

(D)		 “Ninguém	 há	 que	 consiga	 viver	 tal	 qual	 um	
ermitão,	 um	 eremita,	 insulado	 de	 tudo	 e	 de	
todos.”.

(E)		 “[...]	 as	 nossas	 atitudes.	 A	 sós,	 tendemos	 a	
infringir,	a	violar!”.
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10. Em relação ao excerto “Contudo, que 
possamos encetar os primeiros passos, 
buscando fazer a nossa parte, acreditando 
que estaremos semeando não para nós, 
mas, quiçá, para nossos descendentes, a fim 
de contribuirmos para um mundo melhor.”, 
assinale a alternativa correta.

(A)	 Todo	 o	 excerto	 indica	 hipótese,	 pois	 todos	 os	
verbos	 se	 encontram	 conjugados	 no	 modo	
subjuntivo.	

(B)		 Todo	 o	 excerto	 indica	 uma	 situação	 hipotética.	
Isso	 é	 possível	 verificar	 tendo	 em	 vista	 as	
formas	verbais	que,	em	alguns	casos,	apesar	de	
estarem	conjugadas	no	tempo	presente,	indicam	
futuro.

(C)		 “Possamos	 encetar”;	 “buscando	 fazer”	 e	
“estaremos	semeando”	são	locuções	verbais	em	
que	um	dos	verbos	é	o	auxiliar	conjugado,	e	o	
outro	verbo	está	em	sua	forma	nominal.

(D)			 O	verbo	“contribuirmos”	é	um	infinitivo	conjugado,	
portanto,	denominado	infinitivo	impessoal.	

(E)			 Como	 a	 maioria	 dos	 verbos	 encontram-se	 em	
sua	 forma	 nominal	 impessoal,	 é	 impossível	
identificar	um	sujeito	nesse	excerto.

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

11. Saulo tem um hábito bastante curioso ao 
subir escadas: vai diretamente ao segundo 
degrau, depois pula alguns degraus 
atingindo o quinto degrau, depois vai ao 
sétimo, ao décimo e assim sucessivamente 
até que não restem mais degraus. Certa vez, 
ao cumprir o seu ritual em uma escadaria de 
102 degraus numerados de 1 a 102, ocupou, 
ordenadamente, os degraus com os números 
2, 5, 7, 10, 12, 15, 17, ... , 100, 102, como era 
de seu costume. Dessa forma, sobre essa 
sequência, é correto afirmar que Saulo

(A)	 ocupou	todos	os	degraus	com	números	pares.
(B)	 ocupou	apenas	os	degraus	pares.
(C)	 ocupou	apenas	os	degraus	múltiplos	de	3.
(D)	 ocupou	todos	os	degraus	múltiplos	de	5.
(E)	 não	pisou	no	degrau	50.
 

12. Algumas operações financeiras são 
calculadas a partir de uma simples 
multiplicação. Exemplo disso é calcular o 
preço de uma mercadoria que terá desconto 
de 10% sobre seu preço de etiqueta ao se 
multiplicar o referido preço de etiqueta pela 

fração 90/100. Se certa mercadoria sofreu 
dois descontos sucessivos, sendo um deles 
igual a 20% do preço da etiqueta e, sobre o 
novo preço, um outro desconto de 30%, é 
correto afirmar que, ao final do processo, o 
preço correspondia a qual fração do preço 
inicial?

(A)	 100/30
(B)	 14/25
(C)	 29/16
(D)	 1/2
(E)	 3/50
 

13. Se A e B são subconjuntos do conjunto 
dos números naturais, de modo que A é 
o  conjunto dos números primos e B é o 
conjunto dos números ímpares, é correto 
afirmar que o conjunto diferença A – B

(A)	 tem	infinitos	elementos.
(B)	 só	tem	números	ímpares.
(C)	 é	unitário.
(D)	 é	vazio.
(E)	 é	igual	ao	conjunto	B	–	A.

14. Se todo X é A e todo A é Y, é correto afirmar 
logicamente que

(A)	 todo	X	é	Y.
(B)	 existe	X	que	não	é	Y.
(C)	 nenhum	X	é	Y.
(D)	 todo	A	é	X.
(E)	 todo	Y	é	X.

15. A proposição “Se há pão, não há fome” é 
equivalente a

(A)	 “Há	pão”.
(B)	 “Não	há	fome	nem	pão”.
(C)	 “Onde	há	pão,	há	fome”.
(D)	 “Há	fome”.
(E)	 “Se	há	fome,	não	há	pão”.
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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

16. Com base no que dispõe a Lei Federal                  
nº 12.550/2011, assinale a alternativa correta.

(A)	 O	lucro	líquido	da	Empresa	Brasileira	de	Serviços	
Hospitalares	 (EBSERH)	 será	 reinvestido	 para	
atendimento	 do	 objeto	 social	 da	 empresa,	
inclusive	 as	 parcelas	 decorrentes	 da	 reserva	
legal	e	da	reserva	para	contingência.

(B)	 O	 lucro	 líquido	 da	 EBSERH	 será	 reinvestido	
para	atendimento	do	objeto	social	da	empresa,	
excetuadas	as	parcelas	decorrentes	da	reserva	
legal	e	da	reserva	para	contingência.

(C)	 O	 lucro	 líquido	da	EBSERH	será	 integralmente	
investido	 em	 atividades	 de	 promoção	 à	
assistência	 social	 e	em	hospitais	beneficentes,	
excetuadas	as	parcelas	decorrentes	da	reserva	
legal	e	da	reserva	para	contingência.

(D)	 O	 lucro	 líquido	da	EBSERH	será	 integralmente	
investido	 em	 atividades	 de	 promoção	 à	
assistência	 social	 e	em	hospitais	beneficentes,	
inclusive	 as	 parcelas	 decorrentes	 da	 reserva	
legal	e	da	reserva	para	contingência.

(E)	 O	 lucro	 líquido	 da	 EBSERH	 e	 a	 reserva	 para	
contingência	serão	investidos	em	atividades	de	
promoção	 à	 assistência	 social,	 excetuadas	 as	
parcelas	decorrentes	da	reserva	legal,	as	quais	
devem	atender	aos	hospitais	beneficentes.

17. Considerando o que estabelece o Estatuto 
Social da EBSERH, aprovado pelo Decreto         
nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, assinale 
a alternativa correta.

(A)	 A	EBSERH,	empresa	pública	federal,	vinculada	
ao	 Ministério	 da	 Saúde,	 sujeitar-se-á	 ao	
regime	 jurídico	próprio	das	empresas	privadas,	
exceto	 quanto	 aos	 direitos	 e	 obrigações	 civis,	
comerciais,	trabalhistas	e	tributários.

(B)	 A	EBSERH,	empresa	pública	federal,	unipessoal,	
vinculada	 ao	 Ministério	 da	 Educação,	 sujeitar-
se-á	 ao	 regime	 jurídico	 próprio	 das	 empresas	
públicas,	 inclusive	 quanto	 aos	 direitos	 e	
obrigações	 civis,	 comerciais,	 trabalhistas	 e	
tributários.

(C)	 A	EBSERH,	empresa	pública	federal,	unipessoal,	
vinculada	 ao	 Ministério	 da	 Saúde,	 sujeitar-
se-á	 ao	 regime	 jurídico	 próprio	 das	 empresas	
públicas,	exceto	quanto	aos	direitos	e	obrigações	
civis,	comerciais,	trabalhistas	e	tributários.

(D)	 A	EBSERH,	empresa	pública	federal,	unipessoal,	
vinculada	ao	Ministério	da	Saúde,	sujeitar-se-á	
ao	regime	jurídico	próprio	das	empresas	públicas,	
inclusive	quanto	aos	direitos	e	obrigações	civis,	
comerciais,	trabalhistas	e	tributários.

(E)	 A	EBSERH,	empresa	pública	federal,	unipessoal,	
vinculada	 ao	 Ministério	 da	 Educação,	 sujeitar-
se-á	 ao	 regime	 jurídico	 próprio	 das	 empresas	
privadas,	 inclusive	 quanto	 aos	 direitos	 e	
obrigações	 civis,	 comerciais,	 trabalhistas	 e	
tributários.

 

18. Conforme estabelece o Regimento Interno           
da EBSERH - 3ª revisão, o órgão de orientação 
superior da EBSERH é o

(A)	 Conselho	de	Administração,	composto	por	nove	
membros,	nomeados	pelo	Ministro	de	Estado	da	
Educação.

(B)	 Conselho	de	Administração,	 composto	por	 três	
membros,	nomeados	pelo	Ministro	de	Estado	da	
Educação.

(C)	 Conselho	 Consultivo,	 composto	 por	 três	
membros	 nomeados	 pelo	 Ministro	 de	 Estado	
da	 Educação	 e	 seis	 membros	 nomeados	 pelo	
Ministro	de	Estado	da	Saúde.

(D)	 Conselho	 Consultivo,	 composto	 por	 seis	
membros	 nomeados	 pelo	 Ministro	 de	 Estado	
da	 Educação	 e	 três	 membros	 nomeados	 pelo	
Ministro	de	Estado	da	Saúde.

(E)	 Conselho	de	Administração,	 composto	por	 três	
membros	 nomeados	 pelo	 Ministro	 de	 Estado	
da	 Educação	 e	 três	 membros	 nomeados	 pelo	
Ministro	de	Estado	da	Saúde.
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19. Considerando o Regimento Interno da 
EBSERH - 3ª revisão, a respeito da Auditoria 
Interna, assinale a alternativa correta.

(A)	 O	 órgão	 de	 Auditoria	 Interna	 da	 EBSERH	
vincula-se	diretamente	ao	Conselho	Consultivo,	
e	terá	suporte	administrativo	da	Presidência	da	
EBSERH,	 que	 proverá	 os	 meios	 e	 condições	
necessários	à	execução	das	suas	competências.

(B)	 A	 Auditoria	 Interna	 possui	 autorização	 para	
acesso	 a	 registros,	 pessoal,	 informações,	
sistemas	 e	 propriedades	 físicas	 relevantes	 à	
execução	de	suas	ações	de	controle.

(C)	 A	 nomeação,	 designação,	 exoneração	 ou	
dispensa	 do	 Auditor	 Geral,	 titular	 da	 Auditoria	
Interna	da	Sede,	será	submetida,	pelo	Presidente	
da	EBSERH,	à	aprovação	do	Ministro	de	Estado	
da	Educação	e,	subsequentemente,	à	aprovação	
da	Controladoria-Geral	da	União.

(D)	 Todos	os	servidores	e	empregados	da	EBSERH	
prestarão	o	apoio	necessário	para	a	realização	
das	 Ações	 de	 Controle	 da	 Auditoria	 Interna,	
sendo	 vedada	 solicitação	 à	 assistência	 de	
especialistas	e	de	outros	profissionais,	internos	
ou	externos	à	instituição.

(E)	 A	 	 Auditoria	 	 Interna	 é	 um	 órgão	 de						
administração,	 independente	 da	 EBSERH,	
vinculado		à		Controladoria-Geral	da		União.

20. De acordo com o que estabelece o 
Regimento Interno da EBSERH - 3ª revisão, a 
Corregedoria Geral é um órgão de

(A)	 administração,	 vinculado	 diretamente	 ao	
Conselho	de	Administração.

(B)	 administração,	 vinculado	 diretamente	 ao	
Conselho	Consultivo.

(C)	 apoio,	vinculado	à	Presidência	da	EBSERH.
(D)	 fiscalização,	vinculado	ao	Conselho	Fiscal.
(E)	 fiscalização,	 vinculado	 ao	Conselho	Consultivo	

e	subordinado	ao	Conselho	Fiscal.

L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  A O  S U S

21. Sabe-se que o Sistema Único de Saúde (SUS) 
passou a ser efetivamente gestado a partir 
da promulgação da Constituição Federal de 
1988 e foi fruto de um longo processo de 
evolução do sistema de saúde brasileiro. 
Antes disso, o sistema vigente contava com 
o Programa de Desenvolvimento de Sistemas 
Unificados e Descentralizado de Saúde nos 
Estados – SUDS. Assinale a alternativa que 
apresenta corretamente o mês e o ano de 
criação do SUDS.

(A)	 Julho	de	1987.
(B)	 Agosto	de	1988.
(C)	 Maio	de	1978.
(D)	 Outubro	de	1988.
(E)	 Janeiro	de	1985.
 

22. De acordo com a Lei 8.080/1990, assinale              
a alternativa correta.

(A)	 São	 vedados,	 apenas	 na	 esfera	 Municipal	 de	
gestão	do	SUS,	o	pagamento,	o	 ressarcimento	
ou	 o	 reembolso	 de	 medicamento,	 produto	 e	
procedimento	clínico	ou	cirúrgico	experimental,	
ou	de	uso	não	autorizado	pela	Agência	Nacional	
de	Vigilância	Sanitária	–	ANVISA.

(B)	 São	 vedados,	 em	 todas	 as	 esferas	 de	 gestão	
do	 SUS,	 a	 dispensação,	 o	 pagamento,	 o	
ressarcimento	ou	o	reembolso	de	medicamento	
e	produto,	nacional	ou	 importado,	sem	registro	
na	Anvisa

(C)	 A	 Comissão	 Nacional	 de	 Incorporação	 de	
Tecnologias	 no	 SUS,	 cuja	 composição	 e	
regimento	 são	 definidos	 em	 regulamento,	
contará	com	a	participação	de	2	representantes	
indicados	 pelo	 Conselho	 Nacional	 de	 Saúde	
e	 de	 2	 representantes,	 especialistas	 na	 área,	
indicados	pelo	Conselho	Regional	de	Medicina.

(D)	 A	 incorporação,	 a	 exclusão	 e	 a	 alteração	 pelo	
SUS	 de	 novos	 medicamentos,	 produtos	 e	
procedimentos	 serão	 efetuadas	 mediante	 a	
instauração	 de	 processo	 administrativo,	 a	 ser	
concluído	 em	 prazo	 não	 superior	 a	 30	 dias,	
contado	 da	 data	 em	 que	 foi	 protocolado	 o	
pedido,	admitida	a	sua	prorrogação	por	30	dias	
corridos,	quando	as	circunstâncias	exigirem.

(E)	 São	permitidos,	em	todas	as	esferas	de	gestão	
do	SUS,	desde	que	atendidos	certos	requisitos,	
o	pagamento,	o	 ressarcimento	ou	o	 reembolso	
de	 medicamento,	 produto	 e	 procedimento	
clínico	ou	cirúrgico	experimental,	ou	de	uso	não	
autorizado	pela	Agência	Nacional	de	Vigilância	
Sanitária	–	ANVISA.
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23.  Assinale a alternativa correta, de acordo 
com o que dispõe a Lei 8.080/1990, acerca 
da participação de empresas ou de capital 
estrangeiro na assistência à saúde.

(A)	 É	 vedada	 a	 participação	 direta	 ou	 indireta,	
inclusive	 controle,	 de	 empresas	 ou	 de	 capital	
estrangeiro	 na	 assistência	 à	 saúde,	 no	 caso	
de	 doações	 de	 organismos	 internacionais	
vinculados	à	Organização	das	Nações	Unidas,	
de	 entidades	 de	 cooperação	 técnica	 e	 de	
financiamento	e	empréstimos.

(B)	 É	 permitida	 a	 participação	 direta	 ou	 indireta,	
inclusive	 controle,	 de	 empresas	 ou	 de	 capital	
estrangeiro	 na	 assistência	 à	 saúde,	 no	 caso	
de	serviços	de	saúde	mantidos,	com	finalidade	
lucrativa,	 por	 empresas	 para	 atendimento	 de	
seus	empregados	e	dependentes.

(C)	 É	 vedada	 a	 participação	 direta	 ou	 indireta,	
inclusive	 controle,	 de	 empresas	 ou	 de	 capital	
estrangeiro	 na	 assistência	 à	 saúde,	 no	 caso	
de	 pessoas	 jurídicas	 destinadas	 a	 instalar,	
operacionalizar	 ou	 explorar	 ações	 e	 pesquisas	
de	planejamento	familiar.

(D)	 É	 vedada	 a	 participação	 direta	 ou	 indireta,	
inclusive	 controle,	 de	 empresas	 ou	 de	 capital	
estrangeiro	 na	 assistência	 à	 saúde,	 no	 caso	
de	 pessoas	 jurídicas	 destinadas	 a	 instalar,	
operacionalizar	ou	explorar	hospital	geral.

(E)	 É	 permitida	 a	 participação	 direta	 ou	 indireta,	
inclusive	 controle,	 de	 empresas	 ou	 de	 capital	
estrangeiro	na	assistência	à	saúde	no	caso	de	
hospital	especializado.

24. A respeito da estrutura e do funcionamento 
dos Conselhos de Saúde, de acordo com 
as disposições contidas na Resolução nº 
453/2012 do Conselho Nacional de Saúde, 
assinale a alternativa correta.

(A)	 O	 Plenário	 do	 Conselho	 de	 Saúde	 se	 reunirá,	
no	mínimo,	a	cada	ano	e,	extraordinariamente,	
quando	 necessário,	 e	 terá	 como	 base	 o	 seu	
Regimento	Interno.

(B)	 A	 pauta	 e	 o	 material	 de	 apoio	 às	 reuniões	
devem	ser	encaminhados	aos	conselheiros	com	
antecedência	mínima	de	30	dias.

(C)	 As	 decisões	 do	 Conselho	 de	 Saúde	 serão	
adotadas,	 em	 regra,	mediante	 quórum	 de	 dois	
terços	dos	seus	integrantes.

(D)	 O	 Conselho	 de	 Saúde	 decide	 sobre	 o	 seu	
orçamento.

(E)	 As	reuniões	plenárias	dos	Conselhos	de	Saúde	
são	 sigilosas,	 salvo	 quando	 versarem	 sobre	
assunto	de	interesse	público.

25. De acordo com a Constituição Federal, as 
contribuições para a seguridade social 
poderão ser exigidas 

(A)	 após	30	dias	da	data	da	publicação	da	lei	que	as	
houver	instituído	ou	modificado.

(B)	 no	primeiro	dia	do	exercício	subsequente	ao	da	
publicação	 da	 lei	 que	 as	 houver	 instituído	 ou	
modificado.

(C)	 após	90	dias	da	data	da	publicação	da	lei	que	as	
houver	instituído	ou	modificado.

(D)	 imediatamente	após	a	publicação	de	lei	que	as	
houver	instituído	ou	modificado.

(E)	 no	 quinto	 dia	 do	 mês	 subsequente	 ao	 da	
publicação	 da	 lei	 que	 as	 houver	 instituído	 ou	
modificado.

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

26. A administração financeira possui estreita 
relação com a economia. Qual é o princípio 
econômico fundamental que é utilizado em 
praticamente todas as decisões financeiras?

(A)	 Tradeoffs	entre	eficiência	e	igualdade.
(B)	 Incentivos	como	fatores	externos.
(C)	 Otimização	dos	mercados.
(D)	 Custo	de	oportunidade.
(E)	 Análise	marginal.
 

27. Quais são os subsistemas de informações 
que compõem o sistema contábil público, 
conforme as Normas Brasileiras de 
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público?

(A)	 Subsistema	 de	 procedimentos	 operacionais,	
subsistema	 de	 decisões	 estratégicas	 e	
subsistema	de	controle	operacional.

(B)	 Subsistema	 de	 informações	 orçamentárias,	
subsistema	 de	 informações	 patrimoniais	 e	
subsistema	de	compensação.

(C)	 Subsistema	de	compras	públicas,	subsistema	de	
registro	e	tombamento	patrimonial	e	subsistema	
de monitoramento.

(D)	 Subsistema	 de	 dados	 estatísticos,	 subsistema	
de	dados	realizados	e	subsistema	de	avaliação	
e	acompanhamento.

(E)	 Subsistema	 de	 informações	 históricas,	
subsistema	 de	 organização	 sequencial	 e	
subsistema	de	auditoria	e	controladoria.
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28. Por sofrer influências dos períodos anteriores 
e se constituir em base informativa para 
os futuros exercícios, o orçamento público 
é consubstanciado em uma sequência 
de etapas desenvolvidas pelo processo 
orçamentário, incluindo a elaboração, o 
estudo e aprovação, a execução e a avaliação. 
Como é denominada essa sequência de 
etapas?  

(A)	 Ação	planejada	e	transparente.
(B)	 Programação	orçamentária.
(C)	 Diretrizes	orçamentárias.
(D)	 Ciclo	orçamentário.
(E)	 Plano	plurianual.

29. Dentro do ambiente empresarial, a 
administração financeira volta-se 
basicamente para algumas funções. Qual 
é a função que procura evidenciar as 
necessidades de expansão da empresa?

(A)	 Planejamento	financeiro.
(B)	 Administração	de	ativos.
(C)	 Controle	financeiro.
(D)	 Gestão	do	capital	de	giro.
(E)	 Administração	de	passivos.

30. O sistema de registro de preços é uma 
licitação na modalidade de concorrência 
em que a Administração seleciona uma 
empresa para que registre o preço unitário 
das mercadorias que possam vir a interessar 
a entidade pública, em momento futuro e 
incerto. A incerteza se relaciona à

(A)	 empresa	que	 registrou	os	preços	e	à	 forma	de	
padronização	das	mercadorias.

(B)	 possibilidade	 de	 não	 cumprimento	 dos	
parâmetros	contratuais	estabelecidos.

(C)	 adequada	observação	da	marca	das	mercadorias	
e	dos	ritos	contratuais.

(D)	 pronta-entrega	das	mercadorias	e	à	manutenção	
dos	preços	informados.

(E)	 data	em	que	será	solicitada	a	entrega	dos	bens	
e	à	quantidade	a	ser	adquirida.	

31. A lei impõe que a Administração Pública 
se submeta às condições de aquisição e 
pagamento semelhantes às do setor privado. 
Em que condições pode ocorrer o pagamento 
adiantado da administração ao particular 
contratado?

(A)	 Após	 a	 verificação	 do	 direito	 de	 receber	 por	
parte	do	contratado.

(B)	 Após	 a	 verificação	 de	 que	 o	 particular	 satisfez	
sua	obrigação	correspondente.

(C)	 Após	a	verificação	do	recebimento	de	vantagens	
econômicas	pela	administração.

(D)	 Após	 a	 verificação	 da	 habilitação	 do	 particular	
para	o	fornecimento	dos	produtos.

(E)	 Após	a	verificação	da	inexistência	de	débitos	do	
particular	com	a	administração.

32. Assinale a alternativa que apresenta grupos 
de técnicas de previsão do consumo, tendo 
em vista a determinação dos níveis de 
estoques de materiais.

(A)	 Aleatoriedade,	racionalização	e	ativação.
(B)	 Evolução,	exponenciação	e	potenciação.
(C)	 Projeção,	explicação	e	predileção.
(D)	 Combinação,	arranjo	e	validação.
(E)	 Confirmação,	comparação	e	modelação.
 

33. Quais são os grupos de atividades 
que compõem as funções inerentes ao 
departamento de transportes em uma 
empresa?

(A)	 Análise	de	quantidades	de	compras,	análise	do	
potencial	da	empresa	e	tarifas.

(B)	 Padronização	de	cargas,	análise	de	alternativas	
de	rotas	e	capacitação	dos	usuários.

(C)	 Controle	 de	 inventário	 quantitativo,	 análise	 da	
produção	e	capacidade	dos	armazéns.

(D)	 Supervisão	de	 tráfego	e	operações,	análise	de	
custos	e	estudos	econômicos.

(E)	 Verificação	da	rotatividade,	análise	de	médias	e	
definição	de	estoques	máximos.

 

34. Assinale a alternativa que apresenta os 
principais critérios de classificação dos tipos 
de planos organizacionais.

(A)	 Funcionalidade,	produto	ou	serviço	e	geográfico	
ou	territorial.

(B)	 Por	processo,	por	cliente,	grau	de	concentração	
e	tamanho.

(C)	 Ambiente	 interno,	 ambiente	 externo	 e	
formalização	ou	padronização.

(D)	 Diferenciação,	 estruturação,	 mecanicista	 ou	
orgânico	e	eficaz.

(E)	 Abrangência,	horizonte	temporal,	especificidade	
e	permanência.
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35. Qual é a função administrativa responsável 
pela coordenação da ação dos indivíduos no 
contexto organizacional?

(A)	 Organização.
(B)	 Direção.
(C)	 Controle.
(D)	 Operacional.
(E)	 Processo.

36. Quais são as funções administrativas que são 
intrinsecamente relacionadas e mutuamente 
complementares?

(A)	 Direção	e	coordenação.
(B)	 Comando	e	coordenação.
(C)	 Organização	e	direção.
(D)	 Planejamento	e	controle.
(E)	 Controle	e	direção.

37. Assinale a alternativa que apresenta o 
processo de ação cujo objetivo é tornar 
a organização mais eficaz e adaptável às 
mudanças, conciliando as necessidades dos 
trabalhadores com os objetivos e as metas 
da organização.

(A)	 Treinamento.
(B)	 Desenvolvimento	de	pessoal.
(C)	 Desenvolvimento	organizacional.
(D)	 Aprendizagem	organizacional.
(E)	 Programas	de	orientação.

38. No gerenciamento de projetos, há 
necessidade de gerenciar a integração do 
projeto. Qual é o processo de gerenciamento 
de integração do projeto que inclui a 
condução, revisão e ajuste do progresso, de 
forma a alcançar os objetivos definidos no 
plano de gerenciamento do projeto?

(A)	 Desenvolver	o	termo	de	abertura	do	projeto.
(B)	 Desenvolver	 o	 plano	 de	 gerenciamento	 do	

projeto.
(C)	 Orientar	e	gerenciar	a	execução	do	projeto.
(D)	 Monitorar	e	controlar	o	trabalho	do	projeto.
(E)	 Realizar	o	controle	integrado	de	mudanças.
 

39. Assinale a alternativa que apresenta o 
que compõe o gerenciamento da área 
de conhecimento comunicação no 
gerenciamento de projetos.

(A)	 Inclui	 um	 conjunto	 de	 processos	 exigidos	 para	
assegurar	 a	 geração,	 coleta,	 distribuição,	
armazenamento	apropriado	e	o	controle	básico	
das	informações	do	projeto.

(B)	 Inclui	os	processos	de	gerenciamento	requeridos	
para	 que	 se	 tenha	 a	 certeza	 de	 que	 a	 equipe	
do	projeto	 realizará	 todo	e	 somente	o	 trabalho	
necessário	para	o	sucesso	do	projeto.

(C)	 Inclui	 os	 processos	 cujo	 objetivo	 é	 assegurar	
que	o	projeto	será	concluído	dentro	da	qualidade	
desejada	 e,	 dessa	 forma,	 garantir	 a	 satisfação	
dos	clientes.

(D)	 Inclui	 a	 criação	 de	 estratégias	 aderentes	
às	 organizações	 e	 às	 necessidades	 dos	
empregados	 para	 possibilitar	 a	 utilização	mais	
efetiva	das	pessoas	envolvidas	no	projeto.	

(E)	 Inclui	os	processos	para	adquirir	bens	e	serviços	
externos	à	empresa	executora	 sendo	discutido	
sob	o	ponto	de	 vista	do	 comprador	 na	 relação	
comprador-fornecedor.

40. No contexto da gestão de pessoas, como 
pode ser definida a auditoria de recursos 
humanos?

(A)	 É	 um	 sistema	 de	 controle	 e	 se	 baseia	 na	
determinação	 de	 padrões	 de	 quantidade,	
qualidade,	tempo	e	custo.

(B)	 É	 um	 sistema	 de	 intervenção	 e	 se	 baseia	 no	
processo	 de	 avaliação	 do	 desempenho	 dos	
funcionários	operacionais.

(C)	 É	 um	 sistema	 de	monitoração	 e	 se	 baseia	 no	
acompanhamento	em	tempo	real	das	ações	das	
pessoas.

(D)	 É	 um	 sistema	 de	 obtenção	 do	 desempenho	
dos	 funcionários	 com	 vistas	 à	 concessão	 de	
benefícios	e	recompensas.

(E)	 É	 um	 sistema	 para	 angariar	 a	 adesão	 das	
pessoas	 para	 apoiarem	 a	 imagem	 corporativa	
dentro	e	fora	da	empresa.

41. No planejamento estratégico da gestão de 
pessoas, além de conhecer os quantitativos 
horas de trabalho por semana e número de 
empregados da organização, quais índices 
são necessários?

(A)	 Índices	de	horas	de	treinamento	e	de	capacitação	
do	pessoal.

(B)	 Índices	 de	 tempo	 utilizado	 e	 de	 qualidade	 das	
atividades	pessoais.

(C)	 Índices	de	desemprego	e	de	ocupação	de	mão	
de	obra.

(D)	 Índices	 de	 absenteísmo	 e	 de	 rotatividade	 de	
pessoal.

(E)	 Índices	 de	 inovação	 e	 de	 desenvolvimento	
tecnológico.
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42. O comportamento organizacional abrange 
três áreas bem distintas e delineadas 
com bases nas ciências sociais. Assinale 
a alternativa que apresenta a área do 
comportamento organizacional derivado da 
economia e da ciência política, dentre outras 
ciências sociais.

(A)	 Comportamento	micro-organizacional.
(B)	 Comportamento	macro-organizacional.
(C)	 Comportamento	interorganizacional.
(D)	 Comportamento	pós-organizacional.
(E)	 Comportamento	meso-organizacional.

43. Dentre os fatores importantes que constituem 
a gestão da qualidade total, assinale a 
alternativa que apresenta aquele que é 
descrito como um sistema apto a eliminar 
defeitos na medida em que eles ocorrem.

(A)	 Medição.
(B)	 Manufatura	flexível.
(C)	 Melhoria	de	processo.
(D)	 Treinamento	acentuado.
(E)	 Mentalidade	de	zero	defeito.

44. Existem vários modelos de avaliação 
de empresas, embutindo todos eles 
certos pressupostos e níveis variados de 
subjetividade. Pelo maior rigor conceitual e 
coerência com a moderna teoria de finanças, 
a prioridade é dada aos modelos de avaliação 
baseados no

(A)	 custo	histórico.
(B)	 valor	de	mercado.
(C)	 custo	corrente	corrigido.
(D)	 valor	do	patrimônio	líquido.
(E)	 fluxo	de	caixa	descontado.
 

45. O balanced scorecard é
(A)	 uma	lista	de	indicadores-chaves	de	performance	

de	uma	empresa.
(B)	 uma	ferramenta	que	 traduz	a	missão	e	a	visão	

de	uma	empresa.
(C)	 um	conjunto	de	indicadores	financeiros	de	uma	

empresa.
(D)	 um	 painel	 de	 informações	 gerenciais	 de	 uma	

empresa.
(E)	 um	 sistema	 de	 controle	 gerencial	 de	 uma	

empresa.

46. No contexto do planejamento estratégico 
governamental, a metodologia de diagnóstico 
de situações pode ser entendida como

(A)	 uma	visão	comparativa	entre	o	estado	herdado	
e	o	estado	necessário.

(B)	 a	concepção	de	estratégias	para	as	mudanças	
de	contextos.

(C)	 a	base	para	a	definição	das	ações	em	um	plano	
estratégico.

(D)	 um	 conjunto	 de	 táticas	 a	 implementar,	
demandando	pessoas.

(E)	 a	 identificação	 e	 disponibilização	 dos	 meios	
necessários	para	a	ação.

47. Dentre outros aspectos, o processo de 
controle estratégico deve incluir

(A)	 decisões	referentes	à	estrutura	organizacional.
(B)	 mecanismos	para	monitorar	o	progresso.
(C)	 novos	métodos	que	assegurarão	o	alcance	dos	

objetivos.
(D)	 identificação	 e	 avaliação	 de	 alternativas	 de	

ação.
(E)	 monitoramento	 e	 avaliação	 de	 tendências	 do	

ambiente.

48. Existem várias concepções acerca da 
estratégia. Qual é a concepção de estratégia 
que é formulada com base em um processo 
consciente e deliberado?

(A)	 Estratégia	como	padrão.
(B)	 Estratégia	como	posição.
(C)	 Estratégia	como	plano.
(D)	 Estratégia	como	perspectiva.
(E)	 Estratégia	como	pretexto.

49. A administração por objetivos é um 
método por meio do qual os gerentes e 
seus subordinados definem, em conjunto, 
os objetivos que serão utilizados para 
monitorar, avaliar e controlar o desempenho. 
Para qual ou quais partes da organização 
são definidos, monitorados, avaliados e 
controlados os objetivos?

(A)	 Toda	a	organização	e	todos	os	indivíduos.
(B)	 Alguns	departamentos	e	projetos.
(C)	 Alguns	projetos	individuais.
(D)	 Todos	os	indivíduos.
(E)	 Somente	os	dirigentes.
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50. A nova administração pública tem suas 
bases teóricas no pensamento neoliberal 
e na teoria da escolha pública. A teoria da 
escolha pública partilha de qual postulado 
comportamental básico da economia 
neoclássica?

(A)	 A	presença	dos	cidadãos	nas	regras	eleitorais	e	
de	atuação	pública.

(B)	 O	comportamento	dos	eleitores	na	composição	
do	legislativo	e	executivo.

(C)	 O	 utilitarismo	 humano	 nas	 interações	
econômicas,	sociais	e	políticas.

(D)	 A	 participação	 da	 sociedade	 na	 definição	 das	
normas	burocráticas.

(E)	 A	atuação	dos	indivíduos	junto	ao	estado	através	
dos	partidos	políticos.




