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Conteúdo 
 
1 Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. 2 Reconhecimento de tipos e gêneros 
textuais. 3 Domínio da ortografia oficial. 4 Domínio dos mecanismos de coesão textual. 4.1 Emprego de 
elementos de referenciação, substituição e repetição, de conectores e de outros elementos de 
sequênciação textual. 4.2 Emprego de tempos e modos verbais. 5 Domínio da estrutura morfossintática 
do período. 5.1 Emprego das classes de palavras. 5.2 Relações de coordenação entre orações e entre 
termos da oração. 5.3 Relações de subordinação entre orações e entre termos da oração. 5.4 Emprego 
dos sinais de pontuação. 5.5 Concordância verbal e nominal. 5.6 Regência verbal e nominal. 5.7 
Emprego do sinal indicativo de crase. 5.8 Colocação dos pronomes átonos. 6 Reescrita de frases e 
parágrafos do texto.6.1 Significação das palavras. 6.2 Substituição de palavras ou de trechos de texto. 
6.3 Reorganização da estrutura de orações e de períodos do texto. 6.4 Reescrita de textos de diferentes 
gêneros e níveis de formalidade.  

 

Coletâneas de Exercícios pertinentes 
Mais de 1.200 exercícios com gabaritos 

  

Atenção! O índice remissivo está ordenado de forma a possibilitar um entendimento eficaz e 
gradativo dos temas propostos nessa matéria. 
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Ortografia  

 
Ortografia (orto = correto / grafia = escrita) é a parte da gramática que se preocupa com a correta representação 
escrita das palavras. 

 

O alfabeto português 
 
O alfabeto passa a ter 26 letras. Foram reintroduzidas as letras k, w e y.  
 
O alfabeto completo passa a ser:  
Letras maiúsculas 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

 
Letras minúsculas 

a b c d e f g h i j  k l m n o p q r s  t u v w x y z 

 
As letras k, w e y, que na verdade não tinham desaparecido da maioria dos dicionários da nossa língua, são usadas 
em várias situações.  
Por exemplo:  
a) na escrita de símbolos de unidades de medida: km (quilômetro), kg (quilograma), W (watt);  
b) na escrita de palavras e nomes estrangeiros (e seus derivados): show, playboy, playground, windsurf, kung fu, 
yin, yang, William, kaiser, Kafka, kafkiano. 
 

Diferença entre letra e fonema 

 
Fonemas: unidades sonoras capazes de estabelecer diferenças de significado. 
 

Mato  Pato 

/m/  /p/ 

Fonema  fonema 

 
Letras: sinais gráficos criados para a representação escrita das línguas. 

 

Emprego de algumas letras 
 

X ou CH  ?          Emprega-se "X" 

 
a) Após um ditongo:  
caixa - paixão - peixe. 
Exceção: recauchutar e seus derivados. 
 

b) Após o grupo inicial en:  
enxada - enxergar - enxame 
Exceção: 
encher e seus derivados (que vêm de cheio) 

palavras iniciadas por ch que receberam o prefixo en: encharcar (de charco); enchapelar (de chapéu) 

 

c) Após o grupo inicial me:  
mexer - México - mexerica 
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Exceção: mecha 
 
d) Nas palavras de origem indígena ou africana:   Xingu - Xavante 
e) Nas palavras inglesas aportuguesadas: 
xerife - xampu 
 

G ou J?        Emprega-se "G" 

 
a) Nos substantivos terminados em: 
                agem: aragem - friagem 
                igem: origem - fuligem 
                ugem: ferrugem 
Exceções: pajem - lambujem 
 
b) Nas palavras terminadas em: 
ágio: pedágio 
égio: colégio 
ígio: prestígio 
ógio: relógio 
úgio: refúgio 

 

Emprega-se      "J" 

 
a)  Nas formas verbais terminadas em: jar 
arranjar (arranjei, arranjamos) 
viajar (viajo, viajaram) 
 
b)  Nas palavras de origem tupi, africana, árabe: 
jiboia, pajé, canjica, manjericão, berinjela, moji 
 
c)  Nas palavras derivadas de outras que se escrevem com j: 
laranjeira (de laranja); lojista, lojinha (de loja). 
 

S ou Z  ?        Emprega-se "S" 

 
a) Nas palavras que derivam de outras que se escrevem com s: 
casebre, casinha, casarão (de casa) 
pesquisar (de pesquisa); analisar (de análise) 
Exceção: catequizar (catequese) 
 
b) Nos sufixos 
-  ês - esa: português - portuguesa     /  /  /     chinês - chinesa 
-  ense, oso, osa (que formam adjetivos):  paraense  / / / orgulhoso  / / / caprichosa 
-  isa (indicando feminino):  poetisa  / / / profetisa 
 
c)  Após ditongo: coisa, lousa, pousar 
d) Nas formas do verbo pôr (e seus derivados) e querer: 
    pus, puseste, quis, quiseram 
 

Emprega-se      "Z" 

 

a) Nas palavras derivadas de outras que se escrevem com z: 
razão - razoável; raiz - enraizado 
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b) Nos sufixos: 
-  ez, eza (que formam substantivos abstratos a partir de adjetivos) 
 
Adjetivo Substantivo abstrato 
Surdo   Surdez  
Avaro   Avareza  
Belo     Beleza 

 
izar (que formam verbos):   civilizar, humanizar, escravizar 
iza - ção (que formam substantivos):   civilização, humanização 
 

S, SS ou Ç ? Emprega-se    "S" 

 
Verbos com nd-  Substantivos com ns 
Distender    Distensão 
Ascender    Ascensão 
 

Emprega-se "SS" 

 
Verbos com ced - Substantivos com cess 
Ceder     Cessão 
Conceder   Concessão 
 

Emprega-se   "Ç" 

 
Verbos com ter-   Substantivos com tenção 
Conter  Contenção 
Deter   Detenção 

 
Atente para a grafia de:  
- acrescentar - adolescência - consciência - indisciplina - fascinação - piscina - nascer  
- obsceno - ressuscitar - seiscentos. 
 

X 

 

Atente para a grafia de algumas palavras que se escrevem com X, mas que têm o som de /s/:  

-  experiência -  Sexta -  sintaxe -  texto. 
 

Atente para a grafia de algumas palavras que se escrevem com X, mas que têm o som de /ks/: 

- clímax -  intoxicar -  nexo -  reflexo -  sexagésimo -  sexo -  tóxico. 
 

XC 

Atente para a grafia de algumas palavras que se escrevem com XC, mas que têm o som de /s/:  

-  excesso -  exceção -  excedente -  excepcional. 
 

E ou I  ?       Emprega-se  "E" 

 

a) Nos ditongos nasais: mãe, cães, capitães 

b) Nas formas dos verbos com infinitivos terminados em: oar e uar 

Abençoe  - perdoe  - continue  - efetue 

c) Em palavras como: se, senão, quase, sequer, irrequieto 
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Emprega-se "I" 

 
Somente no ditongo interno: cãibra (ou câimbra) 
 

H 

 

A letra "H" não representa nenhum som 

É usada nos dígrafos: nh - lh - ch 
É usada em algumas interjeições: ah, oh, hem 
Sobrevive por tradição em Bahia mas desaparece nos derivados: baiano, baianismo 
 

Palavras homófonas 
 
Exemplos de palavras homófonas que se distinguem pelo contraste entre x e ch: 
 

Brocha (pequeno prego) broxa (pincel) 

Chá (nome de uma bebida) xá (título de antigo soberano do Irã) 

Chácara (propriedade rural) xácara (narrativa popular em versos) 

Cheque (ordem de pagamento) xeque (jogada de xadrez) 

Cocho (vasilha para alimentar animais) coxo (manco) 

Tacha (pequeno prego) taxa (imposto) 

Tachar (pôr defeito em) taxar (cobrar imposto) 

 
Exemplos de palavras homófonas que se distinguem pelo contraste entre z e s e pelo contraste gráfico: 
 

Cozer (cozinhar) coser (costurar) 

Prezar (ter em consideração) presar (prender, apreender) 

Traz (do verbo trazer) trás (parte posterior) 

Acender (iluminar) ascender (subir) 

Acento (sinal gráfico) assento (onde se senta) 

Caçar (perseguir a caça) cassar (anular) 

Cegar (tornar cego) segar (cortar para colher) 

Censo (recenseamento) senso (juízo) 

Cessão (ato de ceder), secção (corte)   seção (departamento - parte ou divisão)  sessão (reunião). 

Concerto (harmonia musical) conserto (reparo) 

Espiar (ver, espreitar) expiar (sofrer castigo) 

Incipiente (principiante) insipiente (ignorante) 

Intenção (propósito) intensão (esforço, intensidade) 

Paço (palácio) passo (passada) 

 
Algumas palavras parônimas: 
 
Área (superfície) e ária (melodia) 
Deferir (conceder) e diferir (adiar ou divergir) 
Delatar (denunciar) e dilatar (estender) 
Descrição (representação) e discrição (reserva) 
Despensa (compartimento) e dispensa (desobriga) 
Emergir (vir à tona) e imergir (mergulhar) 
Emigrante (o que sai do próprio país) e imigrante (o que entra em um país estranho) 
Eminente (excelente) e iminente (imediato) 
Peão (que anda a pé) e pião (brinquedo) 
Recrear (divertir) e recriar (criar de novo) 
Se (pronome átono, conjunção) e si (pronome tônico, nota musical) 
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Vultuoso (atacado de vultuosidade, ou seja, congestão na face) e vultoso (volumoso) 
 

Dicas de Ortografia 
 

Qual a série certinha?  
 
a) civilizar, analisar, pesquizar  
b) civilizar, analizar, pesquizar  
c) civilisar, analisar, pesquisar  
d) civilizar, analisar, pesquisar  
 
A gente usa o sufixo -izar para formar verbos derivados de adjetivo:  
civil    civilizar  
municipal   municipalizar  
 

Há palavras que já têm o s no radical delas. Aí a gente tem que respeitar a família. Mantemos o s. E 

acrescentamos-lhe 
 -ar,          não      -izar:      
análise     analisar                                          
pesquisa    pesquisar  
 

Resposta do teste: D  
 
Que opção está todinha certa?  
 
a)  Ele quiz fazer a transação, mas não fes.  
b)  Ele quiz fazer a transação, mas não fez.  
c)  Ele quis fazer a transação, mas não fes.  
d)  Ele quis fazer a transação, mas não fez.  
 

É essa mesma. Você acertou em cheio. O verbo querer não tem z no nome. Então não terá z nunca. Quando 

soar o som z, não duvide: escreva s:  

 

quis quisemos quiseram quiser quisesse quiséssemos quisesse 

 

O verbo fazer tem z no infinitivo. Ele permanece fiel à letrinha. Todas as vezes que soar z, escreve-se com z:  

 

faz fazemos fazem fiz fez 

fizemos fizeram fizer fizermos fizerem 

fizesse fizéssemos fizessem 

 

Resposta do teste: D 
 

Está certinha a grafia de:  
a)  garçom  
b)  garçon  
c)  garssom  
d)  garsson  
 

Resposta do teste: A  -  Garçom se escreve assim. Com m final.  

 
Estão certinhas as palavras da série:  
a)  maciês, camponês, solidês, frigidês  
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b)  maciez, camponez, solidez, frigidez  
c)  maciez, camponês, solidez, frigidez  
d)  maciez, camponês, solidez, frigidês  
 

Com s ou z ? Se houver um dicionário por perto, consulte-o. Sem o paizão, o jeito é aprender a lição. 

Providência: saber de onde veio a palavra.  

Se do adjetivo, é hora do z:  
 

macio (maciez)  embriagado (embriaguez)  líquido (liquidez) sólido (solidez) frígido (frigidez)  

 

Se do substantivo, o s pede passagem:  
Portugal (português) 
corte (cortês)  
economia (economês) 
campo (camponês)  
 

Resposta do teste: C 
 

Estão certinhas as palavras:  
 
a)  rúbrica, previlégio  
b)  rubrica, previlégio  
c)  rúbrica, privilégio  
d)  rubrica, privilégio  
 
Dizer rúbrica? Cruz-credo! Só o ex-ministro Kandir. Ele não deixa por menos. Também diz previlégio. Seguir-lhe o 

exemplo? Só bobo. Rubrica é paroxítona. A sílaba tônica cai no bri. E privilégio se escreve com i.  
 

Resposta do teste: D  
 
Estão escritas como manda o figurino as palavras da série:  
a)  eu apóio, o apôio  
b)  eu apóio, o apoio  
c)  eu apoio, o apoio  
d)  eu apoio, o apôio  
 
Atenção, ditongo vive junto e não abre. Na separação silábica, mantenha-os coladinhos:  
* i-dei-a 
* as-sem-blei-a  

 Resposta do teste: C 
 

Exercícios pertinentes 
 

01) Estão corretamente empregadas as palavras na frase: 
a) Receba meus cumprimentos pelo seu aniversário.  
b) Ele agiu com muita descrição.  
c) O pião conseguiu o primeiro lugar na competição.  
d) Ele cantou uma área belíssima. 
e) Utilizamos as salas com exatidão. 
 
2. Todas as alternativas são verdadeiras quanto ao emprego da inicial maiúscula, exceto: 
a) Nos nomes dos meses quando estiverem nas datas.  
b) No começo de período, verso ou alguma citação direta.  
c) Nos substantivos próprios de qualquer espécie  



                                   ww.apostilasobjetiva.com.br 

8 

 

d) Nos nomes de fatos históricos dos povos em geral.  
e) Nos nomes de escolas de qualquer natureza. 
 
3. Indique a única sequência em que todas as palavras estão grafadas corretamente: 
a) fanatizar - analizar - frizar.  
b) fanatisar - paralizar - frisar.  
c) banalizar - analisar - paralisar.  
d) realisar - analisar - paralizar. 
e) utilizar - canalisar - vasamento. 
 
4. A forma dual que apresenta o verbo grafado incorretamente é: 
a) hidrólise - hidrolisar.  
b) comércio - comercializar.  
c) ironia - ironizar.  
d) catequese - catequisar. 
e) análise - analisar. 
 
5. Quanto ao emprego de iniciais maiúsculas, assinale a alternativa em que não há erro de grafia: 
a) A Baía de Guanabara é uma grande obra de arte da Natureza.  
b) Na idade média, os povos da América do Sul não tinham laços de amizade com a Europa.  
c) Diz um provérbio árabe: "a agulha veste os outros e vive nua."  
d) "Chegam os magos do Oriente, com suas dádivas: ouro, incensos e mirra " (Manuel Bandeira). 
e) A Avenida Afonso Pena, em Belo Horizonte, foi ornamentada na época de natal. 
 
6. Marque a opção cm que todas as palavras estão grafadas corretamente: 
a) enxotar - trouxa - chícara.  
b) berinjela - jiló - gipe.  
c) passos - discussão - arremesso.  
d) certeza - empresa - defeza. 
e) nervoso - desafio - atravez. 
 
7. A alternativa que apresenta erro(s) de ortografia é: 
a) O experto disse que fora óleo em excesso.  
b) O assessor chegou à exaustão.  
c) A fartura e a escassez são problemáticas.  
d) Assintosamente apareceu enxarcado na sala. 
e) Aceso o fogo, uma labareda ascendeu ao céu. 
 
8. Assinale a opção em que a palavra está incorretamente grafada: 
a) duquesa.  
b) magestade.  
c) gorjeta.  
d) francês. 
e) estupidez. 
 
9. Dos pares de palavras abaixo, aquele em que a segunda não se escreve com a mesma letra sublinhada 
na primeira é: 
a) vez / reve___ar.  
b) propôs / pu__ eram.  
c) atrás / retra __ ado.  
d) cafezinho/ blu __ inha. 
e) esvaziar / e___ tender. 
 
10. Indique o item em que todas as palavras devem ser preenchidas com x: 
a) pran__a / en__er / __adrez.  
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b) fei__e / pi__ar / bre__a.  
c) __utar / frou__o / mo__ila.  
d) fle__a / en__arcar / li__ar. 
e) me__erico / en__ame / bru__a. 
 
11. Todas as palavras estão com a grafia correta, exceto: 
a) dejeto.  
b) ogeriza.  
c) vadear.  
d) iminente. 
e) vadiar. 
 
12. A alternativa que apresenta palavra grafada incorretamente é: 
a) fixação - rendição - paralisação.  
b) exceção - discussão - concessão.  
c) seção - admissão - distensão.  
d) presunção - compreensão - submissão. 
e) cessão - cassação - excurção. 
 
13. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente: 
a) analizar - economizar - civilizar.  
b) receoso - prazeirosamente - silvícola.  
c) tábua - previlégio - marquês.  
d) pretencioso - hérnia - majestade. 
e) flecha - jeito - ojeriza. 
 
14. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente: 
a) atrasado - princesa - paralisia.  
b) poleiro - pagem - descrição.  
c) criação - disenteria - impecilho.  
d) enxergar - passeiar - pesquisar. 
e) batizar - sintetizar - sintonisar. 
 
15. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente: 
a) tijela - oscilação - ascenção.  
b) richa - bruxa - bucha.  
 

................................. 

................................. 

................................. 

................................. 
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Conteúdo  
 
1 - Lei Federal nº 12.550/2011.  
2 - Decreto nº 7.661/2011.  
3 - Regimento Interno da EBSERH – 3ª revisão.  
4 - Código de Ética e Conduta da Ebserh – Princípios Éticos e Compromissos de Conduta – 1ª edição – 
2017.  
5 - Lei nº 13.146/2015 e suas alterações (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência – Estatuto 
da Pessoa com Deficiência). 

 
Coletânea de Exercícios. 

 

 
Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011. 

 
Autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - 

EBSERH; acrescenta dispositivos ao Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; e dá 
outras providências. 

 
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  
 

Art. 1o Fica o Poder Executivo autorizado a criar empresa pública unipessoal, na forma definida no inciso II do art. 

5o do Decreto-Lei no 200, de 25 de fevereiro de 1967, e no art. 5o do Decreto-Lei no 900, de 29 de setembro de 
1969, denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH, com personalidade jurídica de direito 
privado e patrimônio próprio, vinculada ao Ministério da Educação, com prazo de duração indeterminado.  
§ 1o A EBSERH terá sede e foro em Brasília, Distrito Federal, e poderá manter escritórios, representações, 
dependências e filiais em outras unidades da Federação.  
§ 2o Fica a EBSERH autorizada a criar subsidiárias para o desenvolvimento de atividades inerentes ao seu objeto 
social, com as mesmas características estabelecidas no caput deste artigo, aplicando-se a essas subsidiárias o 
disposto nos arts. 2o a 8o, no caput e nos §§ 1o, 4o e 5o do art. 9o e, ainda, nos arts. 10 a 15 desta Lei.  
 

Art. 2o A EBSERH terá seu capital social integralmente sob a propriedade da União.  
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Parágrafo único.  A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações 
consignadas no orçamento da União, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos 
suscetíveis de avaliação em dinheiro.  
 

Art. 3o A EBSERH terá por finalidade a prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, 

ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, assim como a prestação às instituições públicas 
federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-
aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, observada, nos termos do art. 207 da 
Constituição Federal, a autonomia universitária.  
§ 1o As atividades de prestação de serviços de assistência à saúde de que trata o caput estarão inseridas integral 
e exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.  
§ 2o No desenvolvimento de suas atividades de assistência à saúde, a EBSERH observará as orientações da 
Política Nacional de Saúde, de responsabilidade do Ministério da Saúde.  
§ 3o É assegurado à EBSERH o ressarcimento das despesas com o atendimento de consumidores e respectivos 
dependentes de planos privados de assistência à saúde, na forma estabelecida pelo art. 32 da Lei no 9.656, de 3 
de junho de 1998, observados os valores de referência estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar.  
 

Art. 4o Compete à EBSERH:  

I - administrar unidades hospitalares, bem como prestar serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e 
de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, no âmbito do SUS;  
II - prestar às instituições federais de ensino superior e a outras instituições congêneres serviços de apoio ao 
ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, 
mediante as condições que forem fixadas em seu estatuto social;  
III - apoiar a execução de planos de ensino e pesquisa de instituições federais de ensino superior e de outras 
instituições congêneres, cuja vinculação com o campo da saúde pública ou com outros aspectos da sua atividade 
torne necessária essa cooperação, em especial na implementação das residências médica, multiprofissional e em 
área profissional da saúde, nas especialidades e regiões estratégicas para o SUS;  
IV - prestar serviços de apoio à geração do conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas nos hospitais 
universitários federais e a outras instituições congêneres;  
V - prestar serviços de apoio ao processo de gestão dos hospitais universitários e federais e a outras instituições 
congêneres, com implementação de sistema de gestão único com geração de indicadores quantitativos e 
qualitativos para o estabelecimento de metas; e  
VI - exercer outras atividades inerentes às suas finalidades, nos termos do seu estatuto social.  
 

Art. 5o É dispensada a licitação para a contratação da EBSERH pela administração pública para realizar atividades 

relacionadas ao seu objeto social.  
 

Art. 6o A EBSERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às 

suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.  
§ 1o O contrato de que trata o caput estabelecerá, entre outras:  
I - as obrigações dos signatários;  
II - as metas de desempenho, indicadores e prazos de execução a serem observados pelas partes;  
III - a respectiva sistemática de acompanhamento e avaliação, contendo critérios e parâmetros a serem aplicados; 
e  
IV - a previsão de que a avaliação de resultados obtidos, no cumprimento de metas de desempenho e observância 
de prazos pelas unidades da EBSERH, será usada para o aprimoramento de pessoal e melhorias estratégicas na 
atuação perante a população e as instituições federais de ensino ou instituições congêneres, visando ao melhor 
aproveitamento dos recursos destinados à EBSERH.  
§ 2o Ao contrato firmado será dada ampla divulgação por intermédio dos sítios da EBSERH e da entidade 
contratante na internet.  
§ 3o Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam 
atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de 
Saúde - SUS.  
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Art. 7o No âmbito dos contratos previstos no art. 6o, os servidores titulares de cargo efetivo em exercício na 

instituição federal de ensino ou instituição congênere que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSERH 
poderão ser a ela cedidos para a realização de atividades de assistência à saúde e administrativas.  
§ 1o Ficam assegurados aos servidores referidos no caput os direitos e as vantagens a que façam jus no órgão ou 
entidade de origem.  
§ 2o A cessão de que trata o caput ocorrerá com ônus para o cessionário.  (Revogado pela Lei nº 12.863, de 2013) 
 

Art. 8o Constituem recursos da EBSERH:  

I - recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União;  
II - as receitas decorrentes:  
a) da prestação de serviços compreendidos em seu objeto;  
b) da alienação de bens e direitos;  
c) das aplicações financeiras que realizar;  
d) dos direitos patrimoniais, tais como aluguéis, foros, dividendos e bonificações; e  
e) dos acordos e convênios que realizar com entidades nacionais e internacionais;  
III - doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados por pessoas físicas ou jurídicas de 
direito público ou privado; e  
IV - rendas provenientes de outras fontes.  
Parágrafo único.  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.  
 

Art. 9o A EBSERH será administrada por um Conselho de Administração, com funções deliberativas, e por uma 

Diretoria Executiva e contará ainda com um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo.  
§ 1o O estatuto social da EBSERH definirá a composição, as atribuições e o funcionamento dos órgãos referidos 
no caput.  
§ 2o (VETADO).  
§ 3o (VETADO).  
§ 4o A atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo não será remunerada e será considerada 
como função relevante.  
§ 5o Ato do Poder Executivo aprovará o estatuto da EBSERH.  
 

Art. 10.  O regime de pessoal permanente da EBSERH será o da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, 

aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, e legislação complementar, condicionada a 
contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as normas 
específicas editadas pelo Conselho de Administração.  
Parágrafo único.  Os editais de concursos públicos para o preenchimento de emprego no âmbito da EBSERH 
poderão estabelecer, como título, o cômputo do tempo de exercício em atividades correlatas às atribuições do 
respectivo emprego.  
 

Art. 11.  Fica a EBSERH, para fins de sua implantação, autorizada a contratar, mediante processo seletivo 

simplificado, pessoal técnico e administrativo por tempo determinado.  
§ 1o Os contratos temporários de emprego de que trata o caput somente poderão ser celebrados durante os 2 
(dois) anos subsequentes à constituição da EBSERH e, quando destinados ao cumprimento de contrato celebrado 
nos termos do art. 6o, nos primeiros 180 (cento e oitenta) dias de vigência dele.  
§ 2o Os contratos temporários de emprego de que trata o caput poderão ser prorrogados uma única vez, desde 
que a soma dos 2 (dois) períodos não ultrapasse 5 (cinco) anos.  
 

Art. 12.  A EBSERH poderá celebrar contratos temporários de emprego com base nas alíneas a e b do § 2º do 

art. 443 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, 
mediante processo seletivo simplificado, observado o prazo máximo de duração estabelecido no seu art. 445.  
 

Art. 13.  Ficam as instituições públicas federais de ensino e instituições congêneres autorizadas a ceder à 

EBSERH, no âmbito e durante a vigência do contrato de que trata o art. 6o, bens e direitos necessários à sua 
execução.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art443§2a
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Parágrafo único.  Ao término do contrato, os bens serão devolvidos à instituição cedente.  
 

Art. 14.  A EBSERH e suas subsidiárias estarão sujeitas à fiscalização dos órgãos de controle interno do Poder 

Executivo e ao controle externo exercido pelo Congresso Nacional, com auxílio do Tribunal de Contas da União.  
 

Art. 15.  A EBSERH fica autorizada a patrocinar entidade fechada de previdência privada, nos termos da legislação 

vigente.  
Parágrafo único.  O patrocínio de que trata o caput poderá ser feito mediante adesão a entidade fechada de 
previdência privada já existente.  
 

Art. 16.  A partir da assinatura do contrato entre a EBSERH e a instituição de ensino superior, a EBSERH disporá 

de prazo de até 1 (um) ano para reativação de leitos e serviço inativos por falta de pessoal.  
 

Art. 17.  Os Estados poderão autorizar a criação de empresas públicas de serviços hospitalares.  

 

Art. 18.  O art. 47 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, passa a vigorar acrescido 

do seguinte inciso V:  
“Art. 47.  ..................................................................... 
.............................................................................................  
V - proibição de inscrever-se em concurso, avaliação ou exame públicos.” (NR)  
 

Art. 19.  O Título X da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, passa 

a vigorar acrescido do seguinte Capítulo V:  
 
“CAPÍTULO V 
DAS FRAUDES EM CERTAMES DE INTERESSE PÚBLICO 
Fraudes em certames de interesse público 
‘Art. 311-A.  Utilizar ou divulgar, indevidamente, com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a 
credibilidade do certame, conteúdo sigiloso de:  
I - concurso público;  
II - avaliação ou exame públicos;  
III - processo seletivo para ingresso no ensino superior; ou  
IV - exame ou processo seletivo previstos em lei:  
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.  
§ 1o Nas mesmas penas incorre quem permite ou facilita, por qualquer meio, o acesso de pessoas não autorizadas 
às informações mencionadas no caput.  
§ 2o Se da ação ou omissão resulta dano à administração pública:  
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.  
§ 3o Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) se o fato é cometido por funcionário público.’ (NR)”  
 

Art. 20.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 
Brasília, 15 de dezembro de 2011; 190o da Independência e 123o da República.  

DILMA ROUSSEFF 
Fernando Haddad 

Alexandre rocha Santos Padilha 
Miriam Belchior 

 

 

Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011. 
 

Aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares -EBSERH, e dá outras providências. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm
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A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e 
tendo em vista o disposto na Lei no 12.550, de 15 de dezembro de 2011,   
 
DECRETA:  
 
Art. 1o Fica aprovado o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH, nos termos do 
Anexo, empresa pública federal, unipessoal, vinculada ao Ministério da Educação.  
 
Art. 2o A constituição inicial do capital social da EBSERH será de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser 
integralizado pela União.  
 
Art. 3o O disposto no art. 1o, inciso II do caput, do Decreto no 757, de 19 de fevereiro de 1993, não se aplica à 
EBSERH.  
 
Art. 4o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
 

Brasília, 28 de dezembro de 2011; 190o da Independência e 123o da República.  
DILMA ROUSSEFF 

José Henrique Paim Fernandes 
Alexandre Rocha Santos Padilha 

Miriam Belchior  

 
 

ANEXO 
 

ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. - EBSERH 
 

CAPÍTULO I 
Da Natureza, Finalidade, Sede e Duração 

 

Art. 1o A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH, empresa pública dotada de personalidade 

jurídica de direito privado e patrimônio próprio, reger-se-á pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais 
que lhe forem aplicáveis.  
Parágrafo único.  A EBSERH fica sujeita à supervisão do Ministro de Estado da Educação.  
 

Art. 2o A EBSERH tem sede e foro em Brasília, Distrito Federal, e atuação em todo o território nacional, podendo 

criar subsidiárias, sucursais, filiais ou escritórios e representações no país.  
 

Art. 3o  A EBSERH terá por finalidade a prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, 

ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, assim como a prestação às instituições públicas 
federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-
aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, observada, nos termos do art. 207 da 
Constituição, a autonomia universitária.  
§ 1o As atividades de prestação de serviços de assistência à saúde de que trata o caput estarão inseridas integral 
e exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.  
§ 2o No desenvolvimento de suas atividades de assistência à saúde, a EBSERH observará as diretrizes e políticas 
estabelecidas pelo Ministério da Saúde.  
§ 3o A execução das atividades mencionadas neste artigo dar-se-á por meio da celebração de contrato específico 
para este fim, pactuado de comum acordo entre a EBSERH e cada uma das instituições de ensino ou instituições 
congêneres, respeitado o princípio da autonomia das universidades.  
§ 4o A EBSERH, no exercício de suas atividades, deverá estar orientada pelas políticas acadêmicas estabelecidas 
no âmbito das instituições de ensino com as quais estabelecer contrato de prestação de serviços.  
 

Art. 4o O prazo de duração da EBSERH é indeterminado.  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art207
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Art. 5o A EBSERH sujeitar-se-á ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e 

obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.  
 

CAPÍTULO II 
Do Capital Social e dos Recursos 

 

Art. 6o O capital social da EBSERH é de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), integralmente sob a 

propriedade da União.  
Parágrafo único.  O capital social da EBSERH poderá ser aumentado e integralizado com recursos oriundos de 
dotações consignadas no orçamento da União, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens e 
direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.  
 

Art. 7o Constituem recursos da EBSERH: 

I - as dotações que lhe forem consignadas no orçamento da União; 
II - as receitas decorrentes: 
a) da prestação de serviços compreendidos em seu objeto; 
b) da alienação de bens e direitos; 
c) das aplicações financeiras que realizar; 
d) dos direitos patrimoniais, tais como aluguéis, foros, dividendos e bonificações; e 
e) dos acordos e convênios que realizar com entidades nacionais e internacionais; 
III - doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados por pessoas físicas ou jurídicas de 
direito público ou privado; 
IV - os oriundos de operações de crédito, assim entendidos os provenientes de empréstimos e financiamentos 
obtidos pela entidade; e 
V - rendas provenientes de outras fontes.  
Parágrafo único.  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.  
 

CAPÍTULO III 
Da Competência 

 
 

Art. 8o A EBSERH exercerá atividades relacionadas com suas finalidades, competindo-lhe, particularmente: 

I - administrar unidades hospitalares, bem como prestar serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e 
de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, integralmente disponibilizados ao Sistema Único de Saúde; 
II - prestar, às instituições federais de ensino superior e a outras instituições públicas congêneres, serviços de 
apoio ao ensino e à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde 
pública, em consonância com as diretrizes do Poder Executivo;  
III - apoiar a execução de planos de ensino e pesquisa de instituições federais de ensino superior e de outras 
instituições públicas congêneres, cuja vinculação com o campo da saúde pública ou com outros aspectos da sua 
atividade torne necessária essa cooperação, em especial na implementação de residência médica ou 
multiprofissional e em área profissional da saúde, nas especialidades e regiões estratégicas para o SUS; 
IV - prestar serviços de apoio à geração do conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas nos hospitais 
universitários federais e a outras instituições públicas congêneres; 
V - prestar serviços de apoio ao processo de gestão dos hospitais universitários e federais e a outras instituições 
públicas congêneres, com a implementação de sistema de gestão único com geração de indicadores quantitativos 
e qualitativos para o estabelecimento de metas; e 
VI - exercer outras atividades inerentes às suas finalidades.   
 

Art. 9o  A EBSERH prestará os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições 

federais de ensino ou instituições públicas congêneres, o qual conterá, obrigatoriamente: 
I - as obrigações dos signatários; 
II - as metas de desempenho, indicadores e prazos de execução a serem observados pelas partes; e 
III - a respectiva sistemática de acompanhamento e avaliação, contendo critérios e parâmetros a serem aplicados.  
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Parágrafo único.  A EBSERH dará ampla publicidade aos contratos firmados, inclusive por meio de sítio na 
Internet.  
 

CAPÍTULO IV 
Dos Órgãos Estatutários 

 

Art. 10.  São órgãos estatutários da EBSERH: 

I - o Conselho de Administração;  
II - a Diretoria Executiva; 
III - o Conselho Fiscal; e  
IV - o Conselho Consultivo.  
 

Art. 11.  Não podem participar dos órgãos da EBSERH, além dos impedidos por lei: 

I - os que detenham controle ou participação relevante no capital social de pessoa jurídica inadimplente com a 
EBSERH ou que lhe tenha causado prejuízo ainda não ressarcido, estendendo-se esse impedimento aos que 
tenham ocupado cargo de administração em pessoa jurídica nessa situação, no exercício social imediatamente 
anterior à data da eleição ou nomeação; 
II - os que houverem sido condenados por crime falimentar, de sonegação fiscal, de prevaricação, de corrupção 
ativa ou passiva, de concussão, de peculato, contra a economia popular, contra a fé pública, contra a propriedade 
ou que houverem sido condenados a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos; 
III - os declarados inabilitados para cargos de administração em empresas sujeitas a autorização, controle e 
fiscalização de órgãos e entidades da administração pública direta e indireta; 
IV - os declarados falidos ou insolventes; 
V - os que detiveram o controle ou participaram da administração de pessoa jurídica concordatária, falida ou 
insolvente, no período de cinco anos anteriores à data da eleição ou nomeação, salvo na condição de síndico, 
comissário ou administrador judicial; 
VI - sócio, ascendente, descendente ou parente colateral ou afim, até o terceiro grau, de membro do Conselho de 
Administração, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal; 
VII - os que tiverem interesse conflitante com a sociedade.  
§ 1o  Aos integrantes dos órgãos de administração é vedado intervir em operação em que, direta ou indiretamente, 
sejam interessadas sociedades de que detenham o controle ou participação superior a cinco por cento do capital 
social.   
§ 2o  O impedimento referido no § 1o aplica-se, ainda, quando se tratar de empresa em que ocupem ou tenham ocupado, 
em período imediatamente anterior à investidura na EBSERH, cargo de gestão.  
 

CAPÍTULO V 
Do Conselho de Administração 

 

Art. 12.  O órgão de orientação superior da EBSERH é o Conselho de Administração, composto por nove 

membros, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, obedecendo a seguinte composição: 
I - três membros indicados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo que um será o Presidente do Conselho e 
outro substituto nas suas ausências e impedimentos; 
II - o Presidente da Empresa, que não poderá exercer a Presidência do Conselho, ainda que interinamente; 
III - um membro indicado pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão; 
IV - dois membros indicados pelo Ministro de Estado da Saúde; 
V - um representante dos empregados e respectivo suplente, na forma da Lei nº 12.353, de 28 de dezembro de 
2010; e 
VI - um membro indicado pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino 
Superior - ANDIFES, sendo reitor de universidade federal ou diretor de hospital universitário federal.  
§ 1o O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração será de dois anos contados a partir da data 
de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.  
§ 2o O representante dos empregados, de que trata o inciso V deste artigo, e seu respectivo suplente, serão 
escolhidos dentre os empregados ativos da EBSERH, pelo voto direto de seus pares, em eleição organizada pela 
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empresa em conjunto com as entidades sindicais que os representem, na forma da Lei no 12.353, de 2010, e sua 
regulamentação.  
§ 3o O representante dos empregados não participará das discussões e deliberações sobre assuntos que envolvam 
relações sindicais, remuneração, benefícios e vantagens, inclusive assistenciais ou de previdência complementar, 
hipóteses em que fica configurado o conflito de interesse, sendo tais assuntos deliberados em reunião separada e 
exclusiva para tal fim.  
§ 4o A investidura dos membros do Conselho de Administração far-se-á mediante assinatura em livro de termo de 
posse.  
§ 5o Na hipótese de recondução, o prazo de nova gestão conta-se a partir da data do término do prazo de gestão 
anterior.  
§ 6o Findo o prazo de gestão, o membro do Conselho de Administração permanecerá no exercício da função até 
a investidura de substituto.   
§ 7o No caso de vacância definitiva do cargo de Conselheiro, o substituto será nomeado pelos Conselheiros 
remanescentes e servirá até a designação do novo representante, exceto no caso do representante dos 
empregados.  
§ 8o O suplente do representante dos empregados exercerá suas funções apenas no caso de vacância definitiva 
do seu titular.  
§ 9o Salvo impedimento legal, os membros do Conselho de Administração farão jus a honorários mensais 
correspondentes a dez por cento da remuneração média mensal dos Diretores da EBSERH, além do reembolso, 
obrigatório, das despesas de locomoção e estada necessárias ao desempenho da função.  
§ 10.  Além dos casos de morte, renúncia, destituição e outros previstos em lei, considerar-se-á vaga a função de 
membro do Conselho de Administração que, sem causa formalmente justificada, não comparecer a duas reuniões 
consecutivas ou três alternadas, no intervalo de um ano, salvo caso de forca maior ou caso fortuito.  
 
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 

 

Exercícios pertinentes 
Gabarito: no final da Coletânea de exercícios 

01) A Lei no 12.550, de 15 de dezembro de 2011 autorizou o Poder Executivo a criar a Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares – EBSERH. A EBSERH é uma empresa _________ unipessoal, com personalidade 
jurídica de direito _________ , vinculada ao Ministério da ____________.  
Assinale a alternativa que apresenta os termos que completam as lacunas, na ordem em que aparecem. 
A) pública, privado, Educação. 
B) privada, privado, Educação. 
C) pública, público, Educação. 
D) pública, privado, Saúde. 
E) privada, público, Saúde. 
 
02) Considerando a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, que autoriza o Poder Executivo a criar a 
empresa pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, assinale a 
alternativa incorreta:  
A) Os servidores titulares de cargo efetivo em exercício na instituição federal de ensino ou instituição congênere 
que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSERH não poderão ser a ela cedidos para a realização de 
atividades de assistência à saúde e atividades administrativas. 
B) É assegurado à EBSERH o ressarcimento das despesas com o atendimento de consumidores e respectivos 
dependentes de planos privados de assistência à saúde, observados os valores de referência estabelecidos pela 
Agência Nacional de Saúde Suplementar. 
C) A EBSERH é autorizada a criar subsidiárias para o desenvolvimento de atividades inerentes ao seu objeto social 
D) A EBSERH terá seu capital social integralmente sob a propriedade da União. 
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03) Considerando a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, analise os itens abaixo acerca das 
competências da EBSERH e a seguir assinale a alternativa correta: 
I. Administrar unidades hospitalares, bem como prestar serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e 
de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, no âmbito do SUS. 
II. Prestar às instituições federais de ensino superior e a outras instituições congêneres serviços de apoio ao 
ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, 
mediante as condições que forem fixadas em seu estatuto social. 
III. Apoiar a execução de planos de ensino e pesquisa de instituições federais de ensino superior e de outras 
instituições congêneres, cuja vinculação com o campo da saúde pública ou com outros aspectos da sua atividade 
torne necessária essa cooperação, em especial na implementação das residências médicas, multiprofissional e 
em área profissional da saúde, nas especialidades e regiões estratégicas para o SUS. 
A) Apenas III é correto. 
B) Apenas I e III são corretos 
C) Apenas II é correto. 
D) I, II e III são corretos. 
 
04) De acordo com o estabelecido no Regimento Interno da EBSERH, são órgãos de administração: 
A) Conselho de Administração, Diretoria Executiva e Conselho Consultivo. 
B) Conselho de Administração, Conselho Consultivo e Conselho Fiscal. 
C) Conselho de Administração, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal. 
D) Diretoria Executiva, Conselho Consultivo e Conselho Fiscal. 
E) Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Auditoria Interna.  
 
05) Assinale a alternativa que apresenta o órgão de orientação superior da EBSERH, composto por nove 
membros, com competência para fixar as orientações gerais de suas atividades. 
A) Diretoria Executiva. 
B) Conselho Fiscal. 
C) Conselho Consultivo. 
D) Ministério da Educação. 
E) Conselho de Administração. 
 
06) Assinale a alternativa correta sobre a duração do mandato dos membros do Conselho Fiscal da 
EBSERH. 
A) Quatro anos de duração, contados a partir da posse efetiva no cargo. 
B) Dois anos de duração, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação. 
C) Dois anos de duração, contados a partir da posse efetiva no cargo. 
D) Três anos, contados a partir da data de publicação do ato de no Diário Oficial da União. 
E) Duração do mandato indeterminado, dependendo de decisão do presidente da empresa. 
 
07) O órgão de Auditoria Interna da EBSERH terá suporte administrativo da presidência da empresa, que 
proverá os meios e condições necessárias à execução das suas atribuições. Este órgão está vinculado 
diretamente ao 
A) Conselho de Administração. 
B) Conselho Fiscal. 
C) Conselho Consultivo. 
D) Tribunal de Contas da União. 
E) Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 
 
08) Qual a composição do Corpo Diretivo da EBSERH, de acordo com o regimento interno: 
A) Conselho de Administração e Conselho Fiscal 
B) Chefia de Gabinete e Assessoria de Planejamento e Avaliação. 
C) Diretoria Administrativa e Diretoria Financeira. 
D) Diretoria de Gestão de Pessoas e Diretoria de Processos e TI. 
E) Presidente e Diretores da Diretoria Executiva. 
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09) Considerando o Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, que aprovou o Estatuto Social da 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSERH, assinale a alternativa incorreta: 
A) O prazo de duração da EBSERH é indeterminado. 
B) A EBSERH fica sujeita à supervisão do Ministro de Estado da Saúde. 
C) As atividades de prestação de serviços de assistência à saúde da EBSERH estarão inseridas integral e 
exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS 
D) Acordos e convênios que a EBSERH realizar com entidades nacionais e internacionais constituem também 
recursos da empresa. 
 
10) Sobre a composição do Conselho de Administração da EBSERH, assinale a alternativa incorreta: 
A) Dois de seus membros serão indicados pelo Ministro de Estado da Saúde. 
B) Um representante dos empregados e respectivo suplente farão parte do Conselho. 
C) Será presidido pelo Presidente da Empresa. 
D) Um de seus membros será indicado pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão. 
 
11) De acordo com o Regimento Interno da EBSERH, propor linhas de ação, programas, projetos, formas 
de atuação e outras medidas, orientando para que a EBSERH atinja os objetivos para os quais foi criada, 
é atribuição: 
A) Do Conselho Consultivo da EBSERH. 
B) Do Conselho de Administração da EBSERH. 
C) Da Diretoria Executiva da EBSERH. 
D) Do Ministério da Saúde, através do Conselho Nacional de Saúde. 
 
12) De acordo com o que estabelece a Lei Federal nº 12.550/2011, assinale a alternativa correta. 
A) A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) tem personalidade jurídica de direito público e 
patrimônio próprio, é vinculada ao Ministério da Saúde, com prazo de duração de vinte anos, prorrogáveis por igual 
período, em caso de manutenção das necessidades que a instituiu. 
B) A EBSERH não poderá criar subsidiárias para o desenvolvimento de atividades inerentes ao seu objeto social. 
C) A EBSERH terá seu capital social dividido em parte sob propriedade da União e parte sob a propriedade da 
inciativa privada, vedada a participação de empresas multinacionais. 
D) É dispensada a licitação para a contratação da EBSERH pela administração pública para realizar atividades 
relacionadas ao seu objeto social. 

 
13) Ainda, segundo a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, a deficiência não afeta a plena 
capacidade civil da pessoa, podendo realizar muitos atos e exercer inúmeros direitos pertinentes à vida 
civil. Marque o item INCORRETO em relação ao tema:  
A) Casar-se e constituir união estável.  
B) Exercer direitos sexuais e reprodutivos.  
C) Exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária.  
D) Exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotando, desde que, com a 
responsabilização e o consentimento de familiares.  
 
14) De acordo com a Lei nº 13.146/2015, a pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento 
prioritário, sobretudo com a finalidade de: 
I - proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. 
II - atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público. 
III - disponibilização de recursos, tanto humanos quanto tecnológicos, que garantam atendimento em igualdade de 
condições com as demais pessoas.  
IV - disponibilização de pontos de parada, estações e terminais acessíveis de transporte coletivo de passageiros 
e garantia de segurança no embarque e no desembarque.  
V - acesso a informações e disponibilização de recursos de comunicação acessíveis.  
Está correto o que consta SOMENTE em: 
A) I e IV 
B) I, II e V 
C) I, II, III e V 



                                   ww.apostilasobjetiva.com.br 

20 

 

D) I, II, III e IV 
E) I, II, III, IV e V 
 
15) Não se considera pessoa com deficiência, aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza: 
A) Mental. 
B) Sensorial. 
C) Intelectual. 
D) Laboral. 
E) Física.  
 
16) De acordo com a Política Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, julgue as 
afirmativas abaixo em certas (C) ou erradas (E).  
(  ) Incluem-se na política pública de assistência social a reabilitação da pessoa portadora de deficiência através 
de concessão de órteses, próteses, bolsas coletoras e materiais auxiliares, dado que tais equipamentos 
complementam o atendimento da saúde, aumentando as possibilidades de independência e inclusão da pessoa 
portadora de deficiência.  
(  ) É considerado parte integrante do processo de reabilitação o provimento de medicamentos que favoreçam a 
estabilidade clínica e funcional e auxiliem na limitação da incapacidade, na reeducação funcional e no controle das 
lesões que geram incapacidades.  
(  ) Durante a reabilitação, será propiciada, se necessária, a assistência em saúde mental com a finalidade de 
permitir que a pessoa submetida a essa prestação desenvolva ao máximo suas capacidades.  
(  ) A pessoa portadora de deficiência tem direito às prestações de habilitação e reabilitação profissional para 
capacitar-se a obter trabalho, conservá-lo e progredir profissionalmente, desde que ela seja beneficiária do Regime 
Geral de Previdência Social.  
(  ) É lítico à autoridade competente obstar a inscrição de pessoa portadora de deficiência em concurso público 
para ingresso em carreira da Administração Pública Federal direta e indireta.   
Assinale a alternativa que contempla a sequência obtida acima.   
A) C, C, E, C, E  
B) E, C, C, E, C  
C) E, E, C, C, C   
D) E, C, C, E, E 

 

Gabarito 
Coletânea com 134 exercícios 
 

01 -  02 -  03 -  04 -  05 -  06 -  07 -  08 -  09 -  10 -  

11 -  12 -  13 -  14 -  15 -  16 -  17 -  18 - D 19 - B 20 - E 

21 - E 22 - C 23 - B 24 - D 25 - A 26 - E 27 - C 28 - A 29 - C 30 - B 

31 - A 32 - C 33 - E 34 - E 35 - A 36 - D 37 - D 38 - C 39 - B 40 - E 

41 - C 42 - D 43 - B 44 - E 45 - D 46 - C 47 - C 48 - E 49 - E 50 - D 

51 - B 52 - A 53 - C 54 - C 55 - C 56 - E 57 - C 58 - D 59 - A 60 - C 
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Conteúdo 
 

 
1 Evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de 
Saúde (SUS) – princípios, diretrizes e arcabouço legal.  
2 Controle social no SUS. 
3 Resolução nº 453/2012 do Conselho Nacional de Saúde.  
4 Constituição Federal, artigos de 194 a 200.  
5 Lei nº 8.080/1990, Lei nº 8.142/1990 e Decreto Presidencial nº 7.508/2011.  
6 Determinantes sociais da saúde.  
7 Sistemas de informação em saúde. 

 

Coletânea de Exercícios 1 

Coletânea de Exercícios 2 

 

 
 

Evolução Histórica da Organização do Sistema de Saúde no Brasil   
 

A administração portuguesa, no Brasil, não se caracterizou, pelo menos até a metade do século XVIII, pela 
organização do espaço social visando a um combate às causas das doenças. Antes do século XIX não se encontra, 
seja nas instituições propriamente médicas, seja no aparelho de Estado, a relação explícita entre saúde e 
sociedade. A atuação do Estado e dos médicos tem como objetivo evitar a morte.   
 
O século XIX assinala para o Brasil o início de um processo de transformação política e econômica que atinge 
igualmente o âmbito da medicina, inaugurando duas de suas características, que têm vigorado até o presente: a 
penetração da medicina na sociedade, que incorpora o meio urbano como alvo da reflexão e da prática médica, e 
a situação da medicina como apoio científico indispensável ao exercício de poder do Estado. Nasce um tipo 
específico de medicina que pode ser chamada de medicina social. Efetivamente, somente no século XX, iniciam-
se políticas de saúde para enfrentar o quadro sanitário existente no País.   
 
Em 1808, com a fuga da família real para o Brasil, que, naquele momento, passou à condição de reino unido com 
Portugal, o governo impôs normas sanitárias para os portos, na tentativa de impedir a entrada de doenças 
contagiosas e garantir a integridade da saúde da realeza. Assim, por ordem real, foram fundadas as Academias 
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médico-cirúrgicas, no Rio de Janeiro e na Bahia, na primeira década do século XIX, logo transformadas nas duas 
primeiras escolas de medicina do País.  
 
Somente com a Independência se estabeleceu uma débil política pública de saúde, uma lei que reiterava o controle 
dos portos e atribuía às províncias as decisões sobre questão. 
 
Por volta de 1829, foi criada a Junta de Higiene Pública, que se mostrou pouco eficaz e, apesar de várias 
reformulações, não alcançou o objetivo de cuidar da saúde da população. No entanto, é o momento em que 
instâncias médicas assumem o controle das medidas de higiene pública. Seu regulamento é editado em 20 de 
setembro de 1851 e a transforma em Junta Central de Higiene Pública. Tem como objetivo a inspeção da 
vacinação, o controle do exercício da Medicina e a polícia sanitária da terra, que engloba a inspeção de alimentos, 
farmácias, armazéns de mantimentos, restaurantes, açougues, hospitais, colégios, cadeias, aquedutos, cemitérios, 
oficinas, laboratórios, fabricas e, em geral, todos os lugares de onde possa provir dano à saúde pública.  
Até 1850, as atividades de saúde pública estavam limitadas a:  
I) delegação das atribuições sanitárias às juntas municipais; e  
II) controle de navios e saúde dos portos.  
 
Verifica-se que o interesse primordial estava limitado ao estabelecimento de um controle sanitário mínimo da 
capital do Império, tendência que se alongou por quase um século. A Junta não resolveu os problemas de saúde 
pública. Mas, embora não tenha destruído as epidemias, ela marca uma nova etapa na organização da higiene 
pública no Brasil. Essa forma é que será mantida durante o século XIX.  
 
A fase Imperial da história brasileira encerrou-se sem que o Estado solucionasse os graves problemas de saúde 
da coletividade. Tentativas foram feitas, mas sem os efeitos desejados.  
 
A proclamação da República em 1889 foi embalada na ideia de modernizar o Brasil. A necessidade urgente de 
atualizar a economia e a sociedade, escravistas até pouco antes, com o mundo capitalista mais avançado 
favoreceu a redefinição dos trabalhadores brasileiros como capital humano. Essa ideia tinha por base o 
reconhecimento de que as funções produtivas são a fontes geradoras da riqueza das nações. Assim, a capacitação 
física e intelectual dos operários e dos camponeses seria o caminho indicado para alterar a história do País, 
considerado no exterior como “região bárbara”.  
 
Nesse contexto, a medicina assumiu o papel de guia do Estado para assuntos sanitários, comprometendo-se a 
garantir a melhoria da saúde individual e coletiva e, por extensão, a defesa do projeto de modernização do País. 
País predominantemente rural, com um contingente de analfabetos estimado em 70% no censo de 1920 – 
analfabetos e doentes, como apregoou os que se engajaram no movimento sanitarista da época –, este era o 
Brasil das três primeiras décadas do século XX. Naquele contexto, emergia a questão social associada às primeiras 
manifestações operárias urbanas, com intensos conflitos entre capital e trabalho acompanhados de violenta 
repressão e ausência de canais legais de articulação de interesses.   
 
No âmbito das políticas sociais, pela Constituição de 1891, cabia aos estados a responsabilidade pelas ações de 
saúde, de saneamento e de educação. As políticas de saúde, cujo início efetivo pode ser indicado em fins da 
década de 1910, encontravam- se associadas aos problemas da integração nacional e à consciência da 
interdependência gerada pelas doenças transmissíveis. Foi o resultado do encontro de um movimento sanitarista, 
organizado em torno da proposta de políticas de saúde e saneamento, com a crescente consciência por parte das 
elites políticas sobre os efeitos negativos do quadro sanitário existente no País. A falta de um modelo sanitário 
para o País deixava as cidades brasileiras à mercê das epidemias.  
 
No início do século XX, a cidade do Rio de Janeiro apresentava um quadro sanitário caótico caracterizado pela 
presença de diversas doenças graves que acometiam à população, como a varíola, a malária, a febre amarela e, 
posteriormente, a peste. Este quadro acabou gerando sérias consequências, tanto para a saúde coletiva quanto 
para outros setores como o do comércio exterior, visto que os navios estrangeiros não mais queriam atracar no 
porto do Rio de Janeiro em razão da situação sanitária existente na cidade. A incorporação dos novos 
conhecimentos clínicos e epidemiológicos às práticas de proteção da saúde coletiva levaram os governo 
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republicanos, pela primeira vez na história do País, a elaborar minuciosos planos de combate às enfermidades 
que reduziam a vida produtiva, ou útil, da população.  
 
Diferentemente dos períodos anteriores, a participação do estado na área da saúde tornou-se global: não se 
limitava às épocas de surto epidêmico, mas estendia-se por todo o tempo e a todos os setores da sociedade. A 
contínua intervenção estatal nas questões relativas à saúde individual e coletiva revela a criação de uma “política 
de saúde”.  A atenção para as epidemias nas cidades, como a de peste bubônica em 1899, no porto de Santos, 
esteve na origem da criação, em 1900, das duas principais instituições de pesquisa biomédica e saúde pública do 
País: o Instituto Soroterápico Federal – transformado posteriormente em Instituto Oswaldo Cruz (1908) e Fundação 
Oswaldo Cruz (1970), no Rio de Janeiro, e o Instituto Butantan, em São Paulo. Nessas instituições, uma nova 
geração de médicos, formados segundo o paradigma da bacteriologia e influenciados pela pesquisa científica 
praticada na França e na Alemanha, começaria a exercer forte influência nas concepções sobre as doenças 
transmissíveis e nas propostas de ações em saúde pública.  
 
Além de Oswaldo Cruz e Carlos Chagas, Adolpho Lutz, Arthur Neiva e Vital Brasil, entre outros, destacam-se na 
definição de rumos para a saúde pública e na criação de instituições.  Um ativo movimento de Reforma Sanitária 
emergiu no Brasil durante a Primeira República, sob a liderança da nova geração de médicos higienistas, que 
alcançou importantes resultados. Entre as conquistas, destaca-se a criação do Departamento Nacional de Saúde 
Pública (DNSP), em 1920.  
 
Durante a Primeira República, foram estabelecidas as bases para a criação de um Sistema Nacional de Saúde, 
caracterizado pela concentração e pela verticalização das ações no governo central. As medidas de proteção social 
e, em particular, a assistência médica só viriam a ter um reconhecimento legal como política pública com a 
aprovação da Lei Eloi Chaves, de 1923, resultado do crescente impacto do que passou a ser definido como a 
questão social no País. Até então, muitas categorias de trabalhadores organizavam associações de auxílio mútuo 
para lidar com problemas de invalidez, doença e morte.   
 
............................................... 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
 

 
 

A construção do Sistema Único de Saúde (SUS)  
Princípios, diretrizes e arcabouço legal 

 

O Sistema Único de Saúde - SUS - foi criado pela Constituição Federal de 1988 e regulamentado pelas Leis nº 
8080/90 e nº 8.142/90, Leis Orgânicas da Saúde, com a finalidade de alterar a situação de desigualdade na 
assistência à Saúde da população, tornando obrigatório o atendimento público a qualquer cidadão, sendo proibidas 
cobranças de dinheiro sob qualquer pretexto. 
 
Estabelece como como princípios e diretrizes norteadoras: 
 
I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; 
II - integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos 
e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema; 
III - preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral; 
IV - igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie; 
V - direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde; 
VI - divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário; 
VII - utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação 
programática; 
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VIII - participação da comunidade; 
IX - descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo: 
a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios; 
b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde; 
X - integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico; 
XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população; 
XII - capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência; e 

XIII - organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos. 
 
Define, ainda, que a participação das instituições privadas de saúde efetivar-se-á mediante convênio ou contrato 
tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos, estando sujeitas às diretrizes do SUS. 
 
Do Sistema Único de Saúde fazem parte os centros e postos de saúde, hospitais - incluindo os universitários, 
laboratórios, hemocentros, bancos de sangue, além de fundações e institutos de pesquisa, como a FIOCRUZ - 
Fundação Oswaldo Cruz e o Instituto Vital Brazil. Através do Sistema Único de Saúde, todos os cidadãos têm 
direito a consultas, exames, internações e tratamentos nas Unidades de Saúde vinculadas ao SUS da esfera 
municipal, estadual e federal, sejam públicas ou privadas, contratadas pelo gestor público de saúde. 
 
O SUS é destinado a todos os cidadãos e é financiado com recursos arrecadados através de impostos e 
contribuições sociais pagos pela população e compõem os recursos do governo federal, estadual e municipal. 
 
O Sistema Único de Saúde tem como meta tornar-se um importante mecanismo de promoção da equidade no 
atendimento das necessidades de saúde da população, ofertando serviços com qualidade adequados às 
necessidades, independente do poder aquisitivo do cidadão. O SUS se propõe a promover a saúde, priorizando 
as ações preventivas, democratizando as informações relevantes para que a população conheça seus direitos e 
os riscos à sua saúde. O controle da ocorrência de doenças, seu aumento e propagação - Vigilância 
Epidemiológica, são algumas das responsabilidades de atenção do SUS, assim como o controle da qualidade de 
remédios, de exames, de alimentos, higiene e adequação de instalações que atendem ao público, onde atua a 
Vigilância Sanitária. 
O setor privado participa do SUS de forma complementar, por meio de contratos e convênios de prestação de 
serviço ao Estado quando as unidades públicas de assistência à saúde não são suficientes para garantir o 
atendimento a toda a população de uma determinada região. 
 

Baseado nos preceitos Constitucionais, a construção do SUS se norteia em alguns 
princípios doutrinários: 
 

Universalidade 
Todas as pessoas têm direito ao atendimento independente de cor, raça, religião, local de moradia, situação de 
emprego ou renda, etc. A saúde é direito de cidadania e dever dos governos Municipal, Estadual e Federal.  
Deixam de existir com isto os/as "indigentes" que eram os/as brasileiros/as não incluídos/as no mercado formal de 
trabalho.  
 

Integralidade 
As ações de saúde devem ser combinadas e voltadas ao mesmo tempo para prevenção e a cura. Os serviços de 
saúde devem funcionar atendendo o indivíduo como um ser humano integral submetido às mais diferentes 
situações de vida e trabalho, que o leva a adoecer e a morrer. O indivíduo não deve ser visto como um amontoado 
de partes (coração, fígado, pulmões, etc.) e solto no mundo. 
O indivíduo é um ser humano, social, cidadão/ã que biologicamente, psicologicamente, e socialmente está sujeito 
riscos de vida. Desta forma o atendimento deve ser feito para a sua saúde e não somente para as suas doenças. 
Isto exige que o atendimento deve ser feito também para erradicar as causas e diminuir os riscos, além de tratar 
os danos.  
Ou seja, isto faz com que as ações de promoção (que envolve ações de em outras áreas como habitação, meio 
ambiente, educação, etc.), com ações de prevenção (saneamento básico, imunizações, ações coletivas e 
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preventivas, vigilância à saúde e sanitária, etc.) e de recuperação (atendimento médico, tratamento e reabilitação 
para os/as doentes).  
Estas ações de promoção, proteção e de recuperação formam um todo indivisível que não podem ser 
compartimentalizadas. As unidades prestadoras de serviço com seus diversos graus de complexidade formam 
também um todo indivisível, configurando um sistema capaz de prestar assistência integral. 
  

Promoção: São ações que buscam eliminar ou controlar as causas das doenças e agravos, ou seja, o que 

determina ou condiciona o aparecimento de casos. 
 
Estas ações estão relacionadas a fatores biológicos (herança genética como câncer, hipertensão, etc.), 
psicológicos (estado emocional) e sociais (condições de vida, como na desnutrição, etc.).  
 

Proteção: são ações específicas para prevenir riscos e exposições às doenças, ou seja, para manter o estado 

de saúde. Como por exemplo: 
- as ações de tratamento da água para evitar a cólera e outras doenças;  
- prevenção de complicação da gravidez, parto e do puerpério;  
- imunizações;  
- prevenção de doenças transmitidas pelo sexo - DST e HIV/Aids;  
- prevenção da cárie dental;  
- prevenção de doenças contraídas no trabalho;  
- prevenção de câncer de mama, de próstata, de pulmão;  
- controle da qualidade do sangue, etc.  
 

Recuperação: são as ações que evitam as mortes das pessoas doentes e as sequelas; são as ações que já 

atuam sobre os danos.  
Por exemplo: 
- atendimento médico ambulatorial básico e especializado;  
- atendimento às urgências e emergências;  
- atendimento odontológico;  
- exames diagnósticos;  
- internações hospitalares;  

 
Equidade 
Todo/a cidadão/ã é igual perante o Sistema Único de Saúde e será atendido/a conforme as suas necessidades.  
Os serviços de saúde devem considerar que em cada população existem grupos que vivem de forma diferente, ou 
seja, cada grupo ou classe social ou região tem seus problemas específicos, tem diferenças no modo de viver, de 
adoecer e de ter oportunidades de satisfazer suas necessidades de vida.  
Assim os serviços de saúde devem saber quais são as diferenças dos grupos da população e trabalhar para cada 
necessidade, oferecendo mais a quem mais precisa, diminuindo as desigualdades existentes.  
O SUS não pode oferecer o mesmo atendimento à todas as pessoas, da mesma maneira, em todos os lugares. 
Se isto ocorrer, algumas pessoas vão ter o que não necessitam e outras não serão atendidas naquilo que 
necessitam.  
O SUS deve tratar desigualmente os desiguais.  
  

A organização do SUS é regida por alguns princípios, tais como:  
  

Regionalização e Hierarquização  
A rede de serviços do SUS deve ser organizada de forma regionalizada e hierarquizada, permitindo um 
conhecimento maior dos problemas de saúde da população de uma área delimitada, favorecendo ações de 
vigilância epidemiológica, sanitária, controle de vetores, educação em saúde, além das ações de atenção 
ambulatorial e hospitalar em todos os níveis de complexidade.  
 
O acesso da população à rede deve se dar através dos serviços de nível primário de atenção, que devem ser estar 
qualificados para atender e resolver os principais problemas que demandam serviços de saúde. Os que não forem 
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resolvidos a este nível deverão ser referenciados para os serviços de maior complexidade tecnológica. 
 
No Nível terciário de atenção à saúde estão os hospitais de referência e resolvem os 5% restante dos problemas 
de saúde. 
 
O nível secundário resolve 15% dos problemas de saúde - são os Centros de Especialidades. Neste nível se 
resolve 80% dos problemas - é a Unidade Básica de Saúde.  
 

Resolutividade 

É a exigência de que um indivíduo busca o atendimento ou quando surge um problema de impacto coletivo sobre 
a saúde, o serviço correspondente esteja capacitado para enfrenta-lo e resolvê-lo até o nível de sua complexidade. 
 

Descentralização 
É entendida como uma redistribuição das responsabilidades às ações e serviços de saúde entre os vários níveis 
de governo, a partir da ideia de que quanto mais perto do fato a decisão for tomada, mais chance haverá de acerto.  
Deverá haver uma profunda redefinição das atribuições dos vários níveis de governo, com um nítido reforço do 
poder municipal sobre a saúde - a este processo dá-se o nome de municipalização. 
Aos municípios cabe, portanto, a maior responsabilidade na implementação das ações de saúde diretamente 
voltadas para os/as seus/suas cidadãos/ãs. A Lei 8.080/90 e as NOBs (Norma Operacional Básica do Ministério 
da Saúde) que se seguiram definem precisamente o que é obrigação de cada esfera de governo. 

 
Participação da Sociedade 
É a garantia constitucional de que a população através de suas entidades representativas poderá participar do 
processo de formulação das políticas de saúde e do controle de sua execução, em todos os níveis desde o federal 
até o local.  
Essa participação deve se dar nos conselhos de saúde, com representação paritária de usuários/as, governo, 
profissionais de saúde e prestadores/as de serviços, com poder deliberativo.  
As Conferências de Saúde nas três esferas de governo são as instâncias máximas de deliberação, devendo ocorrer 
periodicamente e definir as prioridades e linhas de ação sobre a saúde.  
É dever das instituições oferecer informações e conhecimentos necessários para que a população se posicione 
sobre as questões que dizem respeito à sua saúde. 
 

Complementariedade do Setor Privado 

A Constituição definiu que quando, por insuficiência do setor público, for necessário a contratação de serviços 
privados, isto se deve dar sob três condições:  
-  A celebração do contrato conforme as normas de direito público;  
-  A instituição privada deverá estar de acordo com os princípios básicos e normas técnicas do SUS  
-  A integração dos serviços privados deverá se dar na mesma lógica do SUS em termos de posição definida na 
rede regionalizada e hierarquizada dos serviços.  
  
Dentre os serviços privados, devem ter preferência os serviços não lucrativos (hospitais Filantrópicos -Santas 
Casas), conforme determina a Constituição. 
 
Assim cada gestor deverá planejar primeiro o setor público e na sequência, complementar a rede assistencial com 
o setor privado não lucrativo, com os mesmos conceitos de regionalização, hierarquização e universalização.  
 

Vínculos de Trabalho 
 
Os vínculos de trabalho nas instituições públicas do SUS podem ser distinguidos em dois grandes grupos, 
conforme sua subordinação institucional - os internos e os externos.  
 
Os vínculos internos estão compostos por trabalhadores estatutários, celetistas e ocupantes de cargos 
comissionados, caracterizados por dependerem diretamente da administração pública, com suas normas e 
estrutura de poder.  
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Os vínculos internos são subordinados diretamente à administração de cada instituição pública, de acordo com 
diferentes peculiaridades legais. O vínculo interno estatutário é não-contratual e está caracterizado pelo fato de o 
trabalhador submeter-se, de livre vontade, a um estatuto legal, ou seja, a um conjunto de normas de regime público 
que definem suas condições de trabalho em termos de remuneração, dedicação, avaliação, licença, férias, etc.  
 
Por outro lado, o vínculo interno celetista ou emprego público tem caráter contratual e está regulado por um regime 
privado que é a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), embora sua adoção pela administração pública deva 
respeitar alguns critérios básicos de direito público, que se aplicam, por exemplo, para a admissão e o 
desligamento do trabalhador.  
 
Os vínculos externos, por sua vez, estão compostos por trabalhadores celetistas, autônomos e informais que 
dependem da administração realizada por entidades privadas - empresas, cooperativas, ONGs, instituições 
filantrópicas ou beneficentes, etc. - com as quais o setor público mantém relacionamento de contratação ou de 
parceria. 
 
Os vínculos externos costumam ser mediados institucionalmente de dois modos principais - pela contratação e 
pela parceria. No direito administrativo, os conceitos de contrato e convênio têm alguns pontos comuns e outros 
divergentes.  

Contrato designa um acordo institucional de duas partes independentes, que têm interesses divergentes, mas se 

associam temporariamente para realizar determinadas ações, definidas em seu alcance e métodos pelo 
contratante.  
 

Por outro lado, o conceito de parceria ou de convênio designa um acordo de duas partes independentes, com 

interesses convergentes, que se associam para realizar ações que se definem, em seu alcance e método, de 
maneira consensual entre as duas partes. Em qualquer dos dois casos, a independência administrativa e técnica 
das partes é algo usualmente pressuposto. 
 

Finalmente, os cargos comissionados caracterizam-se por serem de livre provimento, ou seja, seu 

preenchimento depende apenas de processos administrativos sob comando da autoridade competente. 
 
Em teoria, a regulação dos vínculos de trabalho externos refere-se fundamentalmente ao uso de regras 
institucionais e jurídicas que possibilitam a uma parte, denominada principal, contratar e utilizar adequadamente o 
trabalho de outra parte, denominada agente.  
Pode-se afirmar que os ganhos de eficiência representam a principal meta buscada pela separação funcional entre 
agente e principal.  
 
A teoria agente-principal foi defendida sobretudo pelos formuladores da reforma administrativa do Estado, que 
partem da orientação de que a gestão pública deve se responsabilizar menos diretamente pela função de agente 
(que faz) e mais pela função de principal (que financia e controla).  
Pode-se ou não concordar com esta tese, mas é imperioso reconhecer que, nos últimos anos, em decorrência dos 
caminhos tomados pelos processos de descentralização dos serviços públicos, como os que acontecem no SUS, 
a relação contratual externa está sendo estendida a entidades de direito privado, que passam a funcionar como 
agentes terceirizados (ou parceirizados).  
 
Por outro lado, cumpre observar que a relação de terceirização de serviços privados por órgãos públicos do SUS 
tem uma longa história, remontando aos institutos de aposentadoria e pensão e a seu sucessor, o INAMPS. Nos 
anos 90, as mediações institucionais externas dentro do SUS tornaram-se mais importantes e complexas, exigem 
agora que haja uma regulação que se refira a toda a uma ampla gama de possíveis vínculos de trabalho gerados 
por esses agentes. 
 
Em relação ao que vem acontecendo com os vínculos de trabalho no SUS, queremos apresentar as seguintes 
teses: 
 

  ocorreu nessa década uma substancial separação de funções entre agente e principal na prestação dos 
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serviços de atenção integral à saúde;  

  grande parte desse processo pode ser explicado pela necessidade de o gestor do SUS prover serviços com 
menos custos do que é possibilitado pelo uso dos seus quadros de servidores públicos;  

  aparentemente os vínculos terceirizados têm por efeito final baixar os custos globais do trabalho, por redução 
dos custos indiretos decorrentes de contribuições ao INSS, FGTS, etc., portanto, basicamente por redução dos 
encargos sociais do trabalho;  

   essa separação entre agente e principal no SUS deu origem a uma enorme diversidade de vínculos de 
trabalho, mediados por instituições diversas ou revestidos de características de informalidade;  

   porque inexiste uma cultura da regulação entre os gestores do SUS, há situações de abusos de autonomia 
por parte dos agentes institucionais, em detrimento da qualidade do serviços, assim como há situações em que os 
agentes individuais (os trabalhadores) são expostos a situações abusivas e injustas em matéria de direitos do 
trabalho.  
 
A ideia básica da teoria do agente/principal, como aplicada ao setor público, é de que a delegação de tarefas a 
agentes institucionais privados ou a agentes públicos autônomos faz com que as regras de mercado sejam mais 
respeitadas do que o seria numa burocracia clássica. Mas os ganhos de eficiência podem não acontecer ou podem 
ser acompanhados de perda de qualidade dos serviços, sobretudo quando o processo de regulação não se dá de 
maneira adequada.  
 
Os mesmos fatores culturais que geram a burocracia ineficiente podem criar uma regulação inexistente ou muito 
deficiente quando se dá a separação entre agente e principal no âmbito dos serviços de interesse público.  
Gestores e burocratas incapazes não formam per se boas instituições reguladoras, como num passe de mágica, 
só porque o Estado começa a delegar a outrem as tarefas que antes concentrava em suas mãos. 
 
No SUS, a aplicação dos conceitos de agente/principal e de contrato/convênio está longe de ser rigorosa devido a 
uma longa história de mecanismos de terceirização não regulamentada.  
A diferença entre o contrato e o convênio (com hospitais privados e públicos, respectivamente) não é observada 
rigorosamente. Em outros casos, a suposta independência técnica e administrativa das entidades contratadas ou 
conveniadas não existe e seu processo de trabalho pode estar subordinado ao comando direto da entidade pública. 
 
Os hospitais privados contratados ou conveniados pelo SUS constituem agentes terceirizados que inegavelmente 
ajudam a garantir a atenção integral, de acordo com a norma constitucional. Estes hospitais realizam cuidados de 
atendimento ambulatorial e de internação que podem ser vistos como dotados de autonomia técnica e gerencial. 
Em relação a seus processos de trabalho, a gestão do SUS limita-se a um papel de supervisão e de auditoria, ou 
seja, não são estabelecidos mecanismos de direção ou de normas e planos que interfiram no conteúdo 
propriamente técnico do trabalho. Mas é justamente esta autonomia que pode parecer excessiva sob determinada 
ótica de eficiência gerencial, já que pode ser alegado que o contrato feito pelo SUS deveria ser mais substantivo 
no sentido de estabelecer regras de operação e de qualidade dos serviços. 
 
De outra parte, há vínculos externos que se dão com crescente integração nos aspectos técnicos e gerenciais.  
Por exemplo, os médicos, os enfermeiros e os agentes comunitários contratados por cooperativas ou por ONGs 
no Programa de Saúde da Família (PSF) têm seu trabalho tecnicamente articulado com a coordenação central do 
programa dentro da secretaria de saúde, a qual fixa métodos, objetivos e formas de avaliação de resultados.  
De um modo geral, este modelo de integração íntima faz com que o trabalho sempre se realize sob a direção do 
setor público, com grande dependência técnica das entidades contratadas ou parceiras do SUS.  
 
Na prática vê-se que muitos trabalhadores e profissionais de saúde, vinculados a essas entidades do setor privado, 
trabalham em estruturas e com processos organizacionais dispostos pela entidade pública, ou seja, pelas 
secretarias de saúde. Há uma supremacia gerencial e técnica por parte dos trabalhadores destas secretarias de 
saúde que constituem os níveis de chefia, e seu poder de mando se impõe ao pessoal das entidades privadas. 
Nestas circunstâncias, as entidades privadas contratadas ou parceirizadas perdem todo vestígio de uma 
independência gerencial e técnica, sendo transformadas em meros instrumentos de flexibilização da ação do setor 
público. 
 
Uma vantagem particular que os dirigentes ganham com esses arranjos flexíveis é que podem pagar aos 
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profissionais de saúde uma remuneração direta bem mais elevada que o salário médio pago nos vínculos internos. 
Com isto, os médicos e outros profissionais podem ser atraídos a determinados programas, como o PSF.   
 
Aumenta substancialmente, assim, o número de trabalhadores envolvidos nesses programas e chegam mais 
serviços de saúde a quem deles necessita. Contudo, isto torna-se possível na vigência de uma mistura indevida 
de normas típicas do setor público com normas típicas do setor privado, o que enseja inúmeras desigualdades e 
conflitos entre os trabalhadores. Alguns dos problemas a serem tratados pela regulação pública dos vínculos 
externos no SUS são os seguintes: 
 

 diferenças de estatuto de formalidade - os trabalhadores das entidades privadas associadas com o setor 
público, tais como as cooperativas de trabalho e as ONGs muitas vezes mantêm condições de autonomia efetiva 
ou de assalariamento informal, portanto, seus trabalhadores não desfrutam das mesmas condições de proteção 
social que são garantidas aos do setor público tais como previdência social, férias, décimo-terceiro salário, etc.  

 diferenças de remuneração em favor dos informais, especialmente os médicos, como uma espécie de 
compensação que lhes é devida em função da precariedade de seu vínculo de trabalho;  

 diferenças na perspectiva de desenvolvimento profissional em favor dos trabalhadores vinculados à entidade 
pública, em termos da continuidade da relação de trabalho, de mobilidade institucional, da possibilidade de 
ascensão a funções de chefia, etc.  

 diferenças nas normas de direito do Estado, já que não há observância dos princípios de mérito para entrada 
e desligamento dos trabalhadores associados nas condições de terceirização e de parceria.  
 
Os processos seletivos de pessoal, postos em prática pelas entidades privadas vinculadas costumam ser 
casuísticos e personalistas: na melhor das hipóteses, são adotados os métodos de seleção por entrevista e por 
histórico pessoal.  
 
Esta é uma questão que a operação do SUS em moldes flexíveis tem tornado muito suscetível a uma crítica 
jurídica, feita especialmente pelo ministério público: se o processo de trabalho é comandado diretamente por 
profissionais que são servidores públicos, misturados com outros, terceirizados, os quais concorrem igualmente 
para a finalidade precípua do SUS, que é a prestação integral de cuidados de saúde, então, fica claro que esses 
trabalhadores terceirizados ou "de parceria" estão exercendo uma atividade pública que deveria ser regida pelas 
normas de funcionamento do Estado.  
 
Com efeito, a administração pública funciona com base em princípios que não podem ser contornados em função 
de certas oportunidades de ganhos de eficiência. Os processos ampliados de terceirização e parceria 
disseminaram-se de tal maneira que hoje passam a exigir uma intervenção a ser feita em nome de critérios de 
justiça e de restauração dos princípios de ação do Estado.  
 
Grande parte desta intervenção depende de iniciativas que estão na alçada dos gestores do SUS. Parece assim 
indispensável que os gestores dos três níveis de governo se arregimentem com o fito de estabelecer consensos 
sobre os vínculos institucionais externos, a saber:  
a) o que é recomendável porque consiste em soluções permanentes, que têm base legal e aportam benefícios de 
flexibilidade;  
b) o que é aceitável apenas como medida temporária de flexibilização;  
c) o que deve ser evitado a todo custo. 
 

Gestão de Pessoal e Processos de Terceirização no SUS 

 
As injunções de ordem econômica e legal que limitam a contratação e remuneração de pessoal na administração 
pública tem ultimamente dado origem, no Sistema Único de Saúde (SUS), a uma forte tendência à terceirização 
de suas unidades e de seus recursos humanos. O processo de terceirização distingue-se como uma busca de 
flexibilidades externas que parecem vantajosas face à rigidez dos padrões vigentes da gestão dos quadros 
estatutários, ou seja, dos funcionários públicos. Ao seguir a via da terceirização o setor público submete-se à lógica 
administrativa que tem sido preconizada para a reforma do aparato de Estado, na medida em que promove uma 
separação entre a função de gestão e a de prestação de serviços, o que teoricamente tende a elevar a eficiência 
dos gastos públicos. No entanto, a separação de funções, no caso da terceirização no SUS, vem ocorrendo 
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desacompanhada de mecanismos regulatórios, e isto constitui importante objeto de preocupação dos gestores e 
lideranças que atuam na área, em especial do Conselho Nacional de Saúde. 
 
 ................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
 

 
 Coletânea de Exercícios 1 

Gabarito: no final da Coletânea de exercícios 
 
01) Sobre o desenvolvimento das políticas de saúde no Brasil, podem-se contemplar, na história 
republicana, pelo menos, cinco conjunturas: República Velha (1889-1930); Era Vargas (1930-1964); 
Autoritarismo (1964-1984); Nova República (1985-1988); Pós-Constituinte. Sobre esses períodos, assinale 
a alternativa INCORRETA. 
A)  Na República Velha, predominavam as doenças transmissíveis, como a febre amarela urbana, varíola, 
tuberculose, sífilis, além das endemias rurais.  
B)  Na Era Vargas, a saúde pública passa a ter sua institucionalização, na esfera federal, pelo Ministério da 
Educação e Saúde, enquanto a medicina previdenciária e a saúde ocupacional vinculavam-se ao Ministério do 
Trabalho.  
C) No Autoritarismo, houve a unificação dos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAP), criando o Instituto 
Nacional de Previdência Social (INAMPS).  
D) As políticas de saúde executadas durante a Nova República privilegiaram o setor privado mediante a compra 
de serviços de assistência médica, o apoio aos investimentos e os empréstimos com subsídios.  
E) No período Pós-Constituinte, foi implantado o Programa Saúde da Família (PSF). 
 
02) Com relação à evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a construção do 
Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa correta. 
A) Antes da criação do SUS, o Ministério da Integração Nacional e Saúde e Previdência e Assistência Social 
(MIPAS) desenvolvia exclusivamente ações de promoção da saúde e prevenção de doenças. 
B) Um passo significativo na direção do cumprimento da determinação constitucional de construção do SUS foi a 
transferência do INAMPS do Ministério da Previdência para o Ministério da Saúde. 
C) A grande atuação do poder público na área da assistência à saúde se deu por intermédio do Instituto Nacional 
de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS), que depois passou a ser denominado Instituto Nacional 
de Previdência Social (INPS), autarquia do Ministério da Saúde. 
D) Apesar das mazelas na assistência à saúde, o fundo de Assistência e Previdência do Trabalhador Rural 
(FUNRURAL) sempre proporcionou ao trabalhador rural um tratamento equivalente àquele prestado aos 
trabalhadores urbanos. 
E) A assistência à saúde desenvolvida pelo Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social 
(INAMPS) beneficiava todos os trabalhadores e seus dependentes e tinha o caráter universal. 
 
03) Sabe-se que houve importante evolução na história da Saúde Pública no Brasil. Sobre essa evolução, 
principalmente na organização do Sistema de Saúde, assinale a alternativa correta. 
A) A crise da Previdência Social, no início dos anos 1970, fez surgir o Conselho Consultivo de Administração de 
Saúde Previdenciária (Conasp). 
B) No relatório final da 8ª Conferência Nacional de Saúde, a saúde passa a ser definida apenas como o resultado 
das condições de alimentação, habitação, educação, trabalho e lazer. 
C) O fundamento legal do Sistema Único de Saúde (SUS) é a Constituição Federal de 1988, regulamentado na 
Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que trata do financiamento da saúde e da participação popular 
e na Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a organização e regulação das ações de 
saúde. 
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D) A realidade social, na década de oitenta do século passado, era de inclusão da maior parte dos cidadãos no 
direito à saúde, que se constituía na assistência prestada pelo Instituto Nacional de Previdência Social, restrita aos 
trabalhadores que para ele contribuíam. 
E) A Reforma Sanitária Brasileira sempre pretendeu ser mais que apenas uma reforma setorial. 
 
04) Ao longo da década de 1990, identificou-se a evolução de vários modelos de gestão. O avanço na 
consolidação do Sistema Único de Saúde se verifica no modelo segundo o qual: 
A) a gestão do sistema permanece com o Estado. 
B) a gerência das unidades é definida em parceria pelo gestor estadual e municipal. 
C) o sistema é organizado com base na hierarquia de ações e serviços de saúde. 
D) os municípios têm sua gestão fragmentada. 
E) as unidades de saúde do município não têm papel definido. 
 
05) A consolidação do SUS 
A) é condição necessária e suficiente para a efetivação do direito da população à saúde. 
B) e o conjunto dos fatores de ordem econômico-social e cultural têm influência sobre as condições de saúde da 
população. 
C) depende do crescimento econômico do país, pois dessa forma terá seu financiamento assegurado. 
D) tem relação exclusivamente com o sistema de assistência à saúde da população. 
E) depende apenas da gestão ministerial, que define o aporte de recursos a serem repassados para as esferas 
estaduais e municipais de governo. 
 
06) Na Constituição Federal de 1988, o artigo 199 define que a assistência à saúde é livre à iniciativa 
privada. Sobre a iniciativa privada no Sistema Únicode Saúde (SUS) pode-se afirmar que: 
A) poderá participar do SUS, em caráter substitutivo 
B) para que participe do SUS, é desnecessário celebração de contrato ou convênio 
C) as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos têm preferência em participar do SUS 
D) a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos 
requer autorização especial 
 
07) A Constituição Federal de 1988 na seção II dispõe sobre a Saúde, que descreve em artigo sobre a saúde 
ser direito de todos. Para tanto, no art. 198 as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com suas diretrizes. 
Quanto ao atendimento integral, podemos assinalar como verdadeira:  
A) a direção única em cada esfera de governo. 
B) a prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. 
C) participação da comunidade. 
D) direção única nas atividades preventivas. 
E) de relevância pública as ações nos serviços de saúde. 
 

Gabarito 
 

01 -  02 -  03 -  04 -  05 -  06 -  07 -  08 -  09 -  10 -  

11 - 12 -  13 -  14 -  15 -  16 - B 17 - E 18 - C 19 - D 20 - B 

21 - E 22 - C 23 - D 24 - D 25 - C 26 - B 27 - D 28 - A 29 - D 30 - D 

31 - B 32 - A 33 - E 34 - B 35 - B 36 - C 37 - A 38 - E 39 - D 40 - C 

41 - E 42 - C 43 - C 44 - A 45 - B 46 - A 47 - A 48 - C 49 - A 50 - B 

51 - D 52 - B 53 - D 54 - C 55 - A 56 - C 57 - A 58 - C 59 - A 60 - A 

61 - D 62 - B 63 - C 64 - B 65 - B 66 - C 67 - E 68 - B 69 - B 70 - C 

71 - B 72 - B 73 - D 74 - D 75 - E 76 - D 77 - E 78 - C 79 - C 80 - A 

81 - C 82 - B 83 - C 84 - A 85 - B 86 - C 87 - E 88 - B 89 - D 90 - C 

91 - C 92 - A 93 - A 94 - C 95 - C 96 - A 97 - A 98 - A 99 - A 100 - C 
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Conteúdo do 1º Caderno 
 

- Abordagens clássica, burocrática e sistêmica da administração. Evolução da administração pública no 
Brasil após 1930; reformas administrativas; a nova gestão pública. Processo administrativo.  Funções da 
administração: planejamento, organização, direção e controle. Estrutura organizacional.  Cultura 

organizacional. -Gestão de Pessoas. Equilíbrio organizacional. Objetivos, desafios e características da 
gestão de pessoas. Comportamento organizacional: relações indivíduo/organização, motivação, liderança, 

desempenho. -Gestão da Qualidade e modelo de excelência gerencial.  Principais teóricos e suas 
contribuições para a gestão da qualidade. Ciclo PDCA.  Ferramentas de gestão da qualidade. Modelo do 

gespública. -Noções de Gestão de Processos: técnicas de mapeamento, análise e melhoria de 
processos. 

Conteúdo do 2º Caderno 
 
6 Legislação administrativa. 6.1 Administração direta, indireta e funcional. 6.2 Atos administrativos. 6.3 
Requisição. 6.4 Regime jurídico dos servidores públicos federais: admissão, demissão, concurso 
público, estágio probatório, vencimento básico, licença, aposentadoria. 7 Noções de arquivologia. 7.1 
Arquivística: princípios e conceitos. 7.2 Legislação arquivística. 7.3 Gestão de documentos. 7.3.1 
Protocolos: recebimento, registro, distribuição, tramitação e expedição de documentos. 7.3.2 
Classificação de documentos de arquivo. 7.3.3 Arquivamento e ordenação de documentos de arquivo. 
7.3.4 Tabela de temporalidade de documentos de arquivo. 7.4 Acondicionamento e armazenamento de 
documentos de arquivo. 7.5 Preservação e conservação de documentos de arquivo. 

Conteúdo do 3º Caderno 
1 Classificação de materiais. 1.1 Atributos para classificação de materiais. 1.2 Tipos de classificação. 
1.3 Metodologia de cálculo da curva ABC. 2 Gestão de estoques. 3 Compras. 3.1 Organização do setor 
de compras. 3.2 Etapas do processo. 3.3 Perfil do comprador. 3.4 Modalidades de compra. 3.5 Cadastro 
de fornecedores. 4 Compras no setor público. 4.1 Objeto de licitação. 4.2 Edital de licitação. 5 
Recebimento e armazenagem. 5.1 Entrada. 5.2 Conferência. 5.3 Objetivos da armazenagem. 5.4 
Critérios e técnicas de armazenagem. 5.5 Arranjo físico (leiaute). 6 Distribuição de materiais. 6.1 
Características das modalidades de transporte. 6.2 Estrutura para distribuição. 7 Gestão patrimonial. 7.1 
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Tombamento de bens. 7.2 Controle de bens. 7.3 Inventário. 7.4 Alienação de bens. 7.5 Alterações e 
baixa de bens. 
 

  8 Coletâneas com 1050 Exercícios  
 

 

 

Administração  
 

Abordagens Clássica, Burocrática e Sistêmica da Administração.   
 

Abordagem Clássica da Administração 
  

Administração Científica  
Taylorismo ou Administração Científica é o modelo de administração desenvolvido pelo engenheiro americano 
Frederick Winslow Taylor (1856-1915), que é considerado o pai da Administração Científica. 
 
A expansão industrial norte-americana necessitava de intensa mão-de-obra. Esta era oriunda, na maior parte, do 
meio rural e do grande contingente de imigrantes europeus e asiáticos que chegavam aos Estados Unidos fugidos 
das guerras. Taylor tinha dois grandes problemas: a ineficiência das indústrias e os altos custos de produção.  
 
Os primeiros estudos desenvolvidos por Taylor em relação ao desenvolvimento de pessoal e seus resultados 
acreditavam que oferecendo instruções sistemáticas e adequadas aos trabalhadores, ou seja, treinando-os, 
haveria possibilidade de fazê-los produzir mais e com melhor qualidade.   
 
Em relação ao planejamento a atuação dos processos: achava que todo e qualquer trabalho necessita, 
preliminarmente, de um estudo para que seja determinada uma metodologia própria visando sempre o seu máximo 
desenvolvimento.   
 
Em relação à produtividade e à participação dos recursos humanos: foi estabelecida a coparticipação entre o 
capital e o trabalho, cujo resultado refletiu em menores custos, salários mais elevados e, principalmente, em 
aumentos de níveis de produtividade.   
 
Em relação ao autocontrole das atividades desenvolvidas e às normas procedimentais: introduziu o controle com 
o objetivo de o trabalho ser executado de acordo com uma sequência e um tempo pré-programados, de modo a 
não haver desperdícios operacionais. Inseriu, também, a supervisão funcional, estabelecendo que todas as fases 
de um trabalho deviam ser acompanhadas de modo a verificar se as operações estavam sendo desenvolvidas em 
conformidades com as instruções programadas. Finalmente, apontou que estas instruções programadas deviam, 
sistematicamente, ser transmitidas a todos os empregados.   
 
Taylor iniciou o seu estudo observando o trabalho dos operários. Sua teoria seguiu um caminho de baixo para 
cima, e das partes para o todo; dando ênfase à tarefa. Para ele a administração tinha que ser tratada como ciência.            
  
Organização Racional do Trabalho (ORT):  
Análise do trabalho e estudo dos tempos e movimentos: objetivava a isenção de movimentos inúteis, para que o 
operário executasse de forma mais simples e rápida a sua função, estabelecendo um tempo médio; 

 Estudo da fadiga humana: a fadiga predispõe o trabalhador à diminuição da produtividade e perda de 
qualidade, acidentes, doenças e aumento da rotatividade de pessoal; 

 Divisão do trabalho e especialização do operário; 

 Desenho de cargos e tarefas: desenhar cargos é especificar o conteúdo de tarefas de uma função, como 
executar e as relações com os demais cargos existentes;  
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 Incentivos salariais e prêmios por produtividade;  

 Condições de trabalho: O conforto do operário e o ambiente físico ganham valor, não porque as pessoas 
merecessem, mas porque são essenciais para o ganho de produtividade; 

 Padronização: aplicação de métodos científicos para obter a uniformidade e reduzir os custos; 

 Supervisão funcional: os operários eram supervisionados por pessoas especializadas, e não por uma 
autoridade centralizada; 

 Homem econômico: o homem é motivável por recompensas salariais, econômicas e materiais; e   

 A empresa era vista como um sistema fechado, isto é, os indivíduos não recebiam influências externas. O 
sistema fechado é mecânico, previsível e determinístico.  
  

Princípios da Administração Científica:  
 

Taylorismo 
 
Taylor pretendia definir princípios científicos para a administração das empresas. Tinha por objetivo resolver os 
problemas que resultam das relações entre os operários, como consequência modificam-se as relações humanas 
dentro da empresa, o bom operário não discute as ordens, nem as instruções, faz o que lhe mandam fazer. 
 
Os quatro princípios fundamentais da administração Científica são:  

 Princípio do Planejamento; 

 Princípio da Preparação dos Trabalhadores; 

 Princípio do Controle e  

 Princípio da Execução.   
  
Princípio do Planejamento consiste em substituir o critério individual do operário, a improvisação e o empirismo 
por métodos planejados e testados.  
 
Princípio da Preparação dos Trabalhadores consiste em selecionar cientificamente os trabalhadores de acordo 
com suas aptidões, prepará-los e treiná-los para produzirem mais e melhor, de acordo com o método planejado, e 
em preparar máquinas e equipamentos em um arranjo físico e disposição racional. Pressupunha o estudo das 
tarefas ou dos tempos e movimentos e a Lei da fadiga.    
 
Princípio de Controle consiste em controlar o trabalho para se certificar de que o mesmo está sendo executado 
de acordo com o método estabelecido e segundo o plano de produção.  
 
Princípio da Execução consiste em distribuir distintamente as atribuições e as responsabilidades para que a 
execução do trabalho seja o mais disciplinado possível.  
  

Fordismo 
 
Idealizado pelo empresário americano Henry Ford (1863-1947), fundador da Ford Motor Company, o fordismo se 
caracteriza por ser um método de produção caracterizado pela produção em série, sendo um aperfeiçoamento do 
taylorismo.  
 
Ford introduziu em suas fábricas as chamadas linhas de montagem, nas quais os veículos a serem produzidos 
eram colocados em esteiras rolantes e cada operário realizava uma etapa da produção, fazendo com que a 
produção necessitasse de altos investimentos e grandes instalações. O método de produção fordista permitiu que 
a Ford produzisse mais de 2 milhões de carros por ano, durante a década de 1920. O veículo pioneiro da Ford no 
processo de produção fordista foi o mítico Ford Modelo T, mais conhecido no Brasil como "Ford Bigode".  
 
O fordismo teve seu ápice no período posterior à Segunda Guerra Mundial, nas décadas de 1950 e 1960, que 
ficaram conhecidas na história do capitalismo como “Os Anos Dourados”.  A crise sofrida pelos Estados Unidos na 
década de 1970 foi considerada uma crise do próprio modelo, que apresentava queda da produtividade e das 
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margens de lucros. A partir da década de 1980, esboçou-se nos países industrializados um novo padrão de 
desenvolvimento denominado pós-fordismo ou modelo flexível (toyotismo), baseado na tecnologia da informação.  
Princípios fordistas: 
•   Intensificação;   
•   Produtividade;   
•   Economicidade.   
          

Toyotismo 
 
O toyotismo é um modo de organização da produção capitalista que se desenvolveu a partir da globalização do 
capitalismo na década de 1980.  Surgiu no Japão após a II Guerra Mundial, mas foi a partir da crise capitalista da 
década de 1970 que foi caracterizado como filosofia orgânica da produção industrial (modelo japonês), adquirindo 
uma projeção global.  
 
O Japão foi o berço da automação flexível, pois apresentava um cenário diferente dos Estados Unidos e da Europa: 
pequeno mercado consumidor, capital e matéria-prima escassos, e grande disponibilidade de mão-de-obra não-
especializada, impossibilitavam a solução taylorista-fordista de produção em massa. A resposta foi o aumento da 
fabricação de pequenas quantidades de numerosos modelos de produtos, voltados para o mercado externo, de 
modo a gerar divisas para a obtenção de matérias-primas e alimentos, para importar os equipamentos e bens de 
capital necessários para a sua reconstrução pós-guerra e para o desenvolvimento da própria industrialização. O 
sistema pode ser teoricamente caracterizado por quatro aspectos:  
• Mecanização flexível, uma dinâmica oposta à rígida automação fordista decorrente da inexistência de escalas 
que viabilizassem a rigidez.   
• Processo de multifuncionalização de sua mão-de-obra, uma vez que por se basear na mecanização flexível e na 
produção para mercados muito segmentados, a mão-de-obra não podia ser especializada em funções únicas e 
restritas como a fordista. Para atingir esse objetivo os japoneses investiram na educação e qualificação de seu 
povo e o toyotismo, em lugar de avançar na tradicional divisão do trabalho, seguiu também um caminho inverso, 
incentivando uma atuação voltada para o enriquecimento do trabalho.   
• Implantação de sistemas de controle de qualidade total, onde através da promoção de palestras de grandes 
especialistas norte-americanos, difundiu-se um aprimoramento do modelo norte-americano, onde, ao se trabalhar 
com pequenos lotes e com matérias-primas muito caras, os japoneses de fato buscaram a qualidade total.  Se, no 
sistema fordista de produção em massa, a qualidade era assegurada através de controles amostrais em apenas 
pontos do processo produtivo, no toyotismo, o controle de qualidade se desenvolve por meio de todos os 
trabalhadores em todos os pontos do processo produtivo.   
• Sistema just in time que se caracteriza pela minimização dos estoques necessários à produção de um extenso 
leque de bens, com um planejamento de produção dinâmico.  
Como indicado pelo próprio nome, o objetivo final seria produzir um bem no exato momento em que for demandado.   
 
O Japão desenvolveu um elevado padrão de qualidade que permitiu a sua inserção nos lucrativos mercados dos 
países centrais e, ao buscar a produtividade com a manutenção da flexibilidade, o toyotismo se complementava 
naturalmente com a automação flexível.  
 
A partir de meados da década de 1970, as empresas toyotistas assumiriam a supremacia produtiva e econômica, 
principalmente pela sua sistemática produtiva que consistia em produzir bens pequenos, que consumissem pouca 
energia e matéria-prima, ao contrário do padrão norte-americano. Com o choque do petróleo e a consequente 
queda no padrão de consumo, os países passaram a demandar uma série de produtos que não tinham capacidade, 
e, a princípio, nem interesse em produzir, o que favoreceu o cenário para as empresas japonesas toyotistas. A 
razão para esse fato foi que devido à crise, o aumento da produtividade, embora continuasse importante, perdeu 
espaço para fatores como a qualidade e a diversidade de produtos para melhor atendimento dos consumidores.  
  

Teoria Clássica da Administração 
 
A Teoria Clássica da Administração foi idealizada por Henri Fayol e caracteriza-se pela ênfase na estrutura 
organizacional, pela visão do Homem Econômico e pela busca da máxima eficiência.   
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Sofreu críticas como a manipulação dos trabalhadores através dos incentivos materiais e salariais e a excessiva 
unidade de comando e responsabilidade.  
 
Paralelamente aos estudos de Frederick Winslow Taylor, Henri Fayol defendia princípios semelhantes na Europa, 
baseado em sua experiência na alta administração. Enquanto os métodos de Taylor eram estudados por 
executivos europeus, os seguidores da Administração Científica não deixaram de ignorar a obra de Fayol quando 
a mesma foi publicada nos Estados Unidos. O atraso na difusão generalizada das ideias de Fayol fez com que 
grandes contribuintes do pensamento administrativo desconhecessem seus princípios.  
 
Fayol relacionou 14 princípios básicos que podem ser estudados de forma complementar aos de Taylor:  
 
• Divisão do Trabalho - Especialização dos funcionários desde o topo da hierarquia até os operários da fábrica, 
favorecendo a eficiência da produção e aumentando a produtividade.   
 
• Autoridade e Responsabilidade - Autoridade é o direito de os superiores darem ordens que teoricamente serão 
obedecidas. Responsabilidade é a contrapartida da autoridade.   
 
• Unidade de Comando - Um funcionário deve receber ordens de apenas um chefe, evitando contraordens.   
 
• Unidade de Direção - O controle único é possibilitado com a aplicação de um plano para grupo de atividades 
com os mesmos objetivos.   
 
• Disciplina - Necessidade de estabelecer regras de conduta e de trabalho válidas para todos os funcionários. A 
ausência de disciplina gera o caos na organização.   
 
• Prevalência dos Interesses Gerais - Os interesses gerais da organização devem prevalecer sobre os interesses 
individuais.   
 
• Remuneração - Deve ser suficiente para garantir a satisfação dos funcionários e da própria organização.   
 
• Centralização- As atividades vitais da organização e sua autoridade devem ser centralizadas.   
 
• Hierarquia - Defesa incondicional da estrutura hierárquica, respeitando a risca uma linha de autoridade fixa.   
 
• Ordem- Deve ser mantida em toda organização, preservando um lugar para cada coisa e cada coisa em seu 
lugar.   
 
• Equidade - A justiça deve prevalecer em toda organização, justificando a lealdade e a devoção de cada 
funcionário da empresa.   
 
• Estabilidade dos funcionários - Uma rotatividade alta tem consequências negativas sobre desempenho da 
empresa e o moral dos funcionários.   
 
• Iniciativa - Deve ser entendida como a capacidade de estabelecer um plano e cumpri-lo.   
 
• Espírito de Equipe - O trabalho deve ser conjunto, facilitado pela comunicação dentro da equipe. Os integrantes 
de um mesmo grupo precisam ter consciência de classe, para que defendam seus propósitos.   
        
      Fayol estabeleceu as Funções Básicas da empresa, a seguir:  
• Técnica – aquilo para o qual a empresa existe, o que ela faz, o que ela sabe fazer;  
• Comercial – compra, venda e troca de mercadorias e serviços;  
• Financeira – aplicação dos recursos com o objetivo de aumentar a riqueza da empresa;  
• Contábil – fiscalizar e controlar os atos da empresa (balanços, relatórios, inventários, etc.)  
• Segurança – manutenção e segurança dos operários e do patrimônio da empresa;  
• Administrativa – responsável pelo controle e operacionalização das demais.  



                                   ww.apostilasobjetiva.com.br 

37 

 

       
Determinou também as Funções Administrativas, que segundo ele seriam:  
• Prever - Estabelece os objetivos da empresa, especificando a forma como eles serão alcançados.  
Parte de uma sondagem do futuro, desenvolvendo um plano de ações para atingir as metas traçadas.  É a primeira 
das funções, já que servirá de base diretora à operacionalização das outras funções; ou seja, ter visão de futuro, 
prever acontecimentos futuros que pudessem interferir nos interesses da organização; 
• Organizar - É a forma de coordenar todos os recursos da empresa, sejam humanos, financeiros ou materiais, 
alocando-os da melhor forma segundo o planejamento estabelecido; ou seja, pôr em ordem; 
• Comandar - Faz com que os subordinados executem o que deve ser feito; pressupõe que as relações 
hierárquicas estejam claramente definidas, ou seja, que a forma como administradores e subordinados se 
influenciam esteja explícita, assim como o grau de participação e colaboração de cada um para a realização dos 
objetivos definidos; fazer com que as coisas sejam executadas de acordo com o que foi decidido;  
• Coordenar - A implantação de qualquer planejamento seria inviável sem a coordenação das atitudes e esforços 
de toda a empresa, almejando as metas traçadas.   
• Controlar - Controlar é estabelecer padrões e medidas de desempenho que permitam assegurar que as atitudes 
empregadas sejam as mais compatíveis com o que a empresa espera. O controle das atividades desenvolvidas 
permite maximizar a probabilidade de que tudo ocorra conforme as regras estabelecidas e ditadas.   
  

Considerações sobre a Teoria Clássica:  
• Obsessão pelo Comando - Tendo como ética a visão da empresa a partir da gerência administrativa,  
Fayol focou seus estudos na unidade do comando, autoridade e na responsabilidade. Em função disso, ser visto 
como obcecado pelo comando;  
• A Empresa como Sistema Fechado - A partir do momento em que o planejamento é definido como sendo a 
pedra angular da gestão empresarial, sendo difícil imaginar que a organização seja vista como uma parte isolada 
do ambiente; 
• Manipulação dos Trabalhadores - Bem como a Administração Científica, fora tachada de tendenciosa, 
desenvolvendo princípios que buscavam explorar os trabalhadores.   
  

Abordagem Humanística da Administração 
  

Teoria das Relações Humanas  
A Escola de Relações Humanas ou Teoria de Relações Humanas possuía foco no comportamento humano; ou 
seja, volta-se para a importância do indivíduo e em como a organização é parte dele e vice-versa. Vários autores, 
psicólogos em sua maioria, escreveram importantes trabalhos sobre o homem e a sua relação com as 
organizações, mas a Teoria das Relações Humanas somente se consolidou com George Elton Mayo que liderou 
uma pesquisa sobre a possível influência dos fatores ambientais sobre a produtividade do indivíduo, chamada de 
experiência de Hawthorne, que se tornou marco para este período. Esta experiência foi realizada na Western 
Eletric Company, localizada no bairro de Hawthorne, em Chicago nos EUA.  
 
Em 1927, Mayo e seus colaboradores iniciam uma experiência que pretendeu, no início, identificar se os fatores 
físicos do ambiente poderiam exercer influência sobre a produtividade do trabalhador. Para isso, optaram pela luz 
como um fator físico ambiental.  
A experiência foi dividida em três fases:  
1ª - Dois grupos realizaram o mesmo trabalho em condições idênticas. Um grupo trabalhou com intensidade de 
luz variável, enquanto o outro trabalhava com luz constante. Não foram encontradas variações significativas entre 
os dois grupos. Contudo, uma variável nova surgiu: fator psicológico.  
2ª - Foi criado um grupo de observação separado do restante da fábrica, reproduzindo as mesmas condições e 
equipamentos de trabalho. A produção o foi o índice de comparação entre os grupos (de estudo e os demais).  
 
A produção aumentou no grupo de estudo. As conclusões foram de que: as moças gostavam de trabalhar na sala 
de provas; havia um ambiente amistoso; não havia temor ao supervisor; as moças faziam amizades entre si; e, o 
grupo desenvolveu objetivos comuns.  
3ª - Os pesquisadores passam a estudar as relações humanas. No grupo de controle as moças consideravam 
humilhante a atitude da supervisão (vigilante e constrangedora).   
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Em 1928, teve início o Programa de Entrevistas com o objetivo de conhecer a atitude e os sentimentos dos 
empregados, além de ouvir suas opiniões e sugestões.    
 
Conclusões da Experiência:  
1.  O nível de produção é resultante da integração social;  
2.  Comportamento social dos empregados;  
3.  Recompensas e sanções sociais;  
4.  Grupos informais;  
5.  Relações humanas;  
6.  Importância do conteúdo do cargo; e  
7.  Ênfase nos aspectos emocionais.  
  
Com a evolução dos estudos das relações humanas, a nova visão sobre o indivíduo resulta na concepção do 
“homem social”, isto é, na ideia de que o homem é um ser social, que vive em grupos, que necessita do convívio 
social e das relações com outros indivíduos.  
Como decorrência da Abordagem das Relações Humanas surge o estudo da motivação.  
  

Abordagem Neoclássica da Administração 
A Teoria Neoclássica da Administração surgiu da necessidade de se utilizar os conceitos válidos e relevantes da 
Teoria Clássica, expurgando-os dos exageros e distorções típicos de pioneirismo e condensando-os com outros 
conceitos válidos e relevantes oferecidos por outras teorias administrativas mais recentes.  
 
Ela é identificada por algumas características marcantes: a ênfase na prática da Administração, reafirmação 
relativa (e não absoluta) dos postulados clássicos, ênfase nos princípios clássicos de administração, ênfase nos 
princípios clássicos de administração, ênfase nos resultados e objetivos e, sobretudo, o ecletismo aberto e 
receptivo.  
 
Esta Teoria considera a administração uma técnica social básica e enfatiza as funções do administrador 
(planejamento, organização, direção e controle).  
  

Abordagem Burocrática da Administração 
 
A partir da década de 1940, as críticas tecidas tanto à Teoria Clássica – pelo seu caráter mecanicista – como à 
Escola de Relações Humanas – pela sua proposta ingênua – foram capazes de revelar que havia uma lacuna na 
base teórica da ciência da Administração, que fomentasse uma perspectiva abrangente e sólida do processo 
organizativo, base esta que deveria servir de orientação para as atividades dos administradores. Alguns 
pesquisadores e estudiosos foram buscar inspiração para o estabelecimento de uma nova teoria da organização 
nas propostas do economista e sociólogo alemão Max Weber (1864-1920). Advém daí a Teoria da Burocracia. 
 
A burocracia pode ser considerada como uma forma de organização humana baseada na racionalidade, ou seja, 
na adequação dos meios aos objetivos pretendidos, tendo em vista garantir o maior grau de eficiência possível no 
alcance desses objetivos. 
 
O conceito de burocracia para Weber é o da organização eficiente por excelência, e, para que essa excelência 
seja atingida a burocracia prima em detalhar de maneira antecipada, planejada e em todos os aspectos, como as 
coisas devem ser realizadas. 
 
Nesses termos, o objetivo deste capítulo é mostrar como a burocracia surgiu, quais as suas principais 
características, suas consequências, seus desdobramentos, bem como apresentar o conceito de disfunção 
burocrática que normalmente é confundido com a própria definição de burocracia. 
 

Max Weber e as origens da Teoria da Burocracia 
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Max Weber (1864-1920), sociólogo alemão, foi o criador da Sociologia da Burocracia.  Foi professor das 
Universidades de Friburgo e de Heidelberg e ficou famoso pela teoria das estruturas de autoridade. Com a tradução 
de alguns de seus livros para a língua inglesa, por Talcott Parsons, tomou corpo nos Estados Unidos a Teoria da 
Burocracia em Administração. Sua obra é realmente muito vasta. Seu principal livro, para o propósito deste estudo, 
é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. 
 
A origem da burocracia – compreendida como uma forma de organização humana – remonta à antiguidade, no 
momento em que o ser humano passou a elaborar e a registrar os primeiros códigos de normatização das relações 
existentes entre o Estado e a sociedade e entre os cidadãos.  
 
Entretanto, o modelo burocrático – tal como existe atualmente, teve sua origem nas mudanças religiosas 
verificadas logo após o período do Renascimento.  Nesse sentido, sublinha Max Weber que o sistema de produção 
moderno, que é eminentemente racional e capitalista, não se originou das modificações tecnológicas nem mesmo 
das relações de propriedade, como defendia Karl Marx, mas sim de um novo aparato normativo, social e moral, o 
qual denominou “ética protestante”: o trabalho árduo e duro, a poupança e o ascetismo que proporcionavam a 
reaplicação dos volumes de capital excedentes, em vez do gasto e do consumo em elementos materiais e 
improdutivos, que normalmente perseguem a vaidade e o prestígio. 
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
 

 
 

Coletânea de Exercícios de Fixação I 
Gabarito: No final dos exercícios 

 
01)  O Departamento Administrativo do Serviço Público - DASP, criado em 1936 e reforçado durante o 
Estado Novo, foi um marco na implementação, por parte do Governo Federal, no Brasil, de um ciclo de 
reformas administrativas deliberadas. Entre as opções abaixo, indique a que apresenta as áreas 
privilegiadas pelo DASP nesse esforço pioneiro de reformar a administração pública.  
A) Modernização do sistema fiscal, desburocratização do serviço público, eliminação do sistema de remuneração 
privilegiada, descentralização de atividades.  
B) Recursos humanos, administração tributária, educação superior, modernização tecnológica.  
C) Implantação do planejamento, automação no processamento de dados fiscais, introdução de critérios de 
avaliação de cargos por fatores e pontos da administração de materiais.  
D) Administração de pessoal, administração de materiais, orçamento e administração orçamentária, revisão de 
estruturas e racionalização de métodos.  
E) Administração tributária, modernização do sistema fiscal, orçamento e administração orçamentária, implantação 
do planejamento e descentralização de atividades.  
 
02) A preocupação com a cultura organizacional não é nova nas teorias da administração. Desde o início 
do século, toda vez que em processos de mudança organizacional surgiam resistências, o terna da cultura 
vinha à tona. Entretanto, nos anos 80, em virtude da ênfase na "qualidade total" e da emergência da 
"reengenharia", a preocupação com a cultura das organizações ganhou outra dimensão, tornando-se 
elemento-chave na implementação de estratégias planejadas de mudança, tanto nas instituições privadas 
como públicas. Qual seria a explicação mais completa para esse interesse generalizado pelo terna durante 
os últimos anos?  
A) Responder ao recente declínio de produtividade das empresas ocidentais e ao ganho de produtividade das 
empresas asiáticas, particularmente das japonesas.  
B) A mudança acelerada e a incerteza crescente, típicas do período histórico em que vivemos, ao abalarem 
padrões produtivos e gerenciais, teriam tornado imprescindível a ênfase nos valores e na dimensão simbólica 
como forma de garantir a coesão interna e a motivação para a mudança.  



                                   ww.apostilasobjetiva.com.br 

40 

 

C) A percepção de que tudo é relativo forçaria as organizações a desenvolverem estratégias culturais para 
enfrentar as mudanças do meio ambiente.  
D) Responder à desintegração da sociedade decorrente da competição crescente através do estabelecimento de 
padrões culturais rígidos e integrativos nas organizações complexas.  
E) A necessidade de resgatar uma abordagem que enfoque as vantagens e desvantagens comparativas das 
organizações, recuperando a missão a ser por elas realizada e centrando-se na recuperação de sua uniformidade 
e coesão culturais originárias.  
 
03) Desde 1930, o Estado brasileiro tem passado por mudanças de cunho administrativo e gerencial. O 
objetivo mais amplo dessas reformas é o de consolidar a democracia e fortalecer suas instituições. Quanto 
à estruturação da máquina administrativa do Estado brasileiro, assinale a opção incorreta.  
A) Nos anos 30 do século passado, nos quadros de um regime autoritário, foi criada a burocracia profissional no 
país, cujo órgão central coordenador do processo de modernização foi o DASP.  
B) No governo Collor, foi desenvolvido o Programa de Privatização de Empresas Estatais e o Plano de Carreira 
para os Servidores da Administração Direta.  
C) Com a Constituição de 1988, ocorreu a descentralização de recursos orçamentários e da execução dos serviços 
públicos para estados e municípios.  
D) O Programa Nacional de Desburocratização tinha por objetivo a simplificação de procedimentos, documentos 
e decretos, eliminava as informações desnecessárias e enfatizava a desestatização.  
E) a Nova República, houve a organização do sistema de gerenciamento das contas e pagamentos de pessoal por 
meio da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). 
 
04) Pode-se afirmar que o Planejamento é a função administrativa que dá início ao processo administrativo, 
servindo de base para as demais funções. 
Assinale a alternativa correta, no que se refere a essa função administrativa. 
A) O Planejamento Estratégico é aplicável a toda a organização, cobrindo períodos de tempo alargados. 
B) O Planejamento Operacional é feito para o médio prazo, identifica os procedimentos e processos específicos, 
posicionando a organização em relação ao seu ambiente externo.  
C) O Planejamento Estratégico é estabelecido para o curto prazo, é temporário e aplicável às áreas funcionais da 
organização. 
D) O Planejamento Estratégico traduz os objetivos gerais em objetivos específicos, identificando as principais 
ações a serem realizadas.  
E) O Planejamento Operacional é aplicável às áreas específicas tais como Marketing, Comercial e Financeira. 
 
05) O modelo de departamentalização considerado inadequado para lidar com ambientes em rápido 
processo de mudança é o denominado critério de organização:  
A) funcional;  
B) territorial;  
C) por cliente;  
D) geográfica;  
E) por produto.  
 
06) Decisões são escolhas que as pessoas fazem para enfrentar problemas e aproveitar oportunidades. 
Um exemplo de decisão estratégica é a:  
A) escolha dos mercados em que atuar;  
B) definição dos prazos para realização de uma tarefa;  
C) elaboração de relatórios sobre o andamento da tarefa;  
D) distribuição da tarefa entre os membros de uma equipe;  
E) definição do trabalho necessário para realizar uma tarefa.  
 
07) Ao lado das dificuldades apresentadas pela burocracia para se adaptar às rápidas mudanças culturais, 
políticas e econômicas das últimas décadas, o crescimento desmesurado do número e do poder das 
organizações burocráticas tem sido apresentado como um dos fatores que levaram à ineficiência e 
inviabilizaram a reprodução do modelo racional-legal de administração. Indique a opção que fornece a 
melhor explicação a respeito deste problema.  
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A) A burocracia cresceu em tamanho e em número na proporção direta em que se deixou contaminar pela 
influência de fatores políticos irracionais e pela massificação do acesso às suas carreiras.  
B) A dificuldade crescente para estabelecer rotinas processuais e a politização excessiva dos procedimentos 
normativos acabaram por fazer com que as altas autoridades burocráticas perdessem o controle sobre seus 
subordinados.  
C) As organizações burocráticas cresceram por terem sido forçadas a reagir diante dos excessivos controles 
democráticos sobre elas exercidos pelas instâncias políticas do Estado.  
D) O esprit de corps e a oligarquização das cúpulas dirigentes acabaram por estimular a tendência à multiplicação 
artificial de órgãos como forma de reforçar o poder dos burocratas.  
E) O crescimento desmesurado das burocracias foi provocado pela aplicação descriteriosa de métodos intuitivos, 
num quadro marcado por uma acirrada competição entre os agentes econômicos.  
 
08) As atribuições do Departamento de Administração de Serviço Público (DASP), previstas em seu ato de 
criação, não incluem:  
A) selecionar os candidatos aos cargos públicos federais, excetuados os das secretarias da Câmara dos 
Deputados e do Conselho Federal.   
B) auxiliar o presidente da República no exame dos projetos de lei submetidos à sanção.   
C) coordenar os órgãos integrantes do sistema de controle interno do serviço público federal.   
D) estudar e fixar os padrões e especificações do material para uso nos serviços públicos. 
 
09) A Gestão Estratégica (processo empresarial) compreende as seguintes funções:  
A) planejamento, organização, direção e controle.  
B) planejamento, desempenho, controle e avaliação.  
C) organização, direção, avaliação e qualidade.  
D) liderança, controle, responsabilidade e objetivos.  
E) controle, direção, empreendimento e eficiência.  
 
10) Quanto à departamentalização, podemos afirmar que: 
A) é um processo pelo qual o grau de incerteza nas decisões é maior, pois as funções não possuem similaridade.  
B) é um processo utilizado por empresas que não possuem critérios objetivos de organização.  
C) é um processo longo e demorado, onde a eficiência e a eficácia não são pontos cruciais.  
D) é um processo que se define o curso de ação para a tomada de decisão.  
E) é um processo que estabelece unidades compostas de grupos, com funções relacionadas.  
  
11)  A discussão sobre ética na administração tem sua origem na opinião de que as organizações têm 
responsabilidades sociais. Isto significa dizer que as organizações:  
A) necessitam preocupar-se unicamente com seus objetivos, sem levar em consideração a sua relação com a 
sociedade.  
B) utilizam recursos da sociedade e, como são riquezas naturais, não precisam devolver nem compensar a 
sociedade pela utilização do mesmo.  
C) lutam para defender seu ambiente de tarefa, enfatizando suas preocupações com seus mercados consumidor, 
fornecedor e concorrente.  
D) utilizam recursos da sociedade e devem cumprir seus papéis com a mesma, aumentando a riqueza da 
sociedade.  
E) devem se preocupar com seus custos somente financeiros, pois são os mesmos que fazem parte das suas 
formações de preços.  
 
12) A gestão estratégica compreende um conjunto de conceitos que são utilizados para que as 
organizações tenham subsídios para atingir um desempenho eficiente e eficaz no mercado.  
Assinale a definição correta do conceito proposto: 
A) planejamento estratégico: processo gerencial voltado para o mercado e que objetiva desenvolver e manter um 
ajuste viável entre os objetivos, experiências e recursos da organização e suas oportunidades num mercado 
mutante.  
B) estratégia de mudança limitada: estratégia que envolve a oferta de novos produtos em mercados já consolidados 
e também novos mercados dentro da mesma classe de produtos.  
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C) objetivo organizacional: processo pelo qual as informações percebidas são utilizadas para avaliar e escolher 
entre os vários cursos de ação.  
D) análise ambiental: processo cujo principal objetivo é monitorar o cenário da organização para identificar os 
riscos e oportunidades em um passado recente.  
E) ameaças e oportunidades: variáveis internas que são analisadas pela empresa para detectar quais as forças e 
as falhas que a empresa possui.  
 
13)  O Planejamento Operacional é um dos tipos de planejamento existentes. Seu conteúdo e sua amplitude 
compreendem, respectivamente:  
A) conteúdo genérico e sintético e amplitude macro-orientada, isto é, aborda a empresa como uma totalidade.  
B) conteúdo genérico e analítico e amplitude micro-orientada, isto é, aborda a empresa como uma totalidade.  
C) conteúdo detalhado e analítico e amplitude macro-orientada, isto é, aborda cada unidade da empresa ou cada 
conjunto de recursos separadamente.  
D) conteúdo menos genérico e mais detalhado e amplitude micro-orientada, isto é, aborda cada unidade da 
empresa ou cada conjunto de recursos separadamente.  
E) conteúdo detalhado e analítico e amplitude micro-orientada, isto é, aborda cada tarefa ou operação 
separadamente.  
  
14) Uma das etapas do Planejamento Estratégico é o estabelecimento de objetivos a serem perseguidos 
pela organização. Os objetivos correspondem:  
A) aos passos ou etapas quantificadas e com prazos definidos a curto prazo.  
B) ao alvo ou situação que se pretende atingir e para onde a organização deve dirigir seus esforços com prazos 
definidos a longo prazo.  
C) a ação ou caminho adequado a ser executado pela empresa com horizonte temporal mais a longo prazo.  
D) a definição dos níveis de delegação, faixas de valores e aspectos de comportamento organizacional.  
E) a um conjunto de projetos homogêneos que devem ser desenvolvidos pela alta gerência da organização.  
 
15)  Planejamento, Organização, Direção e Controle são funções: 
A)  administrativas; 
B)  técnicas; 
C)  financeiras; 
D)  comerciais; 
E)  contábeis. 
 
16)  A elaboração do Planejamento Estratégico exige quatro fases bem definidas, EXCETO: 
A) formulação dos objetivos organizacionais; 
B) identificação dos recursos materiais; 
C) formulação das alternativas estratégicas; 
D) análise externa do ambiente; 
E) análise interna da empresa. 
 
17) São muitos os teóricos da administração e os administradores públicos que defendem a necessidade 
de se proceder a uma "reinvenção" dos governos. Para eles, as atuais estruturas governamentais estão 
fortemente abaladas pelas inovações tecnológicas, pelo ritmo intenso das mudanças pelo surgimento de 
uma economia global "pós-industrial" e de uma sociedade baseada no conhecimento e na informação. 
Neste novo contexto, a máquina administrativa rígida e hierarquizada, estruturada por setores e assentada 
em burocracias complexas e extensivas, passa a enfrentar grandes e incontornáveis dificuldades. A saída 
estaria, então, na adoção, pelos governos, da perspectiva do empreendedorismo governamental, capaz de 
promover a sintonia entre os governos e as novas condições socioeconômicas, políticas e culturais. 
Indique a opção que apresenta com maior clareza e precisão a ideia de governo empreendedor.  
A) O governo empreendedor define-se por buscar a incorporação de práticas e posturas empresariais, utilizando-
se do poder de alavancagem das obras públicas, sobretudo no terreno da construção civil e da infraestrutura 
urbana.  
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B) O governo empreendedor caracteriza-se pela adoção de novas formas de utilização de seus recursos, de modo 
a maximizar a produtividade e a eficiência, buscando, ao mesmo tempo, organizar sistemas participativos 
descentralizados com base na mobilização de setores comunitários.  
C) O governo empreendedor caracteriza-se pela determinação com que torna suas decisões, concentra-se na 
administração criteriosa do dinheiro público e busca opor, às demandas e pressões da sociedade, um conjunto de 
políticas e programas racionalmente concebidos.  
D) O governo empreendedor distingue-se por não temer assumir riscos, busca a maximização dos recursos 
públicos a qualquer preço e apoia-se firmemente na geração de receitas financeiras.  
E) O governo empreendedor caracteriza-se pela preocupação em responder com rapidez às demandas da 
sociedade, mas procura sempre moderar suas iniciativas de investimento, para não colidir a dinâmica e os 
interesses do mundo dos negócios privados.  
 
18)  Ainda sobre controle, assinale a opção INCORRETA.  
A) O controle preliminar ocorre antes de as operações iniciarem e inclui políticas, procedimento e regras destinadas 
a garantir que as atividades planejadas sejam implementadas adequadamente.  
B) O controle simultâneo ocorre enquanto os planos estão sendo implementados.  
C) O controle por feedback enfoca o uso da informação sobre os resultados para corrigir desvios em relação ao 
parâmetro aceitável depois que eles surgem.  
D) A inspeção de matérias-primas e a seleção e o treinamento adequado dos funcionários são exemplos de 
controle simultâneo.  
 
19) Sobre as características do planejamento tático, analise as afirmativas abaixo e, em seguida, assinale 
a alternativa correta:  
I - É projetado a longo prazo  
II - Envolve cada departamento  
III - É definido para cada tarefa ou atividade  
IV - É projetado a médio prazo  
V - Envolve a empresa como uma totalidade  
  
A)  Apenas I, II, III são verdadeiros.  
B)  Apenas II e IV são verdadeiros.  
C)  Apenas II, III, IV são verdadeiros.  
D)  Apenas I e V são verdadeiros. 
 
20)  No que diz respeito a planejamento, assinale a opção INCORRETA.  
A) O processo de planejar compreende três etapas principais: aquisição de dados de entrada, processamento dos 
dados de entrada e elaboração de planos.  
B) Os dados de entrada mostram necessidades, ameaças, oportunidades ou uma situação com a qual o 
administrador deverá lidar.  
C) As metas são alvos a atingir de longo prazo.  
D) As diretrizes servem para balizar os meios adequados para atingir os objetivos e canalizar as decisões. 
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
 

Gabarito 
 

01 -  02 -  03 -  04 -  05 -  06 -  07 -  08 -  09 -  10 -  

11 - D 12 -  13 -  14 -  15 -  16 -  17 -  18 -  19 -  20 -  

21 - A 22 - B 23 - C 24 - C 25 - B 26 - A 27 - E 28 - C 29 - A 30 - B 

31 - D 32 - A 33 - A 34 - C 35 - E 36 - D 37 - E 38 - B 39 - A 40 - A 

41 - C 42 - C 43 - D 44 - A 45 - A 46 - D 47 - D 48 - A 49 - B 50 - E 

51 - B 52 - B 53 - B 54 - E 55 - C 56 - C 57 - D 58 - D 59 - C 60 - C 
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61 - A 62 - C 63 - A 64 - E 65 - D 66 - A 67 - D 68 - C  69 - E  70 - E 

71 - B 72 - B 73 - E 74 - A 75 - B 76 - B 77 - D 78 - B 79 - A 80 - D 

81 - E 82 - A 83 - E 84 - A 85 - C 86 - D 87 - E 88 - D 89 - B 90 - D 

91 - C 92 - D 93 - C 94 - D 95 - D 96 - D 97 - D 98 - B 99 - C 100 - A 

101 - B 102 - B 103 - A 104 - C 105 -D 106 - C 107 -D 108 - C 109- B 110 - C 

111 - C 112 - B 113 - E 114 - A 115 -C 116 - A 117 -D 118 - C 119 - B 120 – D 

 
 
 
 

 
 

       Conteúdo 
        

Introdução 

Estruturas lógicas  Lógica de argumentação: analogias, inferências, deduções e 

conclusões  Lógica Sentencial (ou proposicional): Proposições simples e compostas. 

Tabelas-verdade.  Equivalências. Leis de De Morgan. Diagramas lógicos   Lógica de primeira 

ordem  Análise Combinatória e Probabilidade  Operações com conjuntos.  Raciocínio 

lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais  Sequências e 
Progressões. 
 

Exercícios 

Coletânea de Exercícios – I  
Coletânea de Exercícios – II 
Coletânea de Exercícios – III 
Coletânea de Exercícios – IV 

Introdução 
 
Muitas pessoas gostam de falar ou julgar que possuem e sabem usar o raciocínio lógico, porém, quando 
questionadas direta ou indiretamente, perdem, esta linha de raciocínio, pois este depende de inúmeros fatores 
para completá-lo, tais como:  

calma,  
conhecimento,  
vivência,  
versatilidade,  
experiência,  
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criatividade,  
ponderação,  
responsabilidade, entre outros. 

 
 Ao nosso ver, para se usar a lógica é necessário ter domínio sobre o pensamento, bem como, saber pensar, ou 
seja, possuir a "Arte de Pensar". Alguns dizem que é a sequência coerente, regular e necessária de 
acontecimentos, de coisas ou fatos, ou até mesmo, que é a maneira de raciocínio particular que cabe a um 
indivíduo ou a um grupo. Existem outras definições que expressam o verdadeiro raciocínio lógico aos profissionais 
de processamento de dados, tais como: um esquema sistemático que define as interações de sinais no 
equipamento automático do processamento de dados, ou o computador científico com o critério e princípios formais 
de raciocínio e pensamento. 
 
 Para concluir todas estas definições, podemos dizer que lógica é a ciência que estuda as leis e critérios de validade 
que regem o pensamento e a demonstração, ou seja, ciência dos princípios formais do raciocínio. 
 
 Usar a lógica é um fator a ser considerado por todos, principalmente pelos profissionais de informática 
(programadores, analistas de sistemas e suporte), têm como responsabilidade dentro das organizações, solucionar 
problemas e atingir os objetivos apresentados por seus usuários com eficiência e eficácia, utilizando recursos 
computacionais e/ou automatizados. Saber lidar com problemas de ordem administrativa, de controle, de 
planejamento e de raciocínio. Porém, devemos lembrá-los que não ensinamos ninguém a pensar, pois todas as 
pessoas, normais possuem este "Dom", onde o nosso interesse é mostrar como desenvolver e aperfeiçoar melhor 
esta técnica, lembrando que para isto, você deverá ser persistente e praticá-la constantemente, chegando à 
exaustão sempre que julgar necessário. 

 
Sucesso e bons estudos. 
 
Apostilas Objetiva 
 

Raciocínio Lógico  
Conceitos Básicos  

 

Lógica Sentencial (proposicional) 

 
Proposições 
Chamaremos de proposição ou sentença, a todo conjunto de palavras ou símbolos que exprimem um pensamento 
de sentido completo. 
Sendo assim, vejamos os exemplos: 
a) O Instituto do Coração fica em São Paulo. 
b) O Brasil é um País da América do Sul. 
c) A Polícia Federal pertence ao poder judiciário. 
 
Evidente que você já percebeu que as proposições podem assumir os valores falsos ou verdadeiros, pois elas 
expressam a descrição de uma realidade, e também observamos que uma proposição representa uma informação 
enunciada por uma oração, e, portanto, pode ser expressa por distintas orações, tais como: “Pedro é maior que 
Carlos”, ou podemos expressar também por “Carlos é menor que Pedro”. 
 
Temos vários tipos de sentenças:  

  Declarativas  

  Interrogativas  

  Exclamativas  

  Imperativas  
 
Leis do Pensamento  
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Vejamos algumas leis do pensamento para que possamos desenvolver corretamente o nosso pensar.  
 

 Princípio da Identidade. Se qualquer proposição é verdadeira, então, ela é verdadeira.  

 Princípio de Não-Contradição. Uma proposição não pode ser ao mesmo tempo verdadeira e falsa.  

 Princípio do Terceiro Excluído. Uma proposição só pode ser verdadeira ou falsa, não havendo outra 
alternativa.  

 Sentenças Abertas.  Quando substituímos numa proposição alguns componentes por variáveis, teremos uma 
sentença aberta.  
 

Valores Lógicos das Proposições  
 
Valor lógico é a classificação da proposição em verdadeiro (V) ou falso (F), pelos princípios da não-contradição e 
do terceiro excluído. Sendo assim, a classificação é única, ou seja, a proposição só pode ser verdadeira ou falsa.  
 
Exemplos de valores lógicos:  

 O número 2 é primo. (Verdadeiro)  

 Marte é o planeta vermelho. (Verdadeiro)  

 No Brasil, fala-se espanhol. (Falso)  

 Toda ave voa. (Falso)  

 O número 3 é par. (Falso)  

 O número 7 é primo. (Verdadeiro)  

 O número 7 é ímpar. (Verdadeiro)  
 
Somente às sentenças declarativas pode-se atribuir valores de verdadeiro ou falso, o que ocorre quando a 
sentença é, respectivamente, confirmada ou negada. De fato, não se pode atribuir um valor de verdadeiro ou falso 
às demais formas de sentenças como as interrogativas, as exclamativas e outras, embora elas também expressem 
juízos. 
São exemplos de proposições as seguintes sentenças declarativas: 
O número 6 é par. 
O número 15 não é primo. 
Todos os homens são mortais. 
Nenhum porco espinho sabe ler. 
Alguns canários não sabem cantar. 
Se você estudar bastante, então aprenderá tudo. 
Eu falo inglês e francês. 
Marlene quer um sapatinho novo ou uma boneca. 
 
Não são proposições: 
Qual é o seu nome? 
Preste atenção ao sinal. 
Caramba! 
 
Proposição Simples 
 
Uma proposição é dita proposição simples ou proposição atômica quando não contém qualquer outra proposição 
como sua componente. Isso significa que não é possível encontrar como parte de uma proposição simples alguma 
outra proposição diferente dela. Não se pode subdividi-la em partes menores tais que alguma delas seja uma nova 
proposição. 
 
Exemplo: 
A sentença “Carla é irmã de Marcelo” é uma proposição simples, pois não é possível identificar como parte dela 
qualquer outra proposição diferente. Se tentarmos separá-la em duas ou mais partes menores nenhuma delas 
será uma proposição nova. 
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Proposição Composta 
 
Uma proposição que contenha qualquer outra como sua parte componente é dita proposição composta ou 
proposição molecular. Isso quer dizer que uma proposição é composta quando se pode extrair como parte dela, 
uma nova proposição. 
 

Sentenças Abertas  
 
Sentenças matemáticas abertas ou simplesmente sentenças abertas são expressões que não podemos identificar 
como verdadeiras ou falsas.  
Por exemplo: x + 2 = 9  
 
Essa expressão pode ser verdadeira ou falsa, dependendo do valor da letra x.  
Se x for igual a 7, a sentença é verdadeira, pois 7+2=9  
Se x for igual a 3, a sentença é falsa, pois 3 + 2 não é igual a 9 (3 + 2 ≠ 9)  
 
Em sentenças abertas sempre temos algum valor desconhecido, que é representado por uma letra do alfabeto. 
Pode-se colocar qualquer letra, mas as mais usadas pelos matemáticos são: x, y e z.  
 
Veja outros exemplos de sentenças abertas:  
x + 3 ≠ 6  
2y -1 < - 7  
 
Pode-se, também, ter uma sentença aberta como proposição, porém nesse caso não é possível atribuir um valor 
lógico.  
x é um y brasileiro. 
 
Nessa proposição b, o valor lógico só pode ser encontrado se soubermos quem é x e y (variáveis livres). No caso 
de x igual a Roberto Carlos e y igual a cantor, a proposição será verdadeira.  
Já no caso de x igual a Frank Sinatra e y igual a cantor, a proposição será falsa.  
 
Portanto, é muito comum na resolução de problemas matemáticos, trocar-se alguns nomes por variáveis.  
 

Estude os valores lógicos da sentença aberta:   "Se 10x - 3 = 27 então x2 + 10x = 39"  
 
Resolução:  
Equação do primeiro grau: As equações do primeiro grau possuem uma única solução: 
10x - 3 = 27  
10x = 27 + 3  
10x = 30  
x =   30  
        10  
x = 3  
 

Conectivos Lógicos 
 
Chama-se conectivo a algumas palavras ou frases que em lógica são usadas para formarem proposições 
compostas.  
Veja alguns conectivos:  

  A negação não cujo símbolo é ~.  

  A disjunção ou cujo símbolo é v.  

  A conjunção e cujo símbolo é ^  

  O condicional se,....., então, cujo símbolo é -- >.  
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  O bicondicional se, e somente se, cujo símbolo é < - >.  

 
Exemplo: 
A sentença “Se x não é maior que y, então x é igual a y ou x é menor que y” é uma proposição composta na 
qual se pode observar alguns conectivos lógicos (“não”, “se ... então” e “ou”) que estão agindo sobre as 
proposições simples “x é maior que y”, “x é igual a y” e “x é menor que y”. 
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
 

Coletânea de Exercícios 1 
Gabarito: no final da Coletânea de exercícios 

 
01. A figura indica três símbolos, dispostos em um quadrado de 3 linhas e 3 colunas, sendo que cada 
símbolo representa um número inteiro. Ao lado das linhas e colunas do quadrado, são indicadas as somas 
dos correspondentes números de cada linha ou coluna, algumas delas representadas pelas letras X, Y e Z. 
 

 
 
Nas condições dadas. X+ Y + Z é igual a:  
(A) 17 
(B) 18 
(C) 19 
(D) 20 
(E) 21 
 
02. A figura mostra a localização dos apartamentos de um edifício de três pavimentos que tem apenas 
alguns deles ocupados: 
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- Maria não tem vizinhos no seu andar, e seu apartamento localiza-se o mais a leste possível; 
Sabe-se que: 
- Taís mora no mesmo andar de Renato, e dois apartamentos a separam do dele; 
- Renato mora em um apartamento no segundo andar exatamente abaixo do de Maria; 
- Paulo e Guilherme moram no andar mais baixo, não são vizinhos e não moram abaixo de um apartamento 
ocupado. 
- No segundo andar estão ocupados apenas dois apartamentos. 
Se Guilherme mora a sudoeste de Tais, o apartamento de Paulo pode ser: 
(A) 1 ou 3 
(B) 1 ou 4 
(C) 3 ou 4 
(D) 3 ou 5 
(E) 4 ou 5 
 
03. Em relação a um código de cinco letras, sabe-se que: 
- TREVO e GLERO não têm letras em comum com ele; 
- PRELO tem uma letra em comum, que está na posição correta; 
- PARVO, CONTO e SENAL têm, cada um, duas letras comuns com o código, uma que se encontra na mesma 
posição, a outra não; 
- MUNCA tem com ele três letras comuns, que se encontram na mesma posição; 
- TIROL tem uma letra em comum, que está na posição correta. 
O código a que se refere o enunciado da questão é:  
(A) MIECA. 
(B) PUNCI. 
(C) PINAI. 
(D) PANCI. 
(E) PINCA. 
 
04. Em uma repartição pública, o número de funcionários do setor administrativo é o triplo do número de 
funcionários do setor de informática. Na mesma repartição, para cada quatro funcionários do setor de 
informática, existem cinco funcionários na contabilidade. Denotando por A. I e C o total de funcionários 
dos setores administrativo, de informática e contábil, respectivamente, é correto afirmar que:  
(A) 3C = 2A 
(B) 4C = 15A 
(C) 5C = 15A 
(D) 12C = 5A 
(E) 15C = 4A 
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05. Em uma pesquisa sobre hábitos alimentares realizada com empregados de um Tribunal Regional, 
verificou-se que todos se alimentam ao menos uma vez ao dia, e que os únicos momentos de alimentação 
são: manhã, almoço e jantar. Alguns dados tabelados dessa pesquisa são: 
- 5 se alimentam apenas pela manhã; 
- 12 se alimentam apenas no jantar; 
- 53 se alimentam no almoço; 
- 30 se alimentam pela manhã e no almoço; 
- 28 se alimentam pela manhã e no jantar; 
- 26 se alimentam no almoço e no jantar; 
- 18 se alimentam pela manhã, no almoço e no jantar. 
 
Dos funcionários pesquisados, o número daqueles que se alimentam apenas no almoço é:  
(A) 80% dos que se alimentam apenas no jantar. 
(B) o triplo dos que se alimentam apenas pela manhã. 
(C) a terça parte dos que fazem as três refeições. 
(D) a metade dos funcionários pesquisados. 
(E) 30% dos que se alimentam no almoço. 
 
06. Em um dia de trabalho no escritório, em relação aos funcionários Ana, Cláudia, Luis, Paula e João, 
sabe-se que: 
- Ana chegou antes de Pauta e Luís. 
- Paula chegou antes de João. 
- Cláudia chegou antes de Ana. 
- João não foi o último a chegar. 
Nesse dia, o terceiro a chegar no escritório para o trabalho foi:  
(A) Ana. 
(B) Cláudia. 
(C) João. 
(D) Luís. 
(E) Paula. 
 
07. Esta sequência de palavras segue uma lógica: 
- Pá 
- Xale 
- Japeri 
Uma quarta palavra que daria continuidade lógica à sequência poderia ser:  
(A) Casa. 
(B) Anseio. 
(C) Urubu. 
(D) Café. 
(E) Sua. 
 
08. A tabela indica os plantões de funcionários de uma repartição pública em três sábados consecutivos: 

 
Dos seis funcionários indicados na tabela, 2 são da área administrativa e 4 da área de informática. Sabe-se que 
para cada plantão de sábado são convocados 2 funcionários da área de informática, 1 da área administrativa, e 
que Fernanda é da área de informática. Um funcionário que necessariamente é da área de informática é:  
(A) Beatriz. 
(B) Cristina. 
(C) Julia. 
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(D) Ricardo. 
(E) Silvia. 
 
09. A figura indica um quadrado de 3 linhas e 3 colunas contendo três símbolos diferentes: 

 
Sabe-se que: 
- cada símbolo representa um número; 
- a soma dos correspondentes números representados na 1ª linha é 16; 
- a soma dos correspondentes números representados na 3ª coluna é 18; 
- a soma de todos os correspondentes números no quadrado é 39. 

Nas condições dadas, o valor numérico do símbolo é   
(A) 8 (B) 6 (C) 5 (D) 3 (E) 2 
 
10. Em uma repartição pública que funciona de 2ª a 6ª feira, 11 novos funcionários foram contratados. Em 
relação aos contratados, é necessariamente verdade que:  
(A) todos fazem aniversário em meses diferentes. 
(B) ao menos dois fazem aniversário no mesmo mês. 
(C) ao menos dois começaram a trabalhar no mesmo dia do mês. 
(D) ao menos três começaram a trabalhar no mesmo dia da semana. 
(E) algum começou a trabalhar em uma 2ª feira. 
 
11. Comparando-se uma sigla de 3 letras com as siglas MÊS, SIM, BOI, BOL e ASO, sabe-se que: 
- MÊS não tem letras em comum com ela; 
- SIM tem uma letra em comum com ela, mas que não está na mesma posição; 
- BOI tem uma única letra em comum com ela, que está na mesma posição; 
- BOL tem uma letra em comum com ela, que não está na mesma posição; 
- ASO tem uma letra em comum com ela, que está na mesma posição. 
A sigla a que se refere o enunciado dessa questão é:  
 
(A) BIL       (B) ALI       (C) LAS       (D) OLI       (E) ABI 
 
12. Em um mês, Laura despachou dois processos a mais que o triplo dos processos despachados por 
Paulo. Nesse mesmo mês, Paulo despachou um processo a mais que Rita. Em relação ao total de 
processos despachados nesse mês pelos três juntos é correto dizer que é um número da sequência 
(A) 1, 6, 11, 16, ... (B) 2, 7, 12, 17, .... (C) 3, 8, 13, 18, ... (D) 4, 9, 14, 19, ... (E) 5, 10, 15, 20, ... 
 
13. Em uma eleição onde concorrem os candidatos A, B e C, cada eleitor receberá uma cédula com o nome 
de cada candidato e deverá atribuir o número 1 a sua primeira escolha, o número 2 a sua segunda escolha, 
e o número 3 a terceira escolha. Ao final da eleição, sabe-se que todos eleitores votaram corretamente, e 
que a soma dos números atribuídos a cada candidato foi: 
- 22 para A 
- 18 para B 
- 20 para C 
 
Em tais condições, o número de pessoas que votou nessa eleição é igual a:  
(A) 6         (B) 8          (C) 10           (D) 12           (E) 15 
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14. Em uma estante, a prateleira B é reservada para os livros de literatura brasileira, e a prateleira E para 
os de literatura estrangeira. Sabe-se que: 
1. ambas as prateleiras têm, de início, o mesmo número de livros; 
2. retiram-se 25 livros da prateleira B colocando-os na prateleira E; 
3. após a etapa anterior, retiram-se 25 livros, ao acaso, da prateleira E colocando-os na prateleira B. 
Após a etapa 3, é correto afirmar que o número de livros de literatura brasileira em:  
(A) B é o dobro que em E. 
(B) B é menor que em E. 
(C) B é igual ao de E. 
(D) E é igual ao de literatura estrangeira em B. 
(E) E é a terça parte que em B. 
 
15. Movendo alguns palitos de fósforo da figura I, é possível transformá-la na figura II: 

 
O menor número de palitos de fósforo que deve ser movido para fazer tal transformação é 
(A) 3        (B) 4         (C) 5        (D) 6         (E) 7 
 
16. Denota-se respectivamente por A e B os conjuntos de todos atletas da delegação olímpica argentina e 
brasileira em Atenas, e por M o conjunto de todos os atletas que irão ganhar medalhas nessas Olimpíadas. 
O diagrama mais adequado para representar possibilidades de intersecção entre os três conjuntos é:  
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17. Uma empresa divide-se unicamente nos departamentos A e B. Sabe-se que 19 funcionários trabalham 
em A, 13 trabalham em B e existem 4 funcionários que trabalham em ambos os departamentos. O total de 
trabalhadores dessa empresa é:  
(A) 36 
(B) 32 
(C) 30 
(D) 28 
(E) 24 
 
18. Em um trecho da letra da música Sampa, Caetano Veloso se refere à cidade de São Paulo dizendo que 
ela é o avesso, do avesso, do avesso, do avesso. Admitindo que uma cidade represente algo bom. e que o 
seu avesso represente algo ruim, do ponto de vista lógico, o trecho da música de Caetano Veloso afirma 
que São Paulo é uma cidade:  
(A) equivalente a seu avesso. 
(B) similar a seu avesso. 
(C) ruim e boa. 
(D) ruim. 
(E) boa. 
 
19. Um dado é feito com pontos colocados nas faces de um cubo, em correspondência com os números 
de 1 a 6, de tal maneira que somados pontos que ficam em cada par de faces opostas é sempre sete. Dentre 
as três planificações indicadas, a(s) única(s) que permite(m) formar, apenas com dobras, um dado com as 
características descritas é (são): 
 



                                   ww.apostilasobjetiva.com.br 

54 

 

 
 
(A) I 
(B) I e lI. 
(C) I e III. 
(D) II e III. 
(E) I, II, III 
 
20. Considere a seguinte proposição: "na eleição para a prefeitura, o candidato A será eleito ou não será 
eleito". 
Do ponto de vista lógico, a afirmação da proposição caracteriza:  
(A) um silogismo. 
(B) uma tautologia. 
(C) uma equivalência. 
(D) uma contingência. 
(E) uma contradição. 
 
21. Movendo-se palito(s) de fósforo na figura I, é possível transformá-la na figura II 
 

 
o menor número de palitos de fósforo que deve ser movido para fazer tal transformação é:  
(A) 1 
(B) 2 
(C) 3 
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(D) 4 
(E) 5 
 
22. Para fazer pesagens, um comerciante dispõe de uma balança de pratos, um peso de 1/2kg, um de 2kg 
e um de 3kg. 

 
Com os instrumentos disponíveis, o comerciante conseguiu medir o peso de um pacote de açúcar. O total de 
possibilidades diferentes para o peso desse pacote de açúcar é:  
(A) 6 
(B) 7 
(C) 8 
(D) 9 
(E) 10 
 
23. Em um dado convencional os pontos que correspondem aos números de 1 a 6 são colocados nas faces 
de um cubo, de tal maneira que a soma dos pontos que ficam em cada par de faces opostas é sempre igual 
a sete. Considere que a figura seguinte indica dois dados convencionais, e que suas faces em contato não 
possuem quantidades de pontos iguais. 
 

 
A soma dos pontos que estão nas faces em contato dos dois dados é:  
(A) 7 
(B) 8 
(C) 9 
(D) 11 
(E) 12 
 
24. São dados três grupos de 4 letras cada um: 
                                                              (MNAB) : (MODC) :: (EFRS) : 
Se a ordem alfabética adotada exclui as letras K,W e Y, então o grupo de quatro letras que deve ser colocado à 
direita do terceiro grupo e que preserva a relação que o segundo tem com o primeiro é 
(A) (EHUV) 
(B) (EGUT) 
(C) (EGVU) 
(D) (EHUT) 
(E) (EHVU) 
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25. Na figura abaixo se tem um triângulo composto por algumas letras do alfabeto e por alguns espaços 
vazios, nos quais algumas letras deixaram de ser colocadas. 

 
 
Considerando que a ordem alfabética adotada exclui as letras K, W e Y, então, se as letras foram dispostas 
obedecendo a determinado critério, a letra que deveria estar no lugar do ponto de interrogação é:  
(A) H 
(B) L 
(C) J 
(D) U 
(E) Z 
 

Gabarito 

 
01 -  02 -  03 -  04 -  05 -  06 -  07 -  08 -  09 -  10 -  

11 -  12 -  13 -  14 -  15 -  16 -  17 -  18 -  19 -  20 -  

21 -  22 -  23 -  24 -  25 -  26 - C 27 - A 28 - E 29 - D 30 - B 

31 - A 32 - C 33 - E 34 - A 35 - D 36 - E 37 - B 38 - A 39 - D 40 - C 

41 - B 42 - D 43 - C 44 - B 45 - C 46 - A 47 - C 48 - B 49 - D 50 - B 
 
 
 
 

 

 
FIM 
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