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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

No que se refere ao Sistema Único de Saúde (SUS), julgue os itens

subsequentes.

61 Podem estabelecer consórcio para execução de ações e

serviços de saúde os estados que não tenham condições de

realizar tais ações e serviços.

62 A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

63 A participação social no SUS é uma diretriz constitucional

regulamentada pela lei que instituiu o SUS.

64 As ações de promoção e de proteção à saúde do trabalhador

são responsabilidades das empresas, sendo competência do

SUS o monitoramento, o controle e a vigilância dessas ações.

Com relação à regulamentação do setor de planos de saúde, julgue

os itens que se seguem.

65 É permitida às pessoas físicas a operação de plano privado de

assistência à saúde na modalidade de autogestão.

66 Pacientes com doenças e lesões preexistentes têm direito à

cobertura pelos planos de saúde privados. 

Acerca da criação, composição, competências e diretrizes relativas

à ANS, julgue os itens subsecutivos.

67 Os representantes das entidades de defesa do consumidor, de

associações de consumidores de planos privados de assistência

à saúde e das entidades de portadores de deficiência e de

patologias especiais devem ser escolhidos, em cada categoria,

por suas próprias entidades para composição da Câmara de

Saúde Suplementar.

68 Compete ao Ministério da Saúde normatizar os conceitos de

doenças e lesões preexistentes; à ANS compete fiscalizar o

cumprimento dessa normatização junto às operadoras.

69 A legislação vigente exige que as sociedades seguradoras

sejam especializadas na modalidade de seguro de saúde,

vedando-lhes a atuação em quaisquer outras modalidades.

70 A ANS, uma entidade da administração pública federal direta

vinculada ao Ministério da Saúde, é financiada com recursos

provenientes das operadoras por ela reguladas. 

71 O prazo de mandato dos dirigentes da ANS, que são indicados

e nomeados pelo presidente da República, é de até três anos,

sendo admitida uma única recondução.

Acerca da carreira, atribuições e organização de cargos da ANS,

julgue o item a seguir.

72 Orientar os agentes do mercado regulado e o público em geral

é atribuição dos profissionais técnicos em regulação de saúde

suplementar.

O Código de Defesa do Consumidor originou grandes avanços para

o usuário dos sistemas privados de saúde. Com relação aos

dispositivos desse código, julgue os itens que se seguem.

73 A Política Nacional das Relações de Consumo visa à melhoria

da qualidade de vida dos consumidores e ao respeito à

dignidade, saúde e segurança.

74 Pode ser considerado consumidor a pessoa jurídica que adquire

ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. 

A ciência da administração evoluiu ao longo do tempo em função

de diversas abordagens doutrinárias. Com relação a esse assunto,

julgue os itens que se seguem.

75 O princípio da presunção da veracidade na administração

pública foi instituído pela Comissão de Simplificação da

Burocracia, criada no governo do presidente Juscelino

Kubitschek.

76 Uma das características do modelo de administração

burocrática é o controle prévio, concomitante e posterior dos

processos administrativos.

No que se refere às funções da administração e à cultura

organizacional, julgue os itens a seguir.

77 As culturas organizacionais são representações simbólicas de

crenças e valores subjacentes.

78 De acordo com a visão contemporânea de comportamento

organizacional, o conflito é um estado desejável, pois pode

incentivar a busca por novas táticas e estratégias e ser um

auxílio à suplantação da estagnação.
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A respeito das definições relativas à gestão de recursos humanos no

setor público, julgue os itens subsequentes.

79 O exercício da liderança nos órgãos públicos diferencia-se em

relação ao mesmo exercício em outras organizações devido à

convivência de dois tipos distintos de poder, que não são

necessariamente divergentes.

80 As respostas organizacionais internas decorrentes de impulsos

externos de mudança devem advir de ações pontuais e reativas

em relação ao processo de desenvolvimento organizacional.

Com relação às normas e conceitos da gestão pública da qualidade

e dos processos, julgue os itens que se seguem.

81 A participação dos órgãos e entidades da administração pública

no GESPÚBLICA deve ocorrer mediante adesão ou

convocação.

82 A emulação, uma das etapas do ciclo de gestão de processos,

consiste na inclusão de dados estimados aos modelos

representados.

83 O aspecto técnico, concernente ao desenho do sistema de

gestão, e o aspecto institucional, que se relaciona com a

natureza das organizações, são essenciais para o modelo de

excelência na gestão pública.

Com base nos conceitos de administração de recursos materiais,

julgue os itens seguintes.

84 Se uma empresa adotar o procedimento de verificação dos

estoques de cada item da sua produção em intervalos fixos de

tempo, então, o sistema de controle de estoque empregado por

essa empresa será a verificação contínua.

85 Se o gestor de determinada empresa estiver encarregado das

atividades vinculadas ao recebimento, movimentação,

estocagem e fornecimento de materiais, conforme as

necessidades dos usuários, então, a especialidade desse gestor

no âmbito da administração de materiais será a gestão dos

centros de distribuição.

Julgue os próximos itens, relativos aos aspectos técnicos da

arquivologia e da arquivística.

86 A função dos arquivos correntes referem-se às atividades

vinculadas ao recebimento, registro, distribuição,

movimentação e expedição de documentos.

87 De acordo com a terminologia arquivística em vigor, o termo

indicador é definido como a medida ou grau de proximidade de

determinada cópia, geralmente fotográfica, em relação ao

original ou matriz documental.

A respeito da administração de recursos materiais, julgue os itens

que se seguem.

88 A área de administração de materiais pode atuar como

conciliadora de interesses conflitantes entre as áreas de vendas

e de administração financeira, uma vez que desenvolve

técnicas de planejamento para garantir 100% da entrega dos

pedidos realizados pelos clientes.

89 A demanda independente está relacionada à demanda

conhecida e controlada pela empresa, intimamente vinculada,

entretanto, às variações de mercado e dos custos de produção.

90 Nos dias atuais, a administração de materiais caracteriza-se

como um conjunto de atividades orientadas a evitar a falta e a

desmobilização dos estoques.

91 A demanda constante é explicada por fatores como tendência,

sazonalidade e periodicidade do consumo no mercado.

92 A classificação de materiais e o gerenciamento dos estoques

são funções usualmente exercidas pelo sistema de

administração de materiais.

Com relação a arquivologia, julgue os itens a seguir.

93 O contexto de produção dos documentos é fundamental para a

compreensão do próprio documento de arquivo.

94 Para se eliminar documentos de arquivo da Agência Nacional

de Saúde, deve haver autorização da Controladoria-Geral da

União.

95 Para serem considerados autênticos, os documentos de arquivo

devem ser produzidos em, no mínimo, três vias.
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Com relação à gestão de documentos, julgue os itens que se

seguem.

96 A tabela de temporalidade faz referência aos prazos de guarda

nos arquivos correntes e intermediários e à destinação final dos

documentos de arquivo.

97 Para facilitar o acesso rápido ao material, recomenda-se que

arquivos correntes sejam armazenados em caixas-arquivo.

98 Uma das fases básicas do programa de gestão de documentos

é a emulação dos documentos.

99 A primeira atividade do protocolo, quando o documento de

arquivo é produzido ou recebido, é o registro desse documento.

100 Nem todos os documentos de arquivo precisam ser

classificados. Essa operação é executada exclusivamente para

os documentos de guarda permanente.

A respeito da administração direta e indireta, centralizada e

descentralizada, julgue os itens subsequentes.

101 Para a criação de uma empresa pública, é suficiente a edição de

lei específica autorizando o Poder Executivo a proceder à

instituição da entidade.

102 Uma autarquia pode ser criada para exercer uma atividade

econômica.

103 O Banco do Brasil é um exemplo de sociedade de economia

mista.

104 Uma ação de indenização cível contra uma empresa pública

federal deve ser proposta perante a justiça federal.

105 A Secretaria de Estado da Agricultura compõe a estrutura da

administração direta de um estado.

Com relação aos atos administrativos, julgue os itens seguintes.

106 As ordens provenientes da administração pública devem ser

exclusivamente escritas.

107 Quando o governador de um estado edita um ato

administrativo determinando a desapropriação de terras

particulares de um desafeto pessoal, sem motivo aparente, age

com desvio de finalidade.

A respeito dos agentes públicos, julgue os itens que se seguem.

108 O leiloeiro, no exercício da atividade que lhe é delegada pelo

Estado, está sujeito à responsabilidade civil objetiva e ao

mandado de segurança.

109 Uma pessoa que mantém uma relação permanente com o

Estado por integrar o quadro funcional de uma autarquia é um

agente público.

110 Os mesários eleitorais são considerados agentes políticos.

Com relação aos poderes administrativos, julgue os itens a seguir.

111 Os atos de polícia administrativa estão sujeitos à apreciação do

Poder Judiciário, no que se refere à legalidade de sua edição e

execução.

112 A revisão hierárquica é possível de acontecer a qualquer

tempo, desde que o superior constate a irregularidade de um

ato emanado de seu subordinado.

113 Quando o juiz determina em uma sentença a pena de um

condenado, está exercendo o poder disciplinar.

114 O ato de aplicação de uma penalidade deverá ser sempre

motivado.

Acerca de licitações, julgue os itens seguintes.

115 A inexigibilidade de licitação ocorre sempre que houver

impossibilidade jurídica de competição.

116 Se a União tiver que intervir no domínio econômico para

regular preços, ocorrerá a inexigibilidade da licitação.

117 Ao se estabelecerem requisitos mínimos que tenham por

finalidade garantir a execução adequada do contrato, fere-se o

princípio da igualdade entre os licitantes.

118 O princípio da adjudicação obrigatória ao vencedor é a

garantia da celebração do contrato com o vencedor da

licitação.

A respeito do controle e da responsabilização da administração,

julgue os itens que se seguem.

119 Se um professor concursado de uma escola pública tiver levado

um tiro de um aluno dentro de sala de aula, a responsabilidade

do Estado pelos danos causados ao professor seria objetiva.

120 A responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos

de juízes, salvo nos casos expressamente previstos na lei.
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PROVA DISCURSIVA

• Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, transcreva
o texto para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, no local apropriado, pois não será avaliado

fragmento de texto escrito em local indevido.
• Qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado.
• Na folha de texto definitivo, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha qualquer

assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.
• Ao domínio do conteúdo serão atribuídos até 30 pontos, dos quais até 1,50 ponto será atribuído ao quesito apresentação e estrutura

textual (legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos).

Em 6/5/2013, o ministro das Relações Exteriores anunciou um plano para receber seis mil médicos

de Cuba para auxiliar o atendimento básico em saúde em regiões do país. O ministro da Saúde disse que

“a vinda de médicos estrangeiros para atuar no Brasil (...) não pode ser um tabu”. Em carta aberta à

presidenta, o Conselho Federal de Medicina e os conselhos regionais de medicina pediram a sua mediação

no debate que pôs frente a frente as entidades médicas e o governo. No documento, os médicos

afirmaram que “a sociedade tem sido constantemente surpreendida com notícias emitidas por diferentes

ministros de Estado dando conta de acordos e propostas com o intuito de facilitar a entrada no Brasil de

portadores de diplomas de medicina emitidos em escolas no exterior”.

Internet: <oglobo.globo.com> (com adaptações).

Considerando o texto acima unicamente como motivador, redija um texto dissertativo acerca da proposta do governo federal de contratar
médicos estrangeiros, especialmente de Cuba, Portugal e Espanha, para o atendimento básico em saúde no Brasil. Ao elaborar seu texto,
apresente argumentos favoráveis do governo [valor: 14,50 pontos] e contrários de órgãos de representação dos médicos brasileiros 
[valor: 14,00 pontos] a essa proposta.
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