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PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR 

PRAZO DETERMINADO Nº 06/2021-FSPSS 

CONHECIMENTOS LÍNGUA PORTUGUESA 

1)  No trecho “Ela ficou muito triste quando soube da morte do avô. — Não pude nem me despedir!”, a presença 

do travessão indica:  

a) Uso do discurso direto.  

b) Uso do discurso indireto.  

c) Interrupção indevida na narração.  

d) Pontuação que exprime um pensamento do autor. 

 

2)  De acordo com as regras de concordância verbal, marque a alternativa em que apresenta a forma correta.  

a) Eu li no jornal que não haverão carnaval no próximo ano.  

b) Eu li no jornal que não houve festas de carnaval no ano passado.  

c) Eu li no jornal que não haverão festas de carnaval no próximo ano.  

d) Eu li no jornal que não houveram nenhuma festa de carnaval no ano passado. 

 

3)  A opção em que a concordância verbal está de acordo com o padrão da norma culta da língua é:  

a) Nas universidades devem existir muitos projetos interessantes.  

b) Naquele caso, divulgado ontem, podem haver várias interpretações.  

c) Em determinadas viagens pode acontecer vários imprevistos.  

d) É verdade que pode existir casos complicados na legislação trabalhista.  

 

4) Quanto à acentuação gráfica, marque (V) verdadeiro ou (F) falso e assinale a alternativa correta:  

( ) Acentuam-se as palavras monossílabas tônicas terminadas em a(s), e(s), o(s).  

( ) Acentuam-se as palavras oxítonas terminadas em a(s), e(s), i(s), o(s), em(ens).  

( ) Acentuam-se as palavras paroxítonas terminadas em l, i(s), n, u(s), r, x, ps, ão(s), ã(s), um(uns).  

( ) Acentuam-se todas as palavras proparoxítonas.  

a) F – F – V – V.  

b) V – V – V – F.  

c) V – F – V – V.  

d) V – V – V – V. 

 

5) A frase “A ficha de admissão deveria ser preenchida pelos trabalhadores.”, se transformada para a voz ativa, o 

verbo assumiria a seguinte forma:  

(A) será preenchida.  

(B) deveriam preencher.  

(C) seriam preenchidas.  

(D) deveria preencher.  
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CONHECIMENTOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

6) Segundo a Portaria nº 2.436/2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão 

de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a recomendação 

para o funcionamento das Unidades Básicas de Saúde é:  

a) Carga horária mínima de 36 horas/semanais, no mínimo 5 (cinco) dias da semana e nos 11 meses do ano, haja 

vista que todos os profissionais têm direito à férias.  

b) Carga horária mínima de 40 horas/semanais, no mínimo 5 (cinco) dias da semana e nos 12 meses do ano, 

possibilitando acesso facilitado à população.  

c) Carga horária mínima de 30 horas/semanais, no mínimo 4 (quatro) dias da semana e nos 12 meses do ano, 

possibilitando acesso facilitado à população.  

d) Carga horária mínima de 44 horas/semanais, no mínimo 6 (seis) dias da semana e nos 12 meses do ano, 

possibilitando acesso facilitado à população.  

 

7)  O SUS é regido por lei específica que dispõe sobre as condições de promoção, proteção e recuperação da saúde. 

Também dispõe sobre funcionamento de serviços de saúde. A que lei estamos nos referindo?  

a) Lei 8080/91.  

b) Lei 8080/90.  

c) Lei 8080/92.  

d) Lei 8080/93.  

 

8)   O SUS é regido por diversos princípios. Um dos mais importantes faz referência a participação da sociedade 

no processo de fiscalização e aplicação de recursos e no andamento dos trabalhos realizados. Nos municípios a 

participação da sociedade é garantida por meio dos:  

a) Partidos políticos. 

b) Associações de moradores.  

c) Conselhos de monitoramento.  

d) Conselhos municipais de saúde. 

 

9)    A composição mínima da ESF é definida por lei e estabelece que a equipe deve ser formada por um médico 

preferencialmente formado em medicina da família e comunidade, enfermeira(o) também preferencialmente 

especialista em saúde da família, auxiliar ou técnico de enfermagem e Agente Comunitário de Saúde. Para a Equipe 

de Saúde da Família há a obrigatoriedade de cumprimento de carga horária por todos os profissionais da equipe. 

Qual é essa carga horária?  

a) 45 horas semanais.  

b) 40 horas semanais. 

c) 35 horas semanais.  

d) 50 horas semanais.  

 

10)   A composição mínima da ESF é definida por lei e estabelece que a equipe deve ser formada por um médico 

preferencialmente formado em medicina da família e comunidade, enfermeira(o) também preferencialmente 
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especialista em saúde da família, auxiliar ou técnico de enfermagem e Agente Comunitário de Saúde. Para a Equipe 

de Saúde da Família há a obrigatoriedade de cumprimento de carga horária por todos os profissionais da equipe. 

Qual é essa carga horária?  

a) 45 horas semanais.  

b) 40 horas semanais. 

c) 35 horas semanais.  

d) 50 horas semanais.  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

11) Ao final de cada auditoria, o auditor deve redigir, conforme o caso, um parecer ou relatório, expondo 

apropriadamente suas constatações. Em se tratando de parecer, no caso de auditoria de regularidade, o conteúdo 

deve indicar quando se trata de um parecer pleno, de um parecer com ressalvas, de um parecer adverso ou de 

um parecer com negativa de opinião. Sendo assim, um parecer emitido em que não são constatadas ilegalidades 

ou irregularidades na auditoria e que não fazem referência a aspectos específicos das demonstrações financeiras 

é denominado como parecer  

a) com negativa de opinião.  

b) adverso.  

c) com ressalvas.  

d) pleno.  

 

12)   Quanto à categoria econômica, as receitas públicas classificam-se em  

a) receitas correntes e receitas de capital.  

b) receitas orçamentárias e receitas extraorçamentárias.  

c) receitas tributárias, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços, transferências correntes 

e outras receitas.  

d) recursos do Tesouro e recursos de outras fontes. (E) recursos próprios e recursos recebidos em transferência. 

 

13)   Na hipótese de ocorrência de situação de calamidade pública em que seja necessária a realização de despesas 

inicialmente não previstas na lei orçamentária, o orçamento poderá ser alterado por meio da abertura de créditos  

a) especiais.  

b) extraordinários.  

c) ordinários.  

d) suplementares.  

 

14)   Na hipótese de ocorrência de situação de calamidade pública em que seja necessária a realização de despesas 

inicialmente não previstas na lei orçamentária, o orçamento poderá ser alterado por meio da abertura de créditos  

a) especiais.  

b) extraordinários.  

c) ordinários.  

d) suplementares.  
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15) Marque a alternativa CORRETA sobre as demonstrações financeiras relacionadas à contabilidade geral: 

a) "Demonstrações Financeiras" e "Demonstrações Contábeis" possuem o mesmo significado, diferenciando-se 

apenas na forma de apresentação da terminologia por doutrinadores da área financeira e da contabilidade. 

b) São demonstrações financeiras básicas do segundo setor: o balanço patrimonial, a demonstração do resultado, 

balanço orçamentário e demonstração dos lucros retidos. 

c) As demonstrações contábeis promovem um quadro baseado na contabilidade, meramente, da posição 

econômica de uma empresa. 

d) O valor de mercado de uma empresa é sempre igual ao seu valor contábil, demonstrando a relevância da 

adequada elaboração das demonstrações contábeis. 

 

16)  Para fins contábeis, a receita orçamentária não efetiva é aquela que:  

a) não altera a situação líquida patrimonial no momento do reconhecimento do crédito e, por isso, constitui fato 

contábil permutativo.  

b) no momento do reconhecimento do crédito, aumenta a situação líquida patrimonial da entidade.  

c) constitui-se como fato contábil modificativo aumentativo.  

d) constitui-se como fato contábil misto.  

 

17)   Sobre os princípios orçamentários sob a perspectiva do setor público, julgue os itens abaixo, como (V) 

verdadeiro ou (F) falso e, em seguida, assinale a opção CORRETA. 

(  ) O princípio da anualidade ressalta que o orçamento deve ser elaborado com periodicidade semestral, como 

forma de manter maior controle das contas públicas. 

(  ) O princípio do Equilíbrio retrata a limitação do endividamento. O montante das despesas fixadas não pode ser 

superior ao da receita prevista. Utilização de mecanismo para limitação e controle das despesas. 

(  ) O princípio da Programação destaca a vinculação necessária à ação governamental planejada. 

(  ) O princípio da Exclusividade observa que a lei orçamentária não conterá dispositivo estranho à previsão da 

receita e à fixação da despesa. Inclusive, nos casos de autorização para abertura de créditos suplementares e 

contratações de operações de créditos ainda por antecipação da receita. 

Está CORRETA a seguinte ordem, respectivamente: 

a) V, V, V, V. 

b) F, V, F, F. 

c) F, V, V, F. 

d) V, F, F, F. 

 

 

18  Marque a alternativa CORRETA sobre as demonstrações financeiras relacionadas à contabilidade geral: 

a) "Demonstrações Financeiras" e "Demonstrações Contábeis" possuem o mesmo significado, diferenciando-se 

apenas na forma de apresentação da terminologia por doutrinadores da área financeira e da contabilidade. 

b) São demonstrações financeiras básicas do segundo setor: o balanço patrimonial, a demonstração do resultado, 

balanço orçamentário e demonstração dos lucros retidos. 
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c) As demonstrações contábeis promovem um quadro baseado na contabilidade, meramente, da posição 

econômica de uma empresa. 

d) O valor de mercado de uma empresa é sempre igual ao seu valor contábil, demonstrando a relevância da 

adequada elaboração das demonstrações contábeis. 

 

19)   De acordo com o que estabelece a Seção II, do capítulo que trata das finanças públicas da Constituição Federal 

de 1988, o orçamento da seguridade social deverá constar na(o)  

a) Lei de Responsabilidade Fiscal.  

b) Plano Plurianual.  

c) Lei de Diretrizes Orçamentárias.  

d) Lei Orçamentária Anual.  

 

20)   Para fins contábeis, a receita orçamentária não efetiva é aquela que  

a) não altera a situação líquida patrimonial no momento do reconhecimento do crédito e, por isso, constitui fato 

contábil permutativo.  

b) no momento do reconhecimento do crédito, aumenta a situação líquida patrimonial da entidade. 

c) constitui-se como fato contábil modificativo aumentativo.  

d) constitui-se como fato contábil misto.  

 

 

RASCUNHO PARA USO DO CANDIDATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


