Inscrição

Nome do Candidato

Prefeitura Municipal
de Queluz

Caderno
de Prova

Data 11/09/2022

02h00 de duração
30 questões

Cargo: Encarregado de Gestão Adm em Saúde

INSTRUÇÕES

-

Só abra este caderno quando o fiscal autorizar.
Verifique se este caderno contém 30 questões, numeradas de 1 a 30.
Caso contrário, solicite ao fiscal da sala um outro caderno.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Transcreva, com caneta de tinta preta, as alternativas escolhidas para o GABARITO OFICIAL, sem cometer
rasuras. Não deixe nenhuma em branco.
- Não será possível a substituição do Gabarito Oficial.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta.
- Não haverá tempo adicional para transcrição de respostas ao gabarito oficial.
- Terminada a prova entregue o gabarito oficial e o caderno de questões ao fiscal. Poderá ser levado somente o
gabarito provisório de respostas.
- Ao entregar a prova o candidato deverá deixar o prédio e não poderá utilizar os sanitários.

Gabarito Provisório
1)

6)

11)

16)

21)

26)

2)

7)

12)

17)

22)

27)

3)

8)

13)

18)

23)

28)

4)

9)

14)

19)

24)

29)

5)

10)

15)

20)

25)

30)
AGIRH – Assessoria e Gestão Integrada
em Recursos Humanos S/C Ltda
Email: contato@agirh.org
http://www.agirh.org

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 02/2022

Função: Encarregado de Gestão Adm em Saúde
Português
Leia atentamente o poema Poema da necessidade, de Carlos Drummond de Andrade, escritor
brasileiro, para responder às questões de 1 a 5.

Poema da necessidade
É preciso casar João,
é preciso suportar Antônio,
é preciso odiar Melquíades
é preciso substituir nós todos.
É preciso salvar o país,
é preciso crer em Deus,
é preciso pagar as dívidas,
é preciso comprar um rádio,
é preciso esquecer fulana.
É preciso estudar volapuque1,
é preciso estar sempre bêbado,
é preciso ler Baudelaire,
é preciso colher as flores
de que rezam velhos autores.
É preciso viver com os homens
é preciso não assassiná-los,
é preciso ter mãos pálidas
e anunciar O FIM DO MUNDO
1 Volapuque:

língua auxiliar de comunicação internacional criada em 1879 pelo alemão Johann M.

Schleyer.
1-Leia atentamente as afirmações a seguir:
I – É possível afirmar que o título é uma síntese do poema, que elenca as necessidades pessoais
e sociais, de acordo com o ponto de vista do eu-lírico.
II – Carlos Drummond de Andrade preocupa-se com a forma do poema, valendo-se de métricas
rígidas e rimas para a elaboração dos versos.
III – As inquietações e as preocupações do cotidiano frenético são representadas por meio da
repetição da estrutura inicial dos versos.
É (São) correta(s) a(s) afirmação(ões):
a) I e III.
b) II e III.
c) Apenas I.
d) Todas.

02-Leia atentamente as afirmações a seguir:
I – No verso “é preciso não assassiná-los,”, há um desvio da norma culta. Segundo a norma
padrão, nas orações em que haja adverbio sem que exista pausa, o pronome deve vir antes do
verbo, ou seja, o adequado seria a ênclise: “é preciso não os assassinar”.
II – No verso “É preciso casar João,”, há um desvio da norma culta da língua, pois deveria haver
uma vírgula separando o vocativo “João”.
III – No último verso, a expressão FIM DO MUNDO, que finaliza o poema, é destacada pelo uso
de maiúsculas. O recurso enfatiza a opinião do eu-lírico de que o mundo da forma como se
apresenta, frenético, insaciável, não se sustenta, não é viável.
É (São) correta(s) a(s) afirmação(ões):
a) I e II.
b) Todas.
c) Apenas III.
d) I e III.
3-O poema é construído a partir de um paralelismo, caracterizado pela repetição de palavras e de
estruturas sintáticas, que:
a) causa um efeito estritamente estético, pois a repetição estrutural dos versos não causa efeitos
sobre o conteúdo poético.
b) causa um efeito sonoro, pois o paralelismo traz cadência ao poema; e um efeito sobre o
conteúdo poético, pois a reiteração da estrutura inicial dos versos dá a ideia de algo que se repete
no cotidiano, marcando a constante necessidade – e a falta – de algo.
c) demonstra a falta de repertório lexical do autor, visto que o paralelismo não transmite efeito
sobre a forma nem sobre o conteúdo.
d) causa um efeito sobre o conteúdo, já que a repetição da estrutura inicial dos versos demonstra
a constante necessidade e a ansiedade do eu-lírico em supri-las, mas não causa efeitos sonoros
e estéticos, pois a repetição não traz ritmo ao poema.
4-A figura de linguagem presente ao longo de todo o poema é:
a) Metáfora.
b) Metonímia.
c) Anáfora.
d) Paradoxo.
5-A oração em destaque, no verso “é preciso suportar Antônio” é um exemplo de:
a) Oração subordinada substantiva completiva nominal.
b) Oração subordinada substantiva predicativa.
c) Oração subordinada substantiva objetiva direta reduzida de infinitivo.
d) Oração subordinada substantiva subjetiva reduzida de infinitivo.
6-Assinale a alternativa correta, segundo o padrão culto da Língua:
a) Ainda não entendi o porque disso tudo.
b) Victoria entregou os panfletos afim de promover seus produtos.
c) O rei está em cheque.
d) É perigoso conduzir com esta cerração.
7-Leia as afirmações a seguir, acerca dos tipos de sujeito:
I – Não há na língua portuguesa orações sem sujeito.
II – O sujeito determinado pode ser classificado como simples, composto ou implícito.
III – Um exemplo de sujeito indeterminado é o presente na sentença “Procuraram você por toda a
tarde!”.

É(são) incorreta(s) a(s) afirmação(ões):
a) Todas.
b) Apenas I.
c) II e III.
d) Apenas II.
8-Leia as afirmações a seguir, acerca dos pronomes de tratamento:
I – Apesar de indicarem nosso interlocutor, ou seja, a segunda pessoa do discurso, após os
pronomes de tratamento utilizamos o verbo na terceira pessoa gramatical.
II – Os pronomes de tratamento que possuem “Vossa (s)”, como Vossa Excelência, são
empregados em relação à pessoa com quem falamos, ou seja, a terceira pessoa do discurso.
III – A sentença “Quando você vier, eu abraçar-te-ei fortemente!” está gramaticalmente correta.
É(são) incorreta(s) a(s) afirmação(ões):
a) II e III.
b) I e III.
c) Apenas I.
d) Apenas II.
9-Assinale a alternativa em que a partícula “se” exerce a mesma função que a presente nesta
frase: “Foi-se embora de vez”.
a) Gabriel machucou-se com a faca.
b) Confia-se em teorias absurdas.
c) Construiu-se um altar em poucas semanas.
d) Passaram-se os anos e o sucesso aumentava.
10-Assinale a alternativa incorreta, segundo o padrão culto da Língua Portuguesa:
a) Há celebridades com quem não simpatizo.
b) O filme a que assistimos era ótimo.
c) Lembrei-me de seu endereço.
d) Ele aspirava o cargo de diretor.

Conhecimentos Gerais
11-“Uma operação militar dos Estados Unidos realizada em agosto de 2022 no _____________
matou o principal líder da(o) _____________, Ayman al-Zawahiri, segundo autoridades militares
em Washington. Tido como um dos coordenadores dos ataques de 11 de Setembro, era
procurado pelos americanos há mais de duas décadas. O ataque em Cabul foi feito usando com
um drone.” Preenche corretamente as lacunas, respectivamente:
a) Afeganistão - Al Qaeda.
b) Síria - Al Qaeda.
c) Cabul – Talibã.
d) Paquistão – Ira.
12-Sobre a Operação Resgate II, pode-se afirmar que:
a) É a maior ação conjunta no país com a finalidade de combater o trabalho análogo ao de
escravo e o tráfico de pessoas, integrada pela Subsecretaria de Inspeção do Trabalho (SIT) do
Ministério do Trabalho e Previdência, Ministério Público do Trabalho (MPT), Ministério Público
Federal (MPF), Defensoria Pública da União (DPU), Polícia Federal (PF) e Polícia Rodoviária
Federal (PRF).

b) É a maior ação conjunta no país com a finalidade de combater o uso de drogas no Brasil. Ela
foi criada primeiramente para combater a cracolândia em São Paulo.
c) É a maior ação conjunta no país com a finalidade de combater o tráfico de entorpecentes
principalmente nas favelas brasileiras.
d) É a maior ação conjunta no país com a finalidade de diminuir a fome no Brasil. As prefeituras
cadastraram as pessoas com dificuldades para receberem cestas básicas e vales gás.
13-A Polícia Federal prendeu na manhã de 06 de agosto de 2022, três suspeitos de participação
na ocultação dos corpos do jornalista inglês Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira em uma
operação no Amazonas. A corporação cumpriu sete mandados de prisão preventiva, entre eles
dois contra Amarildo Costa de Oliveira, conhecido como Pelado, e Ruben Dario da Silva Villar, o
Colômbia, que já estavam detidos. Qual a motivação do crime segundo a investigação?
a) Tráfico de drogas.
b) Discussão banal.
c) Indícios de que Colômbia seria líder e financiador de uma associação criminosa armada
dedicada à prática da pesca ilegal na região do Vale do Javari.
d) Escravidão dos índios que moram na região.
14-O mundo registra boas notícias, em novas soluções para câncer como a imunoterapia e a
terapia-alvo. No mundo, qual o câncer que mais mata?
a) Câncer do pulmão.
b) Câncer de mamas.
c) Câncer de intestino.
d) Câncer de próstata.
15-Segundo o Ministério da Saúde, de acordo com as evidências mais atuais, o SARS-CoV-2, da
mesma forma que outros vírus respiratórios tem como meios de transmissão:
I. A transmissão por contato é a transmissão da infecção por meio do contato direto com uma
pessoa infectada (por exemplo, durante um aperto de mão seguido do toque nos olhos, nariz ou
boca), ou com objetos e superfícies contaminados (fômites).
II. A transmissão por gotículas é a transmissão da infecção por meio da exposição a gotículas
respiratórias expelidas, contendo vírus, por uma pessoa infectada quando ela tosse ou espirra,
principalmente quando ela se encontra a menos de 1 metro de distância da outra.
III. A transmissão por aerossol é a transmissão da infecção por meio de gotículas respiratórias
menores (aerossóis) contendo vírus e que podem permanecer suspensas no ar, serem levadas
por distâncias maiores que 1 metro e por períodos mais longos (geralmente horas).
Estão corretas as afirmativas:
a) I e II.
b) I e III.
c) II e III.
d) todas afirmativas estão corretas.
16-O dia 05 de agosto foi escolhido como o Dia Nacional da Saúde:
I. em homenagem ao nascimento do médico e sanitarista Oswaldo Cruz.
II. pela descoberta da cura da Aids.
III. pela descoberta da cura da hanseníase.
IV. pela descoberta da vacina contra varíola dos macacos.
São corretas as afirmativas:
a) I, II e IV.
b) II, III, IV e V.
c) I, II, III e IV.
d) todas afirmativas estão corretas.

17-De acordo com a Lei Orgânica do município de Queluz, o Prefeito poderá licenciar-se:
I- para tratar, sem remuneração, de interesse particular, por período não superior a sessenta dias
corridos.
II- em missão oficial de representação do Município.
III- quando impossibilitado do exercício do cargo, por motivo de doença devidamente comprovada.
IV- para gozo de férias, em período não superior a trinta dias por ano.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.
a) São corretas apenas as afirmativas I e III.
b) São corretas apenas as afirmativas II e III.
c) São corretas apenas as afirmativas II, III e IV
d) Todas as alternativas estão corretas

18-De acordo com a Lei Orgânica do município de Queluz ,compete privativamente ao Prefeito
Municipal a iniciativa das leis que versem sobre:
I – regime jurídico dos servidores.
II – criação de cargos, empregos e funções na administração direta e autárquica do Município, ou
aumento de sua remuneração.
III – orçamento anual, diretrizes orçamentárias e plano plurianual.
IV – criação, estruturação e atribuições dos órgãos da Administração direta do Município.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.
a) São corretas apenas as afirmativas I e III.
b) São corretas apenas as afirmativas II e III.
c) São corretas apenas as afirmativas II, III e IV.
d) Todas as alternativas estão corretas.

19- _____________é um tipo de _____________ projetado para não ser detectado no dispositivo
infectado, ele pode monitorar praticamente todas as atividades do usuário sem que o mesmo
tenha conhecimento. Com relação a segurança na internet as lacunas correspondem
respectivamente a:
a) malware e spyware
b) phishing e malware
c) spyware e malware
d) malware e phishing

20-Sobre tipos de discos de armazenamento de dados do computador Hard Disk Drive (HDD) e
Solid State Drive (SSD) análise:
I. O disco de SSD tem um valor mais alto comparado ao HDD.
II. Tanto o SSD quanto o HDD utilizam processos mecânicos para gravar e ler arquivos.
III. O HDD é mais resistente a impactos que o SSD.
Esta correto o contido em:
a) apenas I.
b) apenas I e II.
c) apenas II e III.
d) apenas I e III.

Conhecimentos Específicos
21-De acordo com a Lei nº 101 de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas
para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências, assinale a afirmativa
INCORRETA:
a) Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida
provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua
execução por um período superior a dois exercícios.
b) Se a dívida consolidada de um ente da Federação ultrapassar o respectivo limite ao final de um
quadrimestre, deverá ser a ele reconduzida até o término dos três subsequentes, reduzindo o
excedente em pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) no primeiro.
c) É vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que
integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por
lei aos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos.
d) Lei estadual ou municipal poderá fixar limites superiores àqueles previstos nesta Lei
Complementar para as dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito e concessão de
garantias.
22-De acordo com a Lei nº 4.320/64 compreenderá os bens, créditos e valores, cuja mobilização
ou alienação dependa de autorização legislativa:
a) o ativo financeiro.
b) o ativo permanente.
c) o passivo financeiro.
d) o passivo permanente.
23-Julgue as seguintes afirmativas sobre a Lei nº 14.133 que trata de Licitações e Contratos
Administrativos:
I. Não poderão disputar licitação ou participar da execução de contrato, direta ou indiretamente,
dentre outros, o autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou
jurídica, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele
relacionados.
II. No processo de licitação, poderá ser estabelecida margem de preferência para bens
manufaturados e serviços nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras; bens reciclados,
recicláveis ou biodegradáveis, conforme regulamento.
III. São modalidades de licitação: pregão; concorrência; concurso; leilão; diálogo competitivo.
IV. É dispensável a licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 80.000,00
(oitenta mil reais), no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de
veículos automotores; para contratação que envolva valores inferiores a R$ 40.000,00 (quarenta
mil reais), no caso de outros serviços e compras.
São corretas as afirmativas:
a) I, II e III.
b) II, III e IV.
c) I e IV.
d) todas afirmativas estão corretas.
24-Sobre os cinco princípios a serem observados nas três esferas de Governo: Legalidade,
Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência, julgue as seguintes afirmativas:
I. A Legalidade aplicada ao setor público, significa que o agente público deve agir em
conformidade com a lei, fazendo estritamente o que esta determina. É o que alguns autores
chamam de legalidade escrita.
II. A Impessoalidade determina que o agente público deve ter sua conduta orientada para o
interesse público, em detrimento de interesses particulares, próprios ou de terceiros, sob pena de

o ato ser caracterizado pelo desvio de finalidade e, portanto, nulo. Assim, aqueles que estiverem
em situações idênticas devem receber o mesmo tratamento (isonomia).
III. A Moralidade é percebida no comportamento do bom administrador. Diante de alternativas
possíveis, escolhe aquela que resulta em maior ganho para a coletividade. É característica,
portanto, dos atos praticados com legitimidade.
IV. A Publicidade é requisito de eficácia dos atos administrativos. Ou seja, para que produzam
efeitos, é necessário que sejam levados ao conhecimento público. Na maior parte dos casos, os
atos administrativos precisam ser publicados em Diário Oficial, tais como resumo de contratos
celebrados ou atos de nomeação de pessoal. Assim, apenas os atos classificados como secretos
ou reservados podem deixar de ser publicados.
V. A Eficiência guarda relação com o modus operandi. Tem a ver, portanto, com o consumo
adequado dos insumos utilizados em determinado processo. Cumpre ressaltar que a introdução
desse princípio no ordenamento jurídico corroborou para flexibilizar o instituto da estabilidade.
São corretas as afirmativas:
a) I, II, III e V.
b) II, III e IV.
c) I, IV e V.
d) todas afirmativas estão corretas.
25-Sobre receitas e despesas orçamentárias pode-se afirmar que:
a) Receitas orçamentárias de capital são arrecadadas dentro do exercício financeiro, aumentam
as disponibilidades financeiras do Estado e constituem instrumento para financiar os objetivos
definidos nos programas e ações orçamentários, com vistas a satisfazer finalidades públicas.
b) Receitas orçamentárias correntes são arrecadadas dentro do exercício financeiro, aumentam
as disponibilidades financeiras do Estado e são instrumentos de financiamento dos programas e
ações orçamentários, a fim de se atingirem as finalidades públicas. Porém, de forma diversa das
receitas de capital, as receitas de correntes em geral não provocam efeito sobre o patrimônio
líquido.
c) A despesa orçamentária efetiva é aquela que, no momento de sua realização, não reduz a
situação líquida patrimonial da entidade. Constitui fato contábil permutativo.
d) Dentre as etapas da despesa orçamentária, a fixação da despesa refere-se aos limites de
gastos, incluídos nas leis orçamentárias com base nas receitas previstas, a serem efetuados
pelas entidades públicas.
26-O valor de custo dos estoques deve incluir:
a) somente os custos de aquisição, que compreendem: o preço de compra; os impostos de
importação e outros tributos não recuperáveis; o frete; o seguro; o manuseio e outros diretamente
atribuíveis à aquisição de produtos acabados, materiais e suprimentos.
b) todos os custos de aquisição e de transformação, bem como outros custos incorridos para
trazer os estoques à sua condição e localização atuais.
c) o valor anormal de desperdício de materiais, mão-de-obra ou outros insumos de produção e a
despesa de armazenamento.
d) despesa administrativa que não contribuem para trazer os estoques ao seu local e condição
atuais e despesa de comercialização.
27-Sobre a história das políticas públicas de saúde no Brasil, assinale a afirmativa INCORRETA:
a) Em 1988 a Constituição Brasileira reconheceu o direito de acesso universal à saúde a toda a
população, por meio de um Sistema Único de Saúde.
b) Em 1990 as Leis n.º 8.080 e n.º 8.142 criaram os núcleos de apoio à saúde da família, com o
objetivo de aumentar a resolutividade e capacidade de resposta das equipes de saúde da família
aos problemas da população.

c) Em 1993 ocorreu a descentralização e municipalização dos serviços e a extinção do Instituto
Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (Inamps).
d) Em 1999 foi criada a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) – uma nova etapa no
registro e fiscalização de medicamentos e alimentos.
28-O financiamento da Atenção primária à Saúde (APS) é calculado com base em 4
componentes:
a) Capitação ponderada; Pagamento por desempenho; Incentivo financeiro com base em critério
populacional e Incentivos para ações estratégicas.
b) Valor fixo; Valor variável; Pagamento por número de pré-natal; Incentivo à ações de prevenção.
c) Pagamento por habitantes com comorbidades; Capitação de alta complexidade; Incentivo
financeiro para programas de vacinação; Incentivo financeiro para profissionais da área.
d) Valor ponderado; Pagamento por número de habitantes; Incentivo fiscal fixo; Incentivo fiscal
variável.
29-Julgue as seguintes afirmativas sobre o planejamento e gestão de serviços de saúde:
I. É imperativo que os modelos de atenção à saúde, bem como suas redes de atenção, estejam
organizados, articulados e conectados entre si para suprir as atuais necessidades de saúde dos
brasileiros.
II. Com o avanço do processo de municipalização do SUS (Sistema Único de Saúde), a gestão
dos serviços de saúde pública está cada vez mais em consonância com o plano de governo
municipal. Em muitas situações, o Município opta por incorporar programas e estratégias
idealizadas no nível federal, havendo incentivos financeiros específicos para áreas prioritárias.
III. Os Conselhos de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, são órgãos colegiados,
compostos por representantes do governo, prestadores de serviços, profissionais de saúde e
usuários, que atuam na formulação de estratégias e no controle social da execução da política de
saúde nas instâncias correspondentes, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas
decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do
governo.
IV. A gestão dos Serviços Públicos de saúde na Atenção Básica está ancorada nos princípios e
diretrizes dos SUS e sofre influências macropolíticas.
São corretas as afirmativas:
a) I, II e III.
b) II, III e IV.
c) I e IV.
d) todas afirmativas estão corretas.
30-Sabendo que a administração pública é informada por diversos princípios, os prazos fixados
para que a administração possa rever seus próprios atos, bem como a vedação à aplicação
retroativa de nova interpretação da norma administrativa, são expressões da aplicação de qual
princípio?
a) Tutela.
b) Segurança jurídica.
c) Moralidade.
d) Proporcionalidade.

