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L Í N G U A  P O R T U G U E S A

SOLIDÃO INTERATIVA

Ronaldo Coelho Teixeira

A primeira vez que vi esse termo foi por 
meio de um jeca superjóia: Juraildes da Cruz. 
Tocantino de Aurora, radicado em Goiânia, Goiás 
e um dos maiores compositores contemporâneos 
brasileiros. Não seria pra menos! Afinal, foi ele 
quem criou o hit que Genésio Tocantins espalhou 
pelo Brasil por meio do Domingão do Faustão, na 
TV Globo, em 1999. “Nóis é jeca, mas é joia”, aquele 
da farinhada, feita da mandioca, da macaxeira ou 
do aipim, a depender da região brasileira. Sacada 
de mestre, de quem está sempre antenado ao 
mundo e aos seus. Juraíldes da Cruz em sua letra, 
visionária – como tudo o que os gênios, as antenas 
da raça fazem – já arrepiava: “Tiro o bicho de pé 
com canivete, mas já tô na internet”. E isso quando 
a www ainda engatinhava.

Mas com esse achado que agora evoco aqui, 
o artista quer mesmo é alertar para o mau uso 
das tecnologias, sobre coisas que o homem cria, 
mas que geralmente acaba escravo delas. Solidão 
interativa foi cunhado pelo sociólogo francês 
Dominique Wolton. Em sua tese, o autor alerta 
quanto ao cuidado para com o uso da internet, 
principalmente das redes sociais, chamando 
a atenção para um detalhe vital no avanço das 
tecnologias de comunicação: não importam formas 
e meios de expressão, a comunicação humana não 
foi, não é e nunca será algo tão simples, sempre vai 
conter grandeza e dificuldade.

Wolton justifica-se dizendo que a internet é 
incrível para a comunicação entre pessoas e 
grupos que tenham os mesmos interesses, mas 
está longe de ser uma ferramenta de comunicação 
de coesão entre pessoas e grupos diferentes. E 
que por isso, a internet não é uma mídia, mas um 
sistema de comunicação comunitário. Ele prova 
isso afirmando que podemos passar horas, dias na 
internet e sermos incapazes de ter uma verdadeira 
relação humana com quer que seja.

A solidão interativa grassa nas redes sociais, 
especialmente no facebook. São fotos e fotos 
postadas – a maioria – forjando uma felicidade 
quando, na verdade, é tudo fake. As mais usuais 
são aquelas em que o autor se autofotografa – as 
famosas selfies – e sai espalhando-as de um dia 
para o outro, quando não, de uma hora para outra.

Tem as gastronômicas. Aquelas em que o autor 

antes de comer um prato ou uma iguaria especial, 
fotografa e já a lança na rede como a dizer que está 
podendo. Mas aquela comidinha do dia a dia, a 
da vida real, ele jamais vai postar. Ovo frito? Nem 
pensar! E aquelas dos momentos felizes? Sim, tem 
gente que acha que os seus instantes de lazer e 
diversão têm que, obrigatoriamente, ser vistos 
por todos. E lá vai um post ao lado do namorado 
ou namorada, dos amigos, geralmente com ares 
de forçação de barra. Porque a gaiola do tempo, 
forjada por nós mesmos, só pode ser aberta pela 
chave da felicidade plena.

E tem aquela que é emblemática: a mensagem 
em que o internauta revela o status do seu 
sentimento. Mas o ápice da solidão interativa está 
naquela figura que posta alguma coisa e ela mesma 
vai lá e a curte. De dar dó, não?

Temos milhares de ‘amigos’ nessa cornucópia 
virtual. Nessa Caixa de Pandora do Século XXI, 
eis-nos diante de uma incoerente quimera: o 
autoengano. [...]

O autoengano é peça-chave para a nossa 
sobrevivência. Mentimos – a partir dos dois meses de 
idade – não só para os outros, mas, principalmente, 
para nós mesmos. Mesmo protegidos na redoma da 
interatividade, continuamos sós, ali, onde apenas 
a solidão nos alcança. Enquanto teclamos a torto 
e a direito, sugerindo que estamos sempre ON, a 
vida verdadeira continua OFF. E nunca nos damos 
conta de que, no fim, toda a solidão que nos rodeia, 
essa sim, é real. Porque bytes, bits e pixels não 
transmitem calor. E o verbo sem o hálito quente é 
apenas palavra morta.

Adaptado de:< http://lounge.obviousmag.org/espantalho_liri-
co/2016/08/solidao-interativa.html >.
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1. Ronaldo Coelho Teixeira, no texto, discute
(A)		 a	definição	de	solidão	 interativa,	com	base	em	

Juraíldes	 da	 Cruz	 e	 Dominique	 Wolton.	 Para	
isso,	 utiliza	 experiências	 pessoais,	 relatando	
estar	 sempre	 cercado	 de	 amigos	 virtuais,	 que	
compartilham	os	mesmos	interesses,	publicando	
apenas	as	partes	positivas	dos	acontecimentos	
diários	e	escondendo	a	solidão	real	que	enfrenta.

(B)		 a	 utilização	 da	 internet	 em	 sociedades	
contemporâneas.	Para	 isso,	mostra	a	 visão	de	
outros	 autores,	 descrevendo	 características	
positivas	e	negativas	desse	uso,	mostrando	que	
as	 pessoas	 estão	 sempre	 cercadas	 de	 muitos	
amigos	 e	 costumam	 compartilhar	 momentos	
agradáveis	 e	 felizes.	 A	 partir	 disso,	 o	 autor	
postula	a	não	existência	de	uma	solidão	real	e	
interativa. 

(C)		 o	uso	da	internet	em	sociedades	modernas.	Para	
isso,	associa	a	sua	visão		à	 de	 outros	 autores,	
apontando	 características	 essencialmente	
positivas	 desse	 processo	 interativo.	 Assim,	
enfatiza	 o	 quanto	 a	 internet	 aproxima	 grupos	
com interesses diferentes e mostra o cotidiano 
real	dos	indivíduos	que	a	usam.

(D)		 o	 conceito	 de	 solidão	 interativa,	 cunhado	 por	
Dominique	 Wolton.	 Para	 o	 sociólogo	 francês,	
a	 expressão	 está	 relacionada	 a	 características	
psicológicas	 de	 indivíduos	 que	 trabalham	 com	
comunicação,	os	quais	passam	grande	parte	do	
tempo	 conectados,	 enfrentando,	 diariamente,	
uma	solidão	real.

(E)		 a	 relação	 das	 pessoas	 com	 o	 uso	 da	 internet.	
Para	isso,	concilia	sua	visão	à	de	outros	autores,	
apontando	 características	 prioritariamente	
negativas	 desse	 processo	 interativo.	 Assim,	
ressalta	 o	 caráter	 ilusório	 da	 comunicação	 e	
da	 expressão	 virtual,	 mostrando	 que,	 por	 trás	
da	grande	quantidade	de	amigos	e	da	aparente	
positividade	 dos	 acontecimentos	 diários,	 está	
oculta	uma	solidão	real.

 
 
2. Com base na intepretação dos excertos do 

texto, assinale a alternativa correta. 
(A)		 Em	 “o	ápice	da	solidão	 interativa	está	naquela	

figura	que	posta	alguma	coisa	e	ela	mesma	vai	
lá	e	a	curte.”,	o	autor	propõe	que,	na	sociedade	
atual,	 ter	 a	 atitude	 de	 curtir	 as	 próprias	
publicações	é	um	gesto	admirável	que	deve	ser	
propagado.

(B)		 O	 excerto	 “Porque	 bytes,	 bits	 e	 pixels	 não	
transmitem	calor.	E	o	verbo	sem	o	hálito	quente	
é	 apenas	 palavra	morta.”	 permite	 afirmar	 que,	
apesar	de	o	contato	 físico	 ter	pontos	positivos,	
ele	não	supera	os	benefícios	possibilitados	pelo	
contato	virtual.

(C)		 No	 trecho	 “[...]	 o	 artista	 quer	 mesmo	 é	 alertar	
para	 o	mau	 uso	 das	 tecnologias,	 sobre	 coisas	
que	o	homem	cria,	mas	que	geralmente	acaba	
escravo	 delas.”,	 Ronaldo	 Coelho	 Teixeira	 faz	
uma	 interpretação	 da	 canção	 de	 Juraíldes,	
destacando	que	não	é	a	internet	que	é	nociva	ao	
indivíduo,	mas	sim	o	uso	inadequado	que	é	feito	
dela.

(D)		 O	autor,	no	excerto	“[...]	podemos	passar	horas,	
dias	na	internet	e	sermos	incapazes	de	ter	uma	
verdadeira	relação	humana	com	quer	que	seja.”	
afirma	que,	para	termos	um	contato	físico	mais	
verdadeiro,	 é	necessário	 ter	 um	contato	 virtual	
por	um	longo	período.

(E)		 Com	 base	 em	 “Enquanto	 teclamos	 a	 torto	 e	 a	
direito,	 sugerindo	 que	 estamos	 sempre	 ON,	 a	
vida	verdadeira	continua	OFF.”,	pode-se	afirmar	
que,	para	que	a	vida	verdadeira	esteja	sempre	
ligada,	é	preciso	estar	continuamente	conectado.

 

3. Em relação aos verbos destacados a seguir, 
assinale a alternativa correta.

(A)		 No	 excerto	 “Juraíldes	 da	 Cruz	 em	 sua	 letra	
visionária	 [...]	 já	 arrepiava:	 ‘Tiro	 o	 bicho	 de	 pé	
com	 canivete,	mas	 já	 tô	 na	 internet.’”,	 o	 verbo	
em	destaque	está	conjugado	na	terceira	pessoa	
do	 singular,	 no	 modo	 indicativo	 e	 no	 tempo	
pretérito	imperfeito.	

(B)		 Em	“E	isso	quando	a	www	ainda	engatinhava.”,	
o	verbo	em	destaque	está	conjugado	na	terceira	
pessoa	 do	 singular,	 no	 modo	 indicativo	 e	 no	
tempo	pretérito	perfeito.	

(C)		 No	excerto	“[...]	não	importam formas e meios de 
expressão,	a	comunicação	humana	não	foi,	não	
é	e	nunca	será	algo	tão	simples	[...]”,	o	verbo	em	
destaque	está	conjugado	na	terceira	pessoa	do	
plural,	no	modo	subjuntivo	e	no	tempo	presente.

(D)		 Em	 “Mesmo	 protegidos na redoma da 
interatividade,	continuamos	sós	[...]”,	o	verbo	em	
destaque	está	conjugado	na	primeira	pessoa	do	
plural,	no	modo	indicativo	e	no	tempo	futuro	do	
presente.

(E)		 No	 trecho	 “Afinal,	 foi	 ele	 quem	 criou	 o	 hit	 que	
Genésio	 Tocantins	 espalhou	 pelo	 Brasil	 por	
meio	do	Domingão	do	Faustão	[...]”,	o	verbo	em	
destaque	está	conjugado	na	terceira	pessoa	do	
singular,	no	modo	indicativo	e	no	tempo	pretérito	
mais-que-perfeito.



5 Assistente Administrativo

4. A partir dos trechos do texto,  assinale a 
alternativa correta.

(A)		 Em	 “A	 solidão	 interativa	 grassa	 nas	 redes	
sociais,	especialmente	no	 facebook.”,	a	vírgula	
antecede	uma	conjunção	explicativa.

(B)		 Em	 “Enquanto	 teclamos	 a	 torto	 e	 a	 direito, 
sugerindo	 que	 estamos	 sempre	 ON,	 a	 vida	
verdadeira	continua	OFF.”,	a	vírgula	destacada	
separa	o	sujeito	do	verbo.	

(C)		 Em	 “[...]	 a	 comunicação	 humana	 não	 foi,	 não	
é	e	nunca	será	algo	tão	simples	[...]”,	a	vírgula	
antecede	uma	conjunção	aditiva.	

(D)		 Em	“[...]	a	internet	é	incrível	para	a	comunicação	
entre	 pessoas	 e	 grupos	 que	 tenham	 os	
mesmos	 interesses,	 mas	 está	 longe	 de	 ser	
uma	 ferramenta	 de	 comunicação	 de	 coesão	
entre	 pessoas	 e	 grupos	 diferentes.”,	 a	 vírgula	
antecede	conjunção	adversativa.

(E)		 Em	“Afinal,	foi	ele	quem	criou	o	hit	que	Genésio	
Tocantins	 espalhou	 pelo	 Brasil	 por	 meio	 do	
Domingão	 do	 Faustão	 [...]”,	 a	 vírgula	 marca	 a	
presença	de	um	vocativo.

5. Em “Nessa Caixa de Pandora do Século XXI, 
eis-nos diante de uma incoerente quimera: o 
autoengano.”, a palavra destacada pode ser 
substituída, sem prejuízo de sentido, por

(A)		 verdade.
(B)		 ilusão.
(C)		 tristeza.
(D)		 constatação.
(E)		 situação.

6. No excerto “Wolton justifica-se dizendo que 
a internet é incrível para a comunicação entre 
pessoas e grupos que tenham os mesmos 
interesses, mas está longe de ser uma 
ferramenta de comunicação de coesão entre 
pessoas e grupos diferentes. E que por isso, 
a internet não é uma mídia, mas um sistema 
de comunicação comunitário.”, os termos 
destacados são, respectivamente:

(A)	 polissílabo	paroxítono;	trissílabo	oxítono.
(B)	 trissílabo	paroxítono;	dissílabo	paroxítono.
(C)	 dissílabo	paroxítono;	trissílabo	oxítono.
(D)	 polissílabo	paroxítono;	dissílabo	oxítono.
(E)	 trissílabo	paroxítono;	dissílabo	oxítono.

7. Dentre as alternativas a seguir, assinale a 
que apresenta a classificação correta do 
termo destacado. 

(A)	 Em	 “Mas	 aquela	 comidinha	 do	 dia	 a	 dia,	 a	 da	
vida	real,	ele	 jamais	vai	postar.”,	o	 termo	é	um	
advérbio	de	lugar.

(B)	 Em	“As	mais	usuais	são	aquelas	em	que	o	autor	
se autofotografa	 –	 as	 famosas	 selfies	 [...]”,	 o	
termo	cumpre	a	função	de	adjetivo.

(C)	 Em	 “A	 primeira	 vez	 que	 vi	 esse	 termo	 foi	 por	
meio	de	um	jeca	superjóia:	Juraildes	da	Cruz.”:	
o	termo	é	um	pronome	demonstrativo.

(D)	 Em	“E	 lá	vai	um	post	ao	 lado	do	namorado	ou	
namorada,	dos	amigos,	geralmente com ares de 
forçação	 de	 barra.”,	 o	 termo	 é	 uma	 conjunção	
aditiva.

(E)	 Em	“O	autoengano	é	peça-chave	para a nossa 
sobrevivência.”,	 o	 termo	 é	 uma	 conjunção	
integrante.

8. Assinale a alternativa correta, em relação à 
palavra destacada a seguir: “Wolton justifica-
se dizendo que a internet é incrível para a 
comunicação entre pessoas e grupos que 
tenham os mesmos interesses [...]”.

(A)	 “se”,	nesse	contexto,	é	um	pronome	reflexivo	e	
está	em	posição	mesoclítica.

(B)	 “se”,	nesse	contexto,	é	um	pronome	possessivo	
e	está	em	posição	enclítica.

(C)	 “se”,	 nesse	 contexto,	 é	 um	 pronome	
demonstrativo	e	está	em	posição	proclítica.

(D)	 “se”,	nesse	contexto,	é	um	pronome	reflexivo	e	
está	em	posição	enclítica.

(E)	 “se”,	nesse	contexto,	é	um	pronome	indefinido	e	
está	em	posição	enclítica.
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9. Assinale a alternativa correta.
(A)	 No	 excerto,	 “(...)	 os	 seus	 instantes	 de	 lazer	 e	

diversão têm	 que,	 obrigatoriamente,	 ser	 vistos	
por	todos.”,	o	verbo	destacado	está	acentuado,	
pois	concorda	com	o	sujeito,	cujo	núcleo	está	no	
plural.

(B)	 A	conjugação	do	verbo	destacado	a	seguir	está	
incorreta,	pois	ele	deveria	estar	no	singular,	por	
concordar	com	“a	comunicação”:	“[...]	a	internet	
é	 incrível	para	a	comunicação	entre	pessoas	e	
grupos	que	tenham	os	mesmos	interesses	[...]”.

(C)	 Em	“Aquelas	em	que	o	autor	antes	de	comer	um	
prato	ou	uma	 iguaria	especial,	 fotografa	e	 já	a	
lança	na	rede	como	a	dizer	que	está	podendo.”,	
o	 verbo	 destacado	 está	 no	 singular,	 porque	
concorda	com	“iguaria	especial”.

(D)	 O	 termo	 em	 destaque	 no	 excerto	 a	 seguir	
deveria	estar	no	gênero	feminino	(comunitária),	
para	concordar	com	“mídia”;	“[...]	a	internet	não	
é	uma	mídia,	mas	um	sistema	de	comunicação	
comunitário.”.

(E)		 No	 trecho,	 “Mesmo	 protegidos	 na	 redoma	 da	
interatividade,	continuamos	sós,	ali,	onde	apenas	
a	 solidão	 nos	 alcança.”,	 o	 termo	 destacado	
deveria	 estar	 no	 plural,	 pois,	 sintaticamente,	
concorda	com	o	pronome	oblíquo	“nos”.

10. O trecho destacado em “Wolton justifica-
se dizendo que a internet é incrível para a 
comunicação entre pessoas e grupos que 
tenham os mesmos interesses, mas está longe 
de ser uma ferramenta de comunicação de 
coesão entre pessoas e grupos diferentes.”, 
é uma oração

(A)	 coordenada	sindética	aditiva.
(B)	 coordenada	sindética	adversativa.
(C)	 coordenada	sindética	conclusiva.
(D)	 coordenada	assindética.
(E)	 coordenada	sindética	explicativa.
 

R A C I O C Í N I O  L Ó G I C O  E  M AT E M Á T I C O

11. Certa cidade do interior, buscando aumentar 
o número de passageiros nos ônibus 
durante os horários de menor movimento, 
desenvolveu um sistema para a cobrança 
das passagens. Apenas no horário entre 
9h 30min e 11h 30min, haveria um preço 
diferenciado na tarifa em todos os seus 
ônibus e cada passageiro pagaria apenas 
60% do valor total da passagem (nos demais 
horários os passageiros pagariam o preço 
normal da tarifa). José entrou no ônibus as 
10h e, imediatamente, pagou R$2,40 pela 
passagem. Caso tivesse usado o ônibus as 
15h, teria que gastar, com a sua passagem,

(A)	 R$	0,96.
(B)	 R$	1,20.
(C)	 R$	1,44.
(D)	 R$	4,00.
(E)	 R$	6,00.
 

12. Considere os conjuntos A, B e C de modo 
que: A é composto por todos os números 
pares entre 1 e 29, B é composto por todos 
os múltiplos de 3 entre 1 e 29 e C é composto 
por todos os números primos entre 1 e 29. 
Assim, sobre a intersecção entre A, B e C,  é 
correto afirmar que

(A)	 é	o	conjunto	formado	pelos	múltiplos	de	6.
(B)	 é	o	conjunto	{6,	12,	24}.
(C)	 é	o	conjunto	unitário	{2}.
(D)	 tem	todos	os	elementos	entre	1	e	29.
(E)	 é	o	conjunto	vazio.
 

13. Observe a sequência de palavras a seguir e, 
a partir da análise do seu padrão, assinale a 
alternativa, que melhor se encaixa no lugar 
de “???”:

(FÉ, PAZ, AMOR, UNIÃO, ÁRVORE, SININHO, ???)

(A)	 NATAL.
(B)	 PRESENTE.
(C)	 ESPERANÇA.
(D)	 HARPA.
(E)	 ANJO.
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14. Se “Toda ação tem uma reação”, é correto 
afirmar, logicamente, que

(A)	 “Alguma	ação	tem	reação”.
(B)	 “Nenhuma	ação	tem	reação”.
(C)	 “Há	ação	sem	reação”.
(D)	 “Há	reação	sem	ação”.
(E)	 “Nenhuma	reação	tem	ação”.

15. Arthur jogou uma moeda três vezes e 
observou a face voltada para cima ao fim de 
cada movimento. Após o último resultado, 
afirmou: “Saíram três vezes a face coroa”. 
Leonardo estava acompanhando cada um 
dos lançamentos e, ao ouvir isso, acusou 
Arthur: “MENTIRA!”. Se Leonardo está certo, 
é correto afirmar que

(A)	 saíram	três	caras.
(B)	 não	saiu	sequer	uma	coroa.
(C)	 ao	menos	uma	não	era	coroa.
(D)	 saíram	três	coroas.
(E)	 saíram	duas	caras	e	uma	coroa.

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

16. 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.

(E)	 A	 EBSERH,	 em	 respeito	 ao	 princípio	 da	
autonomia	universitária,	 não	poderá	prestar	 os	
serviços	 relacionados	 às	 suas	 competências	
mediante	 contrato	 com	 as	 instituições	 federais	
de	ensino	ou	instituições	congêneres.

 

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

(A)	 A	EBSERH	será	administrada	por	uma	Diretoria	
Executiva,	composta	pelo	Presidente	e	até	seis	
Diretores,	 todos	 nomeados	 e	 destituíveis,	 a	
qualquer	 tempo,	pelo	Presidente	da	República,	
por	 indicação	 do	 Ministro	 de	 Estado	 da	
Educação.

(B)	 A	EBSERH	será	administrada	por	uma	Diretoria	
Executiva,	composta	pelo	Presidente	e	até	nove	
Diretores,	 todos	 nomeados	 e	 destituíveis,	 a	
qualquer	 tempo,	pelo	Presidente	da	República,	
por	 indicação	 do	 Ministro	 de	 Estado	 da	
Educação.

(C)	 A	EBSERH	será	administrada	por	uma	Diretoria	
Executiva,	composta	pelo	Presidente	e	até	três	
Diretores,	 todos	 nomeados	 e	 destituíveis,	 a	
qualquer	 tempo,	pelo	Presidente	da	República,	
por	indicação	do	Ministro	de	Estado	da	Saúde.

(D)	 A	EBSERH	será	administrada	por	uma	Diretoria	
Executiva,	 composta	 pelo	 Presidente	 e	 até	
três	 Diretores,	 todos	 nomeados	 e	 destituíveis,	
a	 qualquer	 tempo,	 pelo	Ministro	 de	 Estado	 da	
Saúde,	por	 indicação	do	Ministro	de	Estado	da	
Educação.

(E)	 A	EBSERH	será	administrada	por	uma	Diretoria	
Executiva,	 composta	 pelo	 Presidente	 e	 até	
nove	Diretores,	 todos	nomeados	e	destituíveis,	
a	 qualquer	 tempo,	 pelo	Ministro	 de	 Estado	 da	
Educação,	por	indicação	do	Ministro	de	Estado	
da	Saúde.

 
18. De acordo com o que estabelece o          

Regimento Interno da EBSERH - 3ª revisão, 
a respeito da estrutura organizacional da 
EBSERH, são órgãos de administração:

(A)	 o	 Conselho	 de	 Administração,	 a	 Diretoria	
Executiva,	o	Conselho	Consultivo	e	a	Auditoria	
Interna.

(B)	 o	Conselho	Consultivo	e	a	Auditoria	Interna.
(C)	 o	 Conselho	 de	 Administração,	 a	 Diretoria	

Executiva,	o	Conselho	Consultivo	e	a	Comissão	
de	Ética.

(D)	 o	 Conselho	 de	 Administração,	 o	 Conselho	
Consultivo	e	a	Comissão	de	Ética.

(E)	 o	 Conselho	 de	 Administração,	 a	 Diretoria	
Executiva	e	o	Conselho	Consultivo.
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19. De acordo com o que estabelece o         
Regimento Interno da EBSERH - 3ª revisão,  
a respeito do Conselho Consultivo, assinale 
a alternativa correta.

(A)	 O	 Conselho	 Consultivo	 é	 o	 órgão	 permanente	
da	 EBSERH	 que	 tem	 a	 finalidade	 de	 oferecer	
consultoria	 e	 apoio	 à	 Diretoria	 Executiva	 e	 ao	
Conselho	 de	Administração,	 além	 de	 avaliar	 e	
fazer	 sugestões	 em	 relação	 ao	 papel	 social	
da	 EBSERH,	 de	 acordo	 com	 seus	 objetivos	
específicos	na	sociedade.

(B)	 O	 Conselho	 Consultivo	 é	 constituído	 pelos	
seguintes	membros:	o	Presidente	da	EBSERH,	
que	 o	 preside;	 dois	 representantes	 do	
Ministério	da	Educação;	dois	representantes	do	
Ministério	da	Saúde;	quatro	representantes	dos	
usuários	 dos	 serviços	 de	 saúde	 dos	 hospitais	
universitários	 federais,	 filiais	 da	 EBSERH,	
indicados	pelo	Conselho	Nacional	de	Saúde.

(C)	 Os	 membros	 do	 Conselho	 Consultivo	 serão	
indicados	anualmente,	pelos	respectivos	órgãos	
ou	 entidades,	 e	 designados	 pelo	 Ministro	 de	
Estado	da	Saúde,	sendo	suas	investiduras	feitas	
mediante	registro	na	ata	da	primeira	reunião	de	
que	participarem.

(D)	 A	 atuação	 de	 membros	 da	 sociedade	 civil	
no	 Conselho	 Consultivo	 será	 remunerada	
por	 subsídio	 equivalente	 a	 vinte	 por	 cento	
da	 remuneração	 dos	 Diretores,	 assegurada,	
inclusive,	 a	 indenização	 das	 despesas	 com	
locomoção,	 estadia	 e	 alimentação	 necessárias	
ao	desempenho	da	função.

(E)	 O	 Conselho	 Consultivo	 reunir-se-á,	
ordinariamente,	 pelo	 menos	 uma	 vez	 por	
semana	 e,	 extraordinariamente,	 a	 pedido	 de	
dois	 terços	dos	 seus	membros	ou	 sempre	que	
convocado	pelo	Presidente,	por	sua	iniciativa	ou	
por	solicitação	do	Conselho	de	Administração.

20. De acordo com o que estabelece o        
Regimento Interno da EBSERH - 3ª revisão, o 
Conselho Fiscal, como órgão permanente da 
EBSERH, é composto

(A)	 por	 seis	 membros	 efetivos	 e	 respectivos	
suplentes,	 nomeados	 pelo	 Ministro	 de	 Estado	
da	 Educação,	 sendo:	 dois	 membros	 indicados	
pelo	 Ministro	 de	 Estado	 da	 Educação,	 dos	
quais	 um	 exercerá	 a	 presidência	 e	 o	 outro	 a	
vice-presidência;	 dois	membros	 indicados	 pelo	
Ministro	de	Estado	da	Saúde;	 e	dois	membros	
indicados	pelo	Ministro	de	Estado	da	Fazenda,	
como	representantes	do	Tesouro	Nacional.

(B)	 por	 três	 membros	 efetivos	 e	 respectivos	
suplentes,	 nomeados	 pelo	 Ministro	 de	 Estado	
da	Educação,	sendo:	um	membro	indicado	pelo	

Ministro	de	Estado	da	Educação,	que	exercerá	a	
presidência;	um	membro	indicado	pelo	Ministro	
de	 Estado	 da	 Saúde;	 e	 um	 membro	 indicado	
pelo	 Ministro	 de	 Estado	 da	 Fazenda,	 como	
representante	do	Tesouro	Nacional.

(C)	 por	 seis	 membros	 efetivos	 e	 respectivos	
suplentes,	 nomeados	 pelo	 Ministro	 de	 Estado	
da	Educação,	sendo:	um	membro	indicado	pelo	
Ministro	de	Estado	da	Educação,	que	exercerá	
a	 presidência;	 três	 membros	 indicados	 pelo	
Ministro	de	Estado	da	Saúde;	 e	dois	membros	
indicados	pelo	Ministro	de	Estado	da	Fazenda,	
como	representantes	do	Tesouro	Nacional.

(D)	 por	 três	 membros	 efetivos	 e	 respectivos	
suplentes,	 nomeados	 pelo	 Ministro	 de	 Estado	
da	 Saúde,	 sendo:	 um	 membro	 indicado	 pelo	
Ministro	de	Estado	da	Educação,	que	exercerá	
a	 presidência	 e	 dois	 	 membros	 indicados	
pelo	 Ministro	 de	 Estado	 da	 Fazenda,	 como	
representante	do	Tesouro	Nacional.

(E)	 por	 seis	 membros	 efetivos	 e	 respectivos	
suplentes,	 nomeados	 pelo	 Ministro	 de	 Estado	
da	Saúde,	sendo:	dois	membros	indicados	pelo	
Ministro	de	Estado	da	Educação;	três	membros	
indicados	pelo	Ministro	de	Estado	da	Saúde;	e	
um	 membro	 indicado	 pelo	 Ministro	 de	 Estado	
da	 Fazenda,	 como	 representante	 do	 Tesouro	
Nacional	e	que	exercerá	a	presidência.

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

21. Acerca da participação da iniciativa              
privada no Sistema Único de Saúde (SUS),                                                                                                                
de acordo com as disposições   
constitucionais, assinale a alternativa 
correta.

(A)	 A	assistência	à	saúde	é	vedada	às	 instituições	
privadas	com	fins	lucrativos.

(B)	 A	participação	direta	ou	indireta	de	empresas	ou	
capitais	estrangeiros	na	assistência	à	saúde	no	
País,	salvo	nos	casos	previstos	em	lei,	é	vedada.

(C)	 Independentemente	 de	 previsão	 legal,	 é	
permitida	a	participação,	desde	que	indireta,	de	
empresas	ou	capitais	estrangeiros	na	assistência	
à	saúde	no	País.

(D)	 É	 vedada	 a	 destinação	 de	 recursos	 públicos	
para	 auxílios	 ou	 subvenções	 às	 entidades	
filantrópicas	e	às	sem	fins	lucrativos.

(E)	 As	 instituições	 privadas	 poderão	 participar	 de	
forma	complementar	do	sistema	único	de	saúde,	
segundo	diretrizes	deste,	mediante	contrato	de	
direito	privado,	não	havendo	preferência	para	as	
entidades	filantrópicas	e	as	sem	fins	lucrativos.
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22. A respeito da direção do Sistema Único de 
Saúde (SUS), de acordo com o que dispõe 
a Lei nº 8.080/1990, assinale a alternativa 
correta.

(A)	 A	direção	do	Sistema	Único	de	Saúde	(SUS),	no	
âmbito	da	União,	será	exercida	pelo	Presidente	
da	República.

(B)	 Em	 âmbito	 Municipal,	 a	 direção	 do	 Sistema		
Único	 de	 Saúde	 (SUS)	 será	 exercida	 pelo	
Ministro	da	Saúde.

(C)	 No	 âmbito	 dos	 Estados,	 a	 direção	 do	 Sistema	
Único	 de	 Saúde	 (SUS)	 será	 exercida	 pelo	
Governador.

(D)	 Em	 âmbito	 Municipal,	 a	 direção	 do	 Sistema	
Único	 de	 Saúde	 (SUS)	 será	 exercida	 pelo	
Prefeito	 ou,	 na	 sua	 falta,	 pelo	 Presidente	 da	
Câmara	Municipal.

(E)	 A	direção	do	Sistema	Único	de	Saúde	(SUS),	no	
âmbito	da	União,	será	exercida	pelo	Ministro	da	
Saúde.

 

23. Assinale a alternativa que apresenta 
corretamente o percentual recomendado na 
Resolução nº 453/2012 do Conselho Nacional 
de Saúde para renovação, a cada eleição, das 
entidades representativas dos segmentos de 
representações de usuários, trabalhadores            
e  prestadores de serviços.

(A)	 50%.
(B)	 40%.
(C)	 30%.
(D)	 10%.
(E)	 20%.

24. A respeito da evolução histórica da 
organização do sistema de saúde no Brasil, 
assinale a alternativa correta.

(A)	 Em	 1953,	 foi	 criado,	 pelo	 presidente	 da	
República,	 Carlos	 Luz,	 o	 Ministério	 da	 Saúde,	
desmembrando-o	 do	 Ministério	 da	 Educação,	
tendo	 como	 seu	 primeiro-ministro	 Antônio	
Balbino	de	Carvalho	Filho.

(B)	 Todo	o	período	anterior	à	Constituição	Federal	
de	1988	caracterizou-se	pela	predominância	do	
modelo	 liberal	 privado	 tradicional:	 assistência	
médica	individual	oferecida	pelas	Santas	Casas	
e	 instituições	 de	 caridade	 a	 quem	 não	 podia	
pagar	 ou	 por	 médicos	 tipicamente	 liberais,	
mediante	 remuneração	 direta,	 inexistindo	
qualquer	 interferência	 governamental	 no	 setor	
da	saúde.

(C)	 No	fim	de	1975,	elegeram-se,	em	pleitos	diretos,	
vários	 governadores	 de	 oposição	 ao	 regime	
militar	e,	com	eles,	passaram	a	ocupar	espaços	

políticos	e	técnicos	importantes,	nas	Secretarias	
Estaduais	de	Saúde,	participantes	do	movimento	
sanitário.

(D)	 Em	1975,	foi	criado	o	Programa	de	Interiorização	
das	Ações	de	Saúde	e	Saneamento	(PIASS),	que	
foi	implementado	a	partir	de	1977,	abrangendo	a	
região	Sudeste	do	país.

(E)	 Após	 a	 promulgação	 da	 Constituição	 Federal,	
em	 1988,	 foi	 implantado,	 no	 Poder	 Executivo	
Federal,	 um	 arranjo	 institucional	 denominado		
Sistema	Unificado	e	Descentralizado	de	Saúde	
(SUDS).

25. De acordo com o Decreto Presidencial 
nº 7.508/2011, assinale a alternativa que 
apresenta corretamente o prazo em que 
o Ministério da Saúde deve consolidar 
e publicar as atualizações das Relações 
Nacionais de Ações e Serviços de Saúde – 
RENASES.

(A)	 Anualmente.
(B)	 A	cada	cinco	anos.
(C)	 A	cada	três	anos.
(D)	 A	cada	dois	anos.
(E)	 No	final	de	cada	exercício	financeiro.

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

26. O gerente de recursos humanos de uma 
empresa de Empreendimentos Imobiliários 
Ltda encontrava dificuldades para motivar 
seus colaboradores e impedir a rotatividade 
de pessoal na empresa. Ele visitou outra 
empresa, líder no segmento de atuação, 
para conferir as práticas adotadas e aplicá-
las no seu ambiente de trabalho. Com esse 
procedimento, é correto afirmar que esse 
gerente adotou a prática de qual técnica de 
melhoria da qualidade? 

(A)	 Poka yoke.
(B)	 Housekeeping.
(C)	 Brainstorming.
(D)	 Benchmarking.
(E)	 Jidoka.
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27. Assinale a alternativa que apresenta a 
concepção de homem na teoria dos sistemas.

(A)	 Homem	econômico.
(B)	 Homem	social.
(C)	 Homem	funcional.
(D)	 Homem	organizacional	e	administrativo.
(E)	 Homem	complexo.

28. Assinale a alternativa que apresenta o 
termo referente ao especialista em receber e 
investigar as reclamações ou sugestões de 
clientes e funcionários.

(A)	 Coaching.
(B)	 Headhunter.
(C)	 Controller.
(D)	 Ombusdman.
(E)	 CEO.

29. A empresa representa o ponto de    
convergência de inúmeros fatores de 
produção. Esses fatores têm sido apontados 
genericamente, em todo o processo 
produtivo, como

(A)	 tecnologia,	capital,	recursos	humanos.
(B)	 input,	transformação,	output,	feedback.
(C)	 recursos	financeiros,	 recursos	 físicos,	 recursos	

administrativos.
(D)	 recursos	 materiais,	 recursos	 tecnológicos,	

recursos	financeiros.
(E)	 natureza,	capital	e	trabalho.

30. Assinale a alternativa que apresenta as 
funções da administração

(A)	 Planejar,	coordenar,	dirigir,	controlar.
(B)	 Planejar,	organizar,	dirigir,	controlar.
(C)	 Planejar,	coordenar,	produzir,	liderar.
(D)	 Planejar,	decidir,	coordenar,	controlar.
(E)	 Planejar,	decidir,	liderar,	controlar.

31. Quanto ao ciclo de vida, os arquivos são 
classificados em:

(A)	 ativo,	inativo,	morto.
(B)	 dinâmico,	estável,	corrente.
(C)	 ativo,	inativo,	provisório,	morto.
(D)	 corrente,	temporário,	permanente.
(E)	 provisório,	corrente,	permanente.

32. No que se refere à Teoria X e à Teoria Y, 
relacione as colunas e assinale a alternativa 
com a sequência correta.

1.  Teoria X.  
2.  Teoria Y. 

(   )  Forte dependência do colaborador em 
relação à chefia.

(   )  A motivação das pessoas para 
produzir está focada no emprego e na 
remuneração.

(   )  Para produzir eficazmente, as pessoas 
tem que ser premiadas.

(   )  O objetivo das pessoas está na 
segurança individual.

(   )  Parte do pressuposto de que as pessoas 
não gostam de responsabilidade. 

(   )  Pressupõe que o ser humano tem 
aversão ao trabalho.

(A)	 1	–	1	–	2	–	1	–	2	–	1.
(B)	 1	–	1	–	2	–	2	–	2	–	1.
(C)	 1	–	1	–	1	–	1	–	2	–	1.
(D)	 1	–	1	–	1	–	2	–	1	–	1.
(E)	 1	–	1	–	1	–	1	–	1	–	1.

33. Qual é a Lei que estabelece as normas gerais 
sobre licitações e contratos administrativos 
pertinentes a obras, a serviços, a publicidade, 
a compras, a alienações e a locações no 
âmbito dos poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos municípios?

(A)	 Lei	nº	8.666/1993.
(B)	 Lei nº	12.305/2010.
(C)	 Lei	Complementar	nº	101/2000.
(D)	 Lei	nº	9394/1996.
(E)	 Lei	nº	8078/1990.

34. Para que se utilize a modalidade de licitação 
conhecida como convite, o valor da obra 
deverá ser de até

(A)	 R$	80	mil.
(B)	 R$	100	mil.
(C)	 R$	150	mil.
(D)	 R$	180	mil.
(E)	 R$	650	mil.
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35. Referente ao conceito de empowerment, 
assinale a alternativa correta.

(A)	 É	a	arte	de	promover	o	feedback.
(B)	 É	a	liderança	autocrática.
(C)	 É	o taylorismo.
(D)	 É	o	downsizing.
(E)	 É	a	descentralização	de	poderes.

36. Assinale a alternativa que apresenta uma 
característica marcante da Escola de 
Administração Científica. 

(A)	 Divisão	do	trabalho.
(B)	 Forma	da	organização.
(C)	 Abordagem	sistêmica.
(D)	 Meritocracia.
(E)	 Interação	com	o	meio	ambiente.

37. Cada empresa deve ser considerada sob o 
ponto de vista de eficiência e de eficácia, 
simultaneamente. Ambos os termos têm 
ênfases distintas. Assinale a alternativa que 
apresenta a ênfase da eficácia.

(A)	 Nos	meios.
(B)	 Nos	resultados.
(C)	 Em	resolver	problemas.
(D)	 Com	os	métodos	e	procedimentos.
(E)	 Em	fazer	corretamente	as	coisas.

38. Enquanto na Lei de Licitações o prazo para 
assinatura do contrato é de no máximo 60 
dias, na modalidade de pregão, esse prazo é

(A)	 10	dias.
(B)	 15	dias.	
(C)	 30	dias.
(D)	 45	dias.
(E)	 definido	pelo	edital.

39. Assinale a alternativa que apresenta a Lei 
que introduziu o pregão como mais uma 
modalidade licitatória.

(A)	 Lei	nº	8987/1995.
(B)	 Lei	nº	10.520/2002.
(C)	 Lei	nº	9637/1996.	
(D)	 Lei	nº	9637/1998.
(E)	 Lei	nº	11.709/2004.

40. No que se refere aos controles exercidos na 
organização, relacione as colunas e assinale 
a alternativa com a sequência correta.

1.  Padrões de desempenho.  
2.  Medidas de desempenho.

(   )  São valores válidos para mensurar o 
progresso ou resultado esperado.

(   )  São metas a serem atingidas que 
precisam ser bem escolhidas.

(   ) Devem ser baseados(as) nos planos 
para atingir os objetivos e metas da 
empresa.

(   )  Referem-se ao registro do trabalho 
efetuado à proporção que o trabalho 
vai sendo realizado.

(   )  Compreendem a unidade de medida e 
o índice numérico da medida. 

(   )  Devem ser realistas, ou seja, atingíveis.

(A)	 1	–	1	–	1	–	2	–	1	–	1.
(B)	 1	–	1	–	2	–	2	–	1	–	2.
(C)	 1	–	2	–	1	–	2	–	1	–	1.
(D)	 1	–	2	–	2	–	2	–	1	–	1.
(E)	 1	–	1	–	1	–	1	–	2	–	1.

41. Assinale a alternativa que apresenta as três 
dimensões de personalidades relacionadas 
ao trabalho.

(A)	 Sensação,	intuição,	sentimento.
(B)	 Temperamento,	nervosismo,	emoção.
(C)	 Autoritarismo,	percepção,	centro	de	controle.
(D)	 Centro	 de	 controle,	 autoritarismo/dogmatismo,	

maquiavelismo.
(E)	 Autoritarismo,	maquiavelismo,	percepção.

42. Assinale a alternativa que apresenta o 
objetivo do significado atual de cidadania.

(A)	 Padrões	 de	 conduta	 que	 regulam	 as	 relações	
dos	seres	humanos	com	o	mundo	em	que	vivem.

(B)	 Buscar	a	reflexão	sobre	a	moralidade	humana.
(C)	 Expressa	um	conjunto	de	direitos	e	de	deveres	

que	 permite,	 aos	 cidadãos	 e	 cidadãs,	 o	 direito	
de	participar	da	vida	política	e	da	vida	pública.

(D)	 Entender	a	cidadania	a	partir	da	redução	do	ser	
humano	às	suas	relações	sociais	e	políticas.

(E)	 Buscar	 por	 condições	 que	 garantam	 uma	 vida	
digna	às	pessoas.
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43. Assinale a alternativa que apresenta o 
principal personagem da Administração 
Científica.

(A)	 Fayol.
(B)	 Weber.
(C)	 Mayo.	
(D)	 Taylor.
(E)	 Drucker.

44. As influências exercidas pelo ambiente de 
trabalho sobre o comportamento humano 
referem-se 

(A)	 ao	clima	organizacional.
(B)	 ao	treinamento	organizacional.
(C)	 à	estrutura	organizacional.
(D)	 à	regra	organizacional.
(E)	 ao	controle	organizacional.

45. Qual é o   ajuste   celebrado pela         
Administração Pública  com entidades 
particulares, sem fins lucrativos, ou 
órgãos públicos, pelo qual se transfere 
voluntariamente recursos públicos, visando 
à execução de determinada atividade?

(A)	 Contrato	administrativo.
(B)	 Convênio.
(C)	 Contrato	de	gestão.
(D)	 Contrato	de	concessão.
(E)	 Contrato	de	parceria	público-privada.

46. Assinale a alternativa que apresenta o 
significado do processo pelo qual duas ou 
mais partes interdependentes, com algum 
conflito aparente, decidem alocar recursos 
escassos.

(A)	 Negociação.
(B)	 Interação.
(C)	 Compartilhamento.
(D)	 Sinergia.
(E)	 Entropia.

47. Assinale a alternativa que apresenta a 
categoria de poder resultante da posição 
ocupada na hierarquia da empresa.

(A)	 Poder	coercitivo.
(B)	 Poder	de	recompensa.
(C)	 Poder	de	referência.
(D)	 Poder	legítimo.
(E)	 Poder	pessoal.

48. Assinale a alternativa que apresenta o 
componente da atitude que se refere à 
intenção de se comportar de determinada 
maneira com relação a alguém ou alguma 
situação.

(A)	 Componente	cognitivo.
(B)	 Componente	afetivo.
(C)	 Componente	emotivo.
(D)	 Componente	comportamental.
(E)	 Componente	instrumental.

49. O processo sistemático, por meio do 
qual os gerentes regulam as atividades 
organizacionais de modo a torná-
las compatíveis com as expectativas 
estabelecidas nos planos, metas e padrões 
de desempenho, é denominado

(A)	 planejamento	operacional.
(B)	 controle	organizacional.
(C)	 planejamento	estratégico.
(D)	 análise	crítica.
(E)	 diagnóstico	empresarial.

50. Assinale a alternativa que apresenta o tipo 
de liderança capaz de motivar as pessoas a 
fazer mais do que é normalmente esperado.

(A)	 Líder	transacional.
(B)	 Líder	servidor.
(C)	 Líder	interativo.
(D)	 Líder	carismático.
(E)	 Líder	autocrático.
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GABARITO


	Prova Concurso anterior
	Língua Portuguesa
	Raciocínio Lógico e Matemático
	Legislação Aplicada à EBSERH
	Legislação Aplicada ao SUS
	Conhecimentos Específicos
	Gabarito



