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LÍNGUA PORTUGUESA

Prof. Fabrício Dutra

Revisão de véspera - EBSERH

Prof. Fabrício Dutra 

1. IBFC 2022
Leia o trecho do texto a seguir:
Devemos estar atentos para o contexto em que o artigo de opinião foi produzido.

Em relação ao trecho apontado, analise as afirmativas abaixo.
I. “Devemos estar atentos”- é uma estrutura de imperativo, pois impõe para ‘‘nós’’ que precisamos estar alertas.
II. “Devemos estar atentos”- é uma estrutura formada pelo sujeito oculto identificado pela desinencial verbal ‘’-
mos’’.
III. ‘’para o contexto’’- é o objeto indireto de ‘’Devemos estar atentos’’.
IV. ‘’para o contexto’’- é o complemento nominal de ‘‘atentos’’.

Estão corretas as afirmativas:

A I, II e III apenas.
B I e II apenas.
C II e IV apenas.
D II e III apenas.
E II apenas.
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Revisão de véspera - EBSERH

Prof. Fabrício Dutra 

2. IBFC 2021
Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas
abaixo.
I. A proibição não se referia _____ pessoas idosas. II. A Fantasia foi inspirada
_____ Luís XV. III. Os tripulantes da embarcação desceram _____ terra. IV.
Sempre falei _____ pessoas que necessitavam de conselhos.
Alternativas
A as / a / a / à
B às / à / a / à
C às / à / a / a
D as / à / a / à

Revisão de véspera - EBSERH

Prof. Fabrício Dutra 

3. IBFC 2021
Assinale a alternativa que apresenta o uso correto do acento grave, indicador
de crase.
Alternativas
A Todos somos sujeitos à chuvas e trovoadas.
B Eu posso te visitar após às 15h.
C Devemos à essa professora o nosso sucesso.
D Falei à senhora a mais pura verdade.
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Revisão de véspera - EBSERH

Prof. Fabrício Dutra 

4. iBFC 2021
No verso “P’ra matar-lhes a sede e nunca descem”, o pronome átono destacado
cumpre papel coesivo, no entanto, percebe-se que ele apresenta também um valor
de:

A indefinição
B afetividade
C localização
D posse

ens razão! Nossas almas se parecem!
- Aves que só procuram nas alturas,
No cimo dos rochedos, águas puras
P’ra matar-lhes a sede e nunca descem
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5. iBFC 2022
A) Vamos acampar nesse lado da praia.
B) Não mesmo!
A) _________?
B) __________ há muitos mosquitos.
A) Não entendo o___________ de vir aqui se tem alergia a picadas de insetos.
B) Vamos voltar para a pousada, o turismo sustentável está mais interessante, essa
praia não é para turistas, não tem infraestrutura.

A Porque – Por que – porquê.
B Por que – Porque – por quê.
C Porquê – Porque – por que.
D Por que – Por que – porquê.
E Por quê – Porque – porquê.

7

8



Revisão de véspera - EBSERH

Prof. Fabrício Dutra 

6. IBFC 2022
Retorne ao texto “A Mulher do Vizinho” e observe
que ele apresenta uma estrutura fixa e objetivos bem
definidos. A partir dessa afirmativa, identifique as
tipologias textuais, considerando que se trata do texto
em gênero crônica.
I. Tipologia textual injuntiva.
II. Tipologia textual narrativa.
III. Tipologia textual dissertativa.
IV. Tipologia textual descritiva.
a) As tipologias II e IV estão corretas.
b) As tipologias I e II estão corretas.
c) As tipologias II e III estão corretas.
d) As tipologias I e III estão corretas.
e) As tipologias III e IV estão corretas
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7. IBFC 2022
Atente-se ao início do texto, mais especificamente,
à expressão: “Contaram-me que na rua onde mora
(...)”, nessa passagem manifesta-se um sentido
indeterminado do agente. Assinale a alternativa que
apresenta esse agente indeterminante.
a) na rua.
b) onde.
c) Contaram-me.
d) mora.
e) me
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Revisão de véspera - EBSERH

Prof. Fabrício Dutra 

8. IBFC 2022
A concordância nominal estabelece uma relação entre o gênero e número do

substantivo com os demais elementos da sentença. Observe o fragmento do texto a
seguir.
A esposa do Sueco __________ havia saído do salão de beleza com __________ dores
de cabeça. __________, já as tivera anteriormente.
Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas. Atente ao
uso da
concordância nominal.
a) mal – bastante – As mesmas.
b) mal – bastantes – Às mesmas.
c) mal – bastantes – As mesmas.
d) mau – bastante – As mesmas.
e) mau – bastantes – A mesma.
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Os caminhões chegaram às sete e meia e todas as
famílias que restavam na favela havia muito tempo
já estavam de pé. Era difícil continuar na cama.
Desde os bons tempos, as mulheres levantavam
bem cedo para a lavagem das roupas, para o
apanho da água, para o preparo das pobres
marmitas. Os homens também. Uns saíam para o
trabalho. Outros, em busca do primeiro gole de
cachaça no balcão do armazém de sô Ladislau, [...].
As crianças maiores acordavam cedo também,
trazendo nos olhos e no estômago a desesperada
expectativa. Será que hoje tem pão? Os menores,
os nenéns brigando com a vida, dando socos no ar
exigindo o peito da mãe ou a mamadeira
completada com mais água sempre

9. Na passagem acima, o narrador relaciona o
tempo e o
espaço, indicando que, na favela, acordava-se
cedo,
sobretudo, em função:
a) do costume individual cultivado por poucos
moradores da favela.
b) de necessidades distintas de grupos diversos
de moradores.
c) do olhar idealizado que os moradores
lançavam sobre o trabalho.
d) da presença de um número muito grande de
crianças na favela.
e) dos homens serem acordados por suas
mulheres bem cedo.
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Prof. Fabrício Dutra 

ciclo vicioso minha namorada sempre sonha 
que namora seu namorado antigo minha ex-
namorada sempre sonha que me namora e eu, 
desconfiado, tenho feito tudo para não 
sonhar...

10. IBFC 2022 O sentido do texto constrói-se
por meio de sua
organização interna. Desse modo, de acordo
com o
poema, o esforço do enunciador por “não
sonhar” devese ao fato de:
a) sentir muito ciúme de sua atual namorada.
b) desejar ocupar o sonho de sua ex-
namorada.
c) não acreditar em sonhos de amores
antigos.
d) querer que sua atual namorada sonhe com
ele.
e) não querer sonhar com sua ex-namorada
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11. IBFC 2022 O “ciclo vicioso”, indicado no título, é estruturado,
nos
três primeiros versos, por meio do encadeamento de
orações principais e:
a) coordenadas sindéticas.
b) subordinadas adverbiais.
c) subordinadas substantivas.
d) subordinadas adjetivas.
e) coordenadas assindéticas.
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Revisão de véspera - EBSERH
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12. IBFC 2022
Considere o emprego do acento grave em “A
Proposta de Emenda à Constituição (PEC)” e
“Em entrevista à CNN” e as relações sintáticas
estabelecidas entre os termos. Pode-se notar
uma ocorrência em contexto sintático
semelhante em:
a) Lutamos pelo direito à literatura.
b) Reuniam-se à noite para a festa.
c) À medida que se viam, gritavam.
d) Entregou à filha suas memórias.
e) Assistiram à televisão com atenção.
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12. IBFC 2022
Em todas as passagens abaixo, retiradas do texto, destacam-se
termos ou expressões de caráter adverbial, EXCETO em:
a) “aprovada pelo Senado nesta semana” .
b) “é extremamente relevante para os dias de hoje” .
c) “o conceito de privacidade mudou muito” .
d) “No mundo conectado, tudo é gravado” .
e) “com quem fala, onde está,”
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Revisão de véspera - EBSERH

Prof. Fabrício Dutra 

13. IBFC 2022
Assinale a alternativa incorreta, em relação ao uso da
crase:
a) Visitei a região dos lagos.
b) Queremos ir àquela praia.
c) Esta estrada é paralela à rodovia principal.
d) Ela retornará a cidade amanhã cedo
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Prof. Fabrício Dutra 

14. IBFC 2022
Leia o trecho abaixo e analise as afirmativas a seguir: “Existem muitas possibilidades
no setor privado, contudo há uma menor quantidade de vagas disponíveis”.
I. A vírgula está separando duas ideias semelhantes, correlatas.
II. “Existem” é um verbo, e “muitas possibilidades” é o sujeito.
III. “Contudo” pode ser substituído por “no entanto” ou “porém”.
IV. Posso substituir “quantidade de vagas disponíveis” por “quantidade disponível

de vagas”.
Estão corretas as afirmativas:

A I, II e III apenas.
B II, III e IV apenas.
C I e III apenas.
D II e IV apenas.
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Revisão de véspera - EBSERH

Prof. Fabrício Dutra 

15. IBFC 2021
Analise os enunciados abaixo e assinale a alternativa incorreta quanto ao uso da
vírgula.

A Ao longo dos anos, Juninho participou de inúmeras feiras de adoção, mas sem
sucesso. A boa notícia só veio no começo de 2020 quando uma família entrou em
contato ao ver a foto do pequeno, no site da ONG”.
B “A jovem de 25 anos, da Florida, Estados Unidos, deu à luz aos gêmeos Kaylen e
Kayleb em 27 de dezembro de 2019, aproximadamente 10 meses depois que os
outros filhos, Malakhi e Mark, vieram ao mundo, em 13 de março”.
C “Passear por um mercado municipal não custa nada, além de ser delicioso! Por lá
você, pode degustar frutas, provar iguarias e fazer um lanche investindo pouco”.
D “Para ela, que também é mãe de uma menina de 2 anos, não foi surpresa alguma
quando os batimentos cardíacos dos filhos surgiram no ultrassom”.
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16. IBFC 2021
Na passagem “De onde estava, ele aprovou, com a cabeça, o procedimento,
contente com a inesperada provisão feita pelo pai.” (3º§), ao se observar o
emprego das vírgulas antes e depois da expressão em destaque, conclui-se
que foram usadas para:

A indicar o caráter explicativo do aposto.
B isolar um termo deslocado na oração.
C sinalizar a antecipação de uma oração.
D explicitar uma enumeração de termos.
E destacar o sentido figurado dos vocábulos.
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Revisão de véspera - EBSERH

Prof. Fabrício Dutra 

17. IBFC 2022
“Saber interpretar um texto, a partir do contexto de produção em que ele está inserido, é
fundamental para a experiência cotidiana do leitor”.
“Ele” é considerado na morfologia (01) . Na sintaxe, “Ele” se refere ao (02) Já na
linguística textual “Ele” se refere a (03) :

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

A um pronome pessoal do caso oblíquo (pronome do objeto) - predicado; - coesão parcial.
B um pronome pessoal do caso reto (pronome do sujeito) - sujeito - coesão referencial.
C um pronome adjetivo possessivo - predicativo do sujeito - coesão por negação.
D um pronome do caso oblíquo (pronome do objeto) - adjunto adverbial de lugar - coesão
reFerencial.
E um pronome pessoal do caso reto (pronome do sujeito) - sujeito - coesão parcial.
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18. iBFC 2022
De acordo com o texto – Fazer ‘turismo sustentável’, podemos afirmar que o guia
conscientiza o turista para “pesquisar o destino da viagem _____ cumprir com as
regras de visitação, _____ não explorar os animais e nem focar somente nas selfies”.
Os elementos, que preenchem corretamente cada lacuna, são as conjunções
coordenadas constantes da sintaxe. Assinale a alternativa que preencha correta e
respectivamente as lacunas. Observe, também, a classificação de cada conjunção.

A e (adversativa) - mas (conclusiva).
B e (aditiva) - mas (adversativa).
C entretanto (adversativa) - ou (alternativa).
D porque (interrogativa) - não obstante (aditiva).
E embora (aditiva) - conforme (alternativa).
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Revisão de véspera - EBSERH
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19. iBFC 2021
Em “colado à porta” (2º§), o acento grave é empregado de modo correto. Analise,
atentamente, as frases abaixo e assinale a única que também está de acordo com a
norma padrão da Língua Portuguesa.

A O estabelecimento está fazendo entregas à domicílio.
B Só conseguirei chegar à uma hora da tarde.
C Não se prenda, por favor, à amizades passageiras.
D Preferiu sair à discutir com a esposa na festa.
E Não vou responder à essa questão tão delicada.
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20. iBFC 2022
Segundo a norma culta da Língua Portuguesa, algumas classes de palavras são
invariáveis. Analise cuidadosamente as estruturas abaixo e assinale a alternativa que
preenche correta e respectivamente as orações.

I. A aluna parece __________ entediada.
II. Comemos __________ porção de bolinhos de bacalhau, os preços estavam
exorbitantes.
III. Chega de tantas flexões! Estamos __________ cansadas.
Alternativas
A meia, meio, bastantes.
B meio, meia, bastantes.
C meia, meio, bastante.
D meio, meia, bastante.
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21. iBFC 2021
Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

Seguem os documentos ______________ .

A remuneração das cadernetas de poupança _______ neste mês. ______________
muitas injustiças neste caso.
A anexos / caiu / Houve.
B anexo / caíram / Houveram.
C anexos / caiu / Houveram.
D anexo / caíram / Houve.
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22. IBFC 2021
De acordo com as regras de Concordância Verbal e Nominal, assinale a alternativa que reescreve
corretamente o trecho extraído do texto. “Não existe narrador isento. Por mais cuidadoso que
seja, cada um carrega seu conjunto de valores e é perpassado pelos julgamentos e assunções
que vêm com a cultura do grupo.”

A Não há narradores isentos. Por mais cuidadosos que seja, cada um carrega seu conjunto de
valores e são perpassados pelos julgamentos e assunções que vêm com as culturas do grupo.
B Não existe narradores isentos. Por mais cuidadosos que seja, cada um carrega seu conjunto de
valores e são perpassados pelos julgamentos e assunções que vêm com as culturas do grupo.
C Não existem narradores isentos. Por mais cuidadosos que sejam, cada um carrega seu
conjunto de valores e são perpassados pelo julgamento que vem com as culturas do grupo.
D Não existe narrador isento. Por mais cuidadoso que seja, cada um carrega seu conjunto de
valores e é perpassado pelo julgamento que vêm com a cultura do grupo.
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23. IBFC 2021
Em todas as alternativas abaixo o vocábulo “que” encontra-se destacado. Assinale a
opção em que sua classificação morfológica é diferente da dos demais.

A “dividia o campo em que os filhos de portugueses”(1º§).
B “o esquerdo, que hoje separa os Apês das casas” (3º§).
C “esse forasteiro que viaja parado,” (3º§).
D “para as bocas que morderam seu dorso.” (3º§).
E “Busca-Pé bem sabia que todo rio nasce para morrer um dia” (3º§).
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24. IBFC 2021
Em relação às regras de colocação pronominal, segundo a
Gramática Normativa da Língua Portuguesa, assinale a
alternativa correta.

A Elas tinham avisado-me sobre as faltas excessivas.
B Se apresentaram muito bem no recital as suas filhas.
C Hoje nos preocupamos muito mais com as expressões que
usamos.
D Os alunos que mantiveram-se em silêncio durante a aula
aprenderam.
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25. IBFC 2020
A regência verbal ou nominal é a relação de subordinação existente entre um
verbo ou um nome e seus complementos. A este respeito, assinale a
alternativa a relação feita corretamente.

A O Senhor agradeceu o entregador a agilidade na prestação de serviço.
B Há paridade entre os preços de combustíveis em algumas cidades.
C Aquela farmácia faz entrega de medicamentos a domicílio.
D Algumas crianças têm ojeriza com palhaços.
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26. IBFC 2021
No período “Sacudi a cabeça, não sabia.” (3º§), a vírgula marca uma pausa
entre as orações que apresentam entre si um sentido implícito. A relação
entre elas seria explicitada, adequadamente, através do emprego da
seguinte conjunção:

A contudo.
B quando.
C embora.
D porque.
E conforme.
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27. IBFC 2016
Em “Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles imaturos.”,
o termo em destaque exerce a função sintática de:

A adjunto adnominal.
B predicativo do sujeito.
C adjunto adverbial.
D objeto direto.
E complemento nomina
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28. IBFC 2016
As orações organizam-se em diferentes níveis em um texto gerando
estruturas mais ou menos complexas. Observe a seguinte frase e, em
seguida, assinale o comentário correto:
“As pessoas admitem que deveriam maneirar, mas não se incomodam a
ponto de querer mudar o hábito. “ (3º §)

A a segunda oração é coordenada em relação à primeira indicando
dependência.
B há um predomínio de orações independentes sintaticamente.
C a construção “querer mudar” deve ser entendida como locução verbal.
D a conjunção “mas” poderia ser substituída por “todavia” sem alteração de
sentido.
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29. IBFC 2016
No trecho “fala-se do seu poder de causar dependência.” (1º §), a construção
em destaque cria o seguinte efeito sintático:

A a indeterminação do sujeito
B a voz passiva sintética
C a noção de reflexividade
D o sentido de reciprocidade
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30. IBFC 2014
Em “Discretos, silenciosos, chegaram os dias lindos.“, ocorrem três adjetivos.
Sobre a função sintática que exercem, respectivamente, é correto afirmar
que:

A os dois primeiros são adjuntos adnominais e o terceiro, predicativo do
sujeito.
B os dois primeiros são predicativos do sujeito e o terceiro, adjunto
adnominal.
C os três são adjuntos adnominais.
D os três são predicativos do sujeito.

33

34



OBRIGADO

Prof. Fabricio Dutra

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA

Prof. Tiago Zanolla

35

36



FALE COMIGO
@proftiagozanolla

Prof. Tiago Zanolla

Prof. Tiago Zanolla

@proftiagozanolla

LEI N. 12.550/2011

Prof. Tiago Zanolla
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Prof. Tiago Zanolla

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS
HOSPITALARES - EBSERH

LEI N. 12.550/2011
A Lei n. 12.550/2011 autorizou o Poder Executivo a criar a Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares - EBSERH.

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH teve autorização de criação dada
pela Lei n. 12.550. Trata-se de EMPRESA PÚBLICA UNIPESSOAL com personalidade
jurídica de direito privado com patrimônio próprio, vinculada ao Ministério da Educação,
com prazo de duração indeterminado.

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla
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LEI N. 12.550/2011

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

EMPRESA PÚBLICA UNIPESSOAL

AO M INISTÉRIO DA

EDUCAÇÃO

INDETERMINADO

PRÓPRIO

D IDÁTICO-CIENTÍFICA

D IREITO PRIVADO

ADMINISTRATIVA

GESTÃO FINANCEIRA

GESTÃO PATRIMONIAL

BRASÍLIA

VINCULADO PODER

EXECUTIVO FEDERAL

OBSERVARÁ AS

ORIENTAÇÕES DA

POLÍTICA NACIONAL DE

SAÚDE

DE RESPONSABILIDADE

DO M INISTÉRIO DA

SAÚDE

FINALIDADE

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla
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FINALIDADE
A prestação de atendimento pela EBSERH é sempre gratuita. Caso o paciente tenha plano
de saúde, haverá um procedimento de ressarcimento via ANS. A forma como isso
acontece não é objeto de estudo pois está fora do edital.

Art. 32. Serão ressarcidos pelas operadoras dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o

do art. 1o desta Lei, de acordo com normas a serem definidas pela ANS, os serviços de
atendimento à saúde previstos nos respectivos contratos, prestados a seus consumidores e
respectivos dependentes, em instituições públicas ou privadas, conveniadas ou
contratadas, integrantes do Sistema Único de Saúde - SUS

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

QUESTÕES
(EBSERH - 2016) A Lei Federal nº 12.550, de 15/12/2011, autoriza o Poder Executivo a
criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –
EBSERH e dá outras providências. Nesse sentido, considerando o que diz a referida lei
sobre a natureza jurídica, patrimônio, vinculação e prazo de duração da EBSERH,
assinale a alternativa correta.

a) A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH, tem personalidade jurídica de
direito privado e patrimônio próprio, vinculada ao Ministério da Educação, com prazo de
duração indeterminado

b) A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH, tem personalidade jurídica de
direito público e patrimônio próprio, vinculada ao Ministério da Educação, com prazo de
duração determinado

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla
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QUESTÕES
c) A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH, tem personalidade jurídica de
direito público sem patrimônio próprio, vinculada ao Ministério da Saúde, com prazo de
duração indeterminado

d) A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH, tem personalidade jurídica de
direito privado sem patrimônio próprio, vinculada ao Ministério da Educação, com prazo
de duração determinado

e) A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH, tem personalidade jurídica de
direito privado e patrimônio próprio, vinculada apenas ao Ministério da Saúde, com prazo
de duração indeterminado

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

QUESTÕES
(EBSERH - 2016) Considerando a Lei Federal nº 12.550, de 15/12/2011, que autoriza o
Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares – EBSERH e dá outras providências, assinale a alternativa correta.

a) A EBSERH terá sede e foro no Rio de Janeiro/ RJ, e poderá manter escritórios,
representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação

b) A EBSERH terá sede e foro no Distrito Federal, e poderá manter escritórios, mas não
representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação

c) A EBSERH terá sede e foro em Brasília/DF, e poderá manter escritórios, representações,
dependências e filiais em outras unidades da Federação

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla
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QUESTÕES
d) A EBSERH terá sede e foro em Brasília/DF, único local onde poderá manter escritório, e
poderá manter representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação

e) A EBSERH terá sede e foro em São Paulo/SP, único local onde poderá manter escritório,
e poderá manter representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

QUESTÕES
(EBSERH - 2017) Em relação à personalidade jurídica, à vinculação e ao prazo de duração

da EBSERH, assinale a alternativa correta de acordo com o que estabelece a Lei
12.550/2011.

a) Tem personalidade jurídica de direito privado, é vinculada ao Ministério da Saúde e
tem prazo de duração de 20 anos.

b) Tem personalidade jurídica de direito público, é vinculada ao Ministério da Educação e
tem prazo de duração indeterminado.

c) Tem personalidade jurídica de direito privado, é vinculada ao Ministério da Educação e
tem prazo de duração indeterminado.

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla
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QUESTÕES
d) Tem personalidade jurídica de direito público, é vinculada ao Ministério da Saúde e tem
prazo de duração de 20 anos.

e) Tem personalidade jurídica de direito privado, é vinculada ao Ministério da Saúde e
tem prazo de duração indeterminado.

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

DAS COMPETÊNCIAS

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

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;
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DAS COMPETÊNCIAS

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

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.

DOS CONTRATOS

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

Bem, você deve ter percebido que a EBSERH contrata com o Poder Público. Será que
precisa de licitação?

A resposta é NÃO, quando se tratar de atividades relacionadas ao seu objeto social,
vejamos o que diz o Art. 5º:

Art. 5º É dispensada a licitação para a contratação da EBSERH pela administração pública
para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.
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DOS CONTRATOS

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

RECURSOS DA EBSERH

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

Constituem recursos da EBSERH:
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ADMINISTRAÇÃO DA EBSERH

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

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.

REGIME DE PESSOAL

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

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.
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FISCALIZAÇÃO DA EBSERH

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

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.

PATROCÍNIO

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

A EBSERH é autorizada a patrocinar entidade fechada de previdência privada, nos termos
da legislação vigente.

O patrocínio poderá ser feito mediante adesão a entidade fechada de previdência privada
já existente.
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QUESTÕES

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

(EBSERH – 2015) Assinale a alternativa correta.

a) Nos casos de atendimento ao usuário que possua plano privado de assistência à saúde,
a EBSERH poderá ser ressarcida, observados os valores de referência estabelecidos pela
Agência Nacional de Saúde Suplementar.

b) A EBSERH terá por finalidade a prestação de serviços ambulatorial e de apoio
diagnóstico, sem obrigação de observar a autonomia universitária.

c) A EBSERH não tem nenhum compromisso com a pesquisa e a extensão ao ensino-
aprendizagem e a formação de pessoas no campo da saúde pública.

QUESTÕES

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

d) No desenvolvimento de suas atividades de assistência à saúde, a EBSERH não observará
as orientações da Política Nacional de Saúde, pois tem autonomia absoluta quanto a suas
políticas.

e) A EBSERH não presta serviços de apoio diagnóstico e terapêutico, sendo tais serviços
prestados por empresas privadas, mediante pagamento do usuário.
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QUESTÕES

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

(Provas: IBFC - 2016 - EBSERH) Considere as disposições do regimento interno da EBSERH
(Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e assinale a alternativa correta.

a) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades
descentralizadas, dar-se-á por meio da celebração de contrato específico para esse fim,
nos termos da Lei de Registros Públicos.

b) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades
descentralizadas, dar-se-á por meio da celebração de contrato específico para esse fim,
nos termos da Lei n° 12.550/2011.

c) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades
descentralizadas, dar-se-á por meio de criação de lei específica para esse fim, nos termos
da Lei de Licitações.

QUESTÕES

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

d) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades
descentralizadas, dar-se-á por meio de criação de lei específica para esse fim, nos termos
da Lei de Registros Públicos.

e) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades
descentralizadas, dar-se-á por meio de acordos informais, nos termos da Lei de Registros
Públicos.
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QUESTÕES

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

(INSTITUTO AOCP - 2016 - EBSERH) Assinale a alternativa correta, conforme a Lei n°
12.550/2011.

a) As atividades de prestação de serviços de assistência à saúde de competência da
EBSERH estarão inseridas no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, vedado, em
qualquer hipótese, o atendimento de consumidores e respectivos dependentes de planos
privados de assistência à saúde.

b) Não se admite, em qualquer hipótese, a cessão de servidores de outras entidades à
EBSERH.

c) A EBSERH tem personalidade jurídica de direito privado e é vinculada ao Ministério da
Saúde.

QUESTÕES

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

d) 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.

e) É indispensável a licitação para a contratação da EBSERH, pela administração pública,
para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.
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QUESTÕES

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

(INSTITUTO AOCP - 2016 - EBSERH - Técnico em Segurança do Trabalho (CH-UFPA) São
recursos da EBSERH, conforme a Lei nº 12.550/2011, EXCETO

a) os oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, dos Estados e dos
Municípios.

b) as receitas decorrentes da prestação de serviços compreendidos em seu objeto.

c) as receitas da alienação de bens e direitos.

d) as receitas das aplicações financeiras que realizar.

e) as receitas dos direitos patrimoniais, tais como aluguéis, foros, dividendos e
bonificações.

QUESTÕES

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

(INSTITUTO AOCP - 2016 - EBSERH - Enfermeiro (CH-UFPA) Referente à administração e
ao funcionamento da EBSERH, assinale a alternativa correta. Conforme as disposições
da Lei n° 12.550/2011,

a) o lucro líquido da EBSERH será revertido em favor da União.

b) o regime de pessoal permanente da EBSERH será o celetista.

c) não se admite a contratação pela EBSERH de pessoal por tempo determinado.

d) a EBSERH será administrada por um Diretor não remunerado.

e) ato do Congresso Nacional aprovará o estatuto da EBSERH.

65

66



ESTATUTO DA EMPRESA 
BRASILEIRA DE SERVIÇOS 

HOSPITALARES 
Prof. Tiago Zanolla

DA RAZÃO SOCIAL, NATUREZA
JURÍDICA, SEDE, REPRESENTAÇÃO
GEOGRÁFICA E PRAZO DE DURAÇÃO

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

O estatuto social é um documento que "oficializa" a criação de uma companhia. Além
disso, uma série de regras e políticas podem ser incluídas no texto.

Inicialmente, o estatuto replica algumas coisas da Lei n. 12.550/2011:

Art. 1º. A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh, empresa pública de capital
fechado, com personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio, vinculada
ao Ministério da Educação, é regida por este Estatuto Social, pela Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, pela Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, pela Lei nº 13.303, de
30 de junho de 2016, pelo Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, e demais
legislações aplicáveis.
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DA RAZÃO SOCIAL, NATUREZA
JURÍDICA, SEDE, REPRESENTAÇÃO
GEOGRÁFICA E PRAZO DE DURAÇÃO

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

Art. 2º. A Ebserh tem sede e foro em Brasília, Distrito Federal, e pode criar escritórios,
representações, dependências, filiais e subsidiárias no País, para o desenvolvimento de
atividades inerentes ao seu objeto social, nos termos da Lei nº 12.550, de 2011.

Art. 3º. O prazo de duração da Ebserh é indeterminado.

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

EBSERH

NATUREZA EMPRESA PÚBLICA

AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INDETERMINADO

PRÓPRIO

CAPITAL FECHADO 

DIREITO PRIVADO

SEDE E FORO BRASÍLIA, DF

VINCULAÇÃO

PERSONALIDADE 
JURÍDICA

PRAZO DE DURAÇÃO

PATRIMÔNIO

PARA O DESENVOLVIMENTO 
DE ATIVIDADES INERENTES AO 

SEU OBJETO SOCIAL

PODE CRIAR, NO PAÍS

ESCRITÓRIOS

REPRESENTAÇÕES

DEPENDÊNCIAS

FILIAIS

SUBSIDIÁRIAS
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DO OBJETO SOCIAL

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

A ampliação do objeto social foi a principal razão da criação do "novo" estatuto social da
EBSERH.

Esse é um ponto da matéria que basta a "memorização" para questões vindouras.

I- prestar serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio
diagnóstico e terapêutico à população, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS);

II- administrar unidades hospitalares;

III- prestar serviços de apoio à gestão hospitalar, com otimização de processos e serviços,
implementação de sistema de gestão, monitoramento de resultados, bem como o
desenvolvimento de outras atividades afins;

IV- prestar serviços de consultoria e assessoria em sua área de atuação;

DO OBJETO SOCIAL

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

V- prestar a terceiros serviços secundários operacionais contínuos que sejam relacionados 
às atividades de assistência à saúde; 

VI- participar de iniciativas de promoção da inovação, como incubadoras, centros de 
inovação e aceleradoras de empresas; 

VII- prestar serviços de apoio ao ensino, pesquisa e extensão nas diversas áreas do 
conhecimento com vistas à inovação, ensino-aprendizagem e formação de pessoas no 
campo da saúde pública, inclusive mediante intermediação e apoio financeiro, observada, 
nos termos do art. 207 da Constituição, a autonomia universitária e as políticas 
acadêmicas estabelecidas no âmbito das instituições de ensino; 

VIII- promover, estimular, coordenar, apoiar e executar programas de formação 
profissional contribuindo para qualificação profissional no campo da saúde pública no 
País; 
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DO OBJETO SOCIAL

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

IX- apoiar a execução de planos de ensino e pesquisa, cuja vinculação com o campo da
saúde pública torne necessária a cooperação, em especial na implementação de
residência médica, uniprofissional ou multiprofissional, no campo da saúde, nas
especialidades e regiões estratégicas para o SUS;

X- prestar serviços de apoio à geração do conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e
aplicadas, promovendo, estimulando, coordenando, apoiando e executando atividades de
pesquisa, desenvolvimento e inovação, com o objetivo de produzir conhecimentos e
tecnologia para o desenvolvimento da saúde pública do País;

XI- realizar, na forma fixada pela Diretoria Executiva e aprovada pelo Conselho de
Administração, aplicações não reembolsáveis ou parcialmente reembolsáveis destinadas a
apoiar projetos de ensino, pesquisa, extensão e inovação na área de saúde;

DO OBJETO SOCIAL

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

XII - atuar em projetos e programas de cooperação técnica nacional e internacional com
vistas ao desenvolvimento de suas atividades e ao aprimoramento da formação
profissional e da saúde pública;

XIII- prestar serviços delegados pelo Governo Federal com vistas ao cumprimento do seu
objeto social; e

XIV- exercer outras atividades inerentes às suas finalidades.
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DO OBJETO SOCIAL

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

Vale lembrar que a prestação de serviços de assistência à saúde desenvolvidas pela
EBSERH estão inseridas integral e exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde
- SUS.

 No desenvolvimento de suas atividades de ensino, a Ebserh observará as orientações
da Política Nacional de Educação, de responsabilidade do Ministério da Educação.

 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.

DO INTERESSE PÚBLICO

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

A Ebserh poderá ter suas atividades, sempre que consentâneas com seu objeto social,
orientadas pela União de modo a contribuir para o interesse público que justificou a sua 
criação.

No exercício da prerrogativa, a União somente poderá orientar a Ebserh a assumir
obrigações ou responsabilidades, incluindo a realização de projetos de investimento e
assunção de custos operacionais específicos, em condições diversas às de qualquer outra
sociedade do setor privado que atue no mesmo mercado, quando:

 estiver definida em lei ou regulamento, bem como prevista em contrato, convênio ou
ajuste celebrado com o ente público competente para estabelecê-la, observada a
ampla publicidade desses instrumentos; e

 tiver seu custo e receitas discriminados e divulgados de forma transparente, inclusive
no plano contábil.
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DO INTERESSE PÚBLICO

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

§ 2º Quando orientada pela União a contribuir para o interesse público, a Ebserh
somente assumirá obrigações ou responsabilidades que respeitem as condições de
mercado ou que se adequem ao disposto nos incisos I e II do § 1º deste artigo, sendo
que, nesta hipótese, a União compensará, a cada exercício social, a Ebserh pela
diferença entre as condições de mercado e o resultado operacional ou retorno
econômico da obrigação assumida.

§ 3º O exercício das prerrogativas de que tratam os parágrafos anteriores será objeto da
Carta Anual, subscrita pelos membros do Conselho de Administração, prevista no art.
13, inciso I, do Decreto nº 8.945, de 2016.

DO CAPITAL SOCIAL E RECURSOS

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

Capital Social é o valor estabelecido pelos sócios de quanto a empresa vale.

O capital social da Ebserh é de R$ 381.384.237,75 (trezentos e oitenta e um milhões,
trezentos e oitenta e quatro mil, duzentos e trinta e sete reais e setenta e cinco centavo),
integralmente sob a propriedade da União.

OBS: Como a EBSERH é uma empresa pública unipessoal, o único sócio é a UNIÃO.

O capital social poderá ser alterado nas hipóteses previstas em lei, vedada a capitalização
direta do lucro sem trâmite pela conta de reservas.
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DO CAPITAL SOCIAL E RECURSOS

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

Como já vimos, a prestação de serviços pela EBSERH será sempre gratuita, mas isso não
impede que a empresa tenha "fonte de recursos":

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 pessoas físicas ou jurídicas 
de direito público ou privado;

V - rendas provenientes de outras 
fontes.

DA ASSEMBLEIA GERAL

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

Vejamos o que diz o Estatuto:

Art. 8º. A Assembleia Geral realizar-se-á ordinariamente, uma vez por ano, nos 4 (quatro)
primeiros meses seguintes ao encerramento de cada exercício social, para deliberação das
matérias previstas em lei e extraordinariamente, sempre que os interesses sociais, a
legislação ou as disposições deste Estatuto Social exigirem.

Art. 9º. A Assembleia Geral é composta pela União, representada pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional, nos termos do Decreto-Lei nº 147, de 3 de fevereiro de 1967.

§ 1º Os trabalhos da Assembleia Geral serão dirigidos pelo presidente do Conselho de
Administração da Ebserh ou pelo substituto que esse vier a designar, que escolherá o
secretário da Assembleia Geral.

§ 2º Fica assegurada a participação do Presidente da Ebserh nas reuniões da Assembleia
Geral como convidado, sem direito a voto.
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DA ASSEMBLEIA GERAL

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

Art. 10. A Assembleia Geral será convocada pelo Presidente do Conselho de Administração
ou pelo substituto que esse vier a designar, ressalvadas as exceções previstas na Lei nº
6.404, de 1976, respeitados os prazos previstos na legislação. Parágrafo único. As pautas
das Assembleias Gerais serão constituídas, exclusivamente, dos assuntos constantes dos
editais de convocação, não se admitindo a inclusão de assuntos gerais. Art.

11. As deliberações serão registradas no livro de atas, que podem ser lavradas na forma de
sumário dos fatos ocorridos e serão divulgadas em sítio eletrônico oficial atualizado.

Art. 12. A Assembleia Geral, além das matérias previstas na Lei nº 6.404, de 1976, e no
Decreto nº 1.091, de 21 de março de 1994, e respeitadas às disposições da Lei nº 13.303,
de 2016, e do Decreto nº 8.945, de 2016, reunir-se-á para deliberar sobre alienação, no
todo ou em parte, de ações do capital social da Ebserh ou, quando não competir ao
Conselho de Administração, de suas controladas.

ÓRGÃOS SOCIAIS E ESTATUTÁRIOS

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

A Ebserh terá Assembleia Geral e os seguintes órgãos estatutários:

EBSERH

ÓRGÃOS 
ESTATUTÁRIOS

DIRETORIA EXECUTIVA

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

CONSELHO CONSULTIVO

CONSELHO FISCAL

COMITÊ DE AUDITORIA

ASSEMBLEIA GERAL

COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, 
SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO
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ÓRGÃOS SOCIAIS E ESTATUTÁRIOS

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

A Ebserh será administrada pelo Conselho de Administração e pela Diretoria Executiva,
de acordo com as atribuições e poderes conferidos pela legislação aplicável e pelo
presente Estatuto Social.

Nesse contexto, consideram-se Administradores os membros do Conselho de
Administração e da Diretoria Executiva.

Art. 14. Parágrafo único. Os administradores deverão orientar a execução das atividades
da Ebserh com observância aos princípios e às melhores práticas adotados e formulados
por instituições e fóruns nacionais e internacionais que sejam referência no tema da
governança corporativa, observadas às legislações aplicáveis à administração pública
indireta.

ÓRGÃOS SOCIAIS E ESTATUTÁRIOS

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva serão investidos em
seus cargos mediante assinatura de termo de posse no livro de atas do respectivo
colegiado, no prazo máximo de até 30 dias, contados a partir da eleição ou nomeação,
entrando em exercício imediato.

Art. 21. O Termo de Posse deverá conter, sob pena de nulidade: a indicação de, pelo
menos, um domicílio no qual o administrador receberá citações e intimações em
processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão, as quais se reputarão
cumpridas mediante entrega no domicílio indicado, cuja modificação somente será válida
após comunicação por escrito à Ebserh, além da sujeição do administrador ao Código de
Conduta e às políticas internas da Ebserh.
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ÓRGÃOS SOCIAIS E ESTATUTÁRIOS

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
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Já os membros do Conselho Fiscal serão investidos em seus cargos independentemente
da assinatura de termo de posse, desde a data da respectiva eleição ou nomeação.

Os membros do Comitê de Auditoria serão investidos em seus cargos mediante assinatura
do termo de posse, desde a data da respectiva eleição.

ÓRGÃOS SOCIAIS E ESTATUTÁRIOS

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

INVESTIDURA

EM ATÉ 30 DIAS DA 
NOMEAÇÃO OU ELEIÇÃO

MEMBROS DO 
CONSELHO FISCAL 

MEDIANTE ASSINATURA DO 
TERMO DE POSSE

ADMINISTRADORES

INVESTIDO DESDE A 
ELEIÇÃO 

NÃO DEPENDE DE 
ASSINATURA DO TERMO

MEMBROS DO COMITÊ 
DE AUDITORIA

INVESTIDO DESDE A 
ELEIÇÃO, MEDIANTE 

ASSINATURA DO TERMO

85

86



ÓRGÃOS SOCIAIS E ESTATUTÁRIOS

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
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Antes de entrar no exercício da função e ao deixar o cargo, cada membro estatutário
deverá apresentar à Ebserh, que zelará pelo sigilo legal, Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda Pessoa Física e das respectivas retificações apresentadas à Receita
Federal do Brasil ou autorização de acesso às informações nela contidas.

No caso dos Diretores, a declaração anual de bens e rendas também deve ser apresentada
à Comissão de Ética Pública da Presidência da República - CEP/PR.

PERDA DOS CARGOS

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

Além dos casos previstos em lei, dar-se-á vacância do cargo quando:

 o membro do Conselho de Administração ou Fiscal ou do Comitê de Auditoria ou de
Comitês de Assessoramento deixar de comparecer a duas reuniões consecutivas ou 3
(três) intercaladas, nas últimas 12 (doze) reuniões, sem justificativa; e

 o membro da Diretoria Executiva se afastar do exercício do cargo por mais de 30
(trinta) dias consecutivos, salvo em caso de licença, inclusive férias, ou nos casos
autorizados pelo Conselho de Administração.
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PERDA DOS CARGOS

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

REMUNERAÇÃO

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

A remuneração dos membros estatutários e, quando aplicável, dos demais comitês de
assessoramento, será fixada anualmente em Assembleia Geral, nos termos da legislação
vigente, sendo vedado o pagamento de qualquer forma de remuneração não prevista em
Assembleia Geral.

A Ebserh divulgará toda e qualquer remuneração dos membros de órgãos estatutários.

Os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, Comitê de Auditoria e demais
órgãos estatutários terão ressarcidas suas despesas de locomoção e estada necessárias
ao desempenho da função, sempre que residentes fora da cidade em que for realizada a
reunião.
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REMUNERAÇÃO
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Caso o membro resida na mesma cidade da Administração Central da Ebserh, esta
custeará as despesas de locomoção e alimentação.

A remuneração mensal devida aos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal da
Ebserh não excederá a dez por cento da remuneração mensal média dos membros da 
Diretoria Executiva, sendo vedado o pagamento de participação, de qualquer espécie, nos
lucros da Ebserh.

A remuneração dos membros do Comitê de Auditoria será fixada em Assembleia Geral em
montante não inferior à remuneração dos Conselheiros Fiscais.

REMUNERAÇÃO

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

REMUNERAÇÃO

FIXAÇÃO ANUALMENTE EM ASSEMBLEIA GERAL

A EBSERH DIVULGARÁ TODA E QUALQUER REMUNERAÇÃO 
DOS MEMBROS DE ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS.

É VEDADO O PAGAMENTO DE QUALQUER FORMA DE 
REMUNERAÇÃO NÃO PREVISTA EM ASSEMBLEIA GERAL

OUTROS 
VALORES

DIVULGAÇÃO

CONSELHO FISCAL E 
CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO

NÃO EXCEDERÁ A 10% DA REMUNERAÇÃO MENSAL 
MÉDIA DOS MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA

FIXADA PELA ASSEMBLEIA GERAL EM MONTANTE 
NÃO INFERIOR À REMUNERAÇÃO DOS 

CONSELHEIROS FISCAIS.

VEDADO O PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO, DE 
QUALQUER ESPÉCIE, NOS LUCROS DA EMPRESA.

COMITÊ DE 
AUDITORIA
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DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

O Conselho de Administração é órgão de deliberação estratégica e colegiada da Ebserh e
deve exercer suas atribuições considerando os interesses de longo prazo da empresa, os
impactos decorrentes de suas atividades na sociedade e no meio ambiente e os deveres
fiduciários de seus membros, em alinhamento ao disposto na Lei nº 13.303, de 2016.

O Conselho de Administração é composto por 9 (nove) membros, eleitos pela Assembleia
Geral, vejamos no slide a seguir:

DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO

INDICADOS PELO MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

01 MEMBRO

NÃO PODE EXERCER A PRESIDÊNCIA DO CONSELHO

03 MEMBROS

INDICADO PELO MINISTRO DE ESTADO ECONOMIA

PRESIDENTE DA 
EBSERH

INDICADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE

01 MEMBRO

02 MEMBROS

REPRESENTANTE DOS EMPREGADOS

01 MEMBRO
INDICADO PELA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES DAS 

INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR-ANDIFES, 
SENDO REITOR DE UNIVERSIDADE FEDERAL

UM DELES SERÁ O 
PRESIDENTE DO CONSELHO
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DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

Notas sobre a composição:

• O Conselho de Administração deve ser composto por, no mínimo, 02 (dois) membros
independentes, sendo 1 (um) indicado pelo Ministro de Estado da Educação e 1 (um)
indicado pelo Ministro de Estado da Saúde.

• Serão considerados, para o cômputo das vagas destinadas a membros independentes,
aqueles que se enquadrarem nas hipóteses previstas no § 1º do art. 22 da Lei nº
13.303, de 2016, bem como no § 1º do art. 36 do Decreto nº 8.945, de 2016.

• O Presidente do Conselho de Administração e seu substituto serão escolhidos pelo
colegiado, dentre os membros indicados pelo Ministro de Estado da Educação, que
não estejam na condição de membro independente.

DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

• O representante dos empregados, de que trata o inciso V deste artigo será escolhido
dentre os empregados ativos da Ebserh, pelo voto direto de seus pares, em eleição
organizada pela empresa em conjunto com as entidades sindicais que os representem,
na forma da Lei nº 12.353, 28 de dezembro de 2010, e sua regulamentação.

• Para o exercício do cargo, o conselheiro representante dos empregados está sujeito a
todos os critérios, exigências, requisitos, impedimentos e vedações previstas na Lei nº
13.303, de 2016, e do Decreto nº 8.945 de 2016.

• 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.
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DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

O Conselho de Administração terá prazo de gestão unificado de 2 (dois) anos, permitidas,
no máximo, 3 (três) reconduções consecutivas.

No prazo estabelecido acima serão considerados os períodos anteriores de gestão, na
Ebserh, ocorridos há menos de 2 (dois) anos. Atingido o limite, o retorno de membro do
Conselho de Administração a esse colegiado ocorrerá após período equivalente a um
prazo de gestão.

Na prática, se o membro ficou seis anos, fica impedido por um período equivalente a dois
anos (equivalente a um prazo de gestão)

DA REUNIÃO

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

O Conselho de Administração se reunirá, com a presença da maioria dos seus membros,
ordinariamente, uma vez por mês e extraordinariamente, sempre que necessário.

O Conselho de Administração será convocado por seu Presidente ou pela maioria dos
membros do colegiado.
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DA REUNIÃO

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

As reuniões do Conselho de Administração podem ser presenciais, virtuais ou mistas, com
a participação de um ou mais membro por tele ou videoconferência.

Em casos excepcionais, e a critério do Conselho de Administração, poder-se-á convocar
reuniões exclusivamente presenciais.

A pauta da reunião e a respectiva documentação serão distribuídas com antecedência
mínima de 5 dias úteis, salvo nas hipóteses justificadas e acatadas pelo colegiado.

As deliberações serão tomadas pelo voto da maioria dos membros presentes e serão
registradas no livro de atas, podendo ser lavradas de forma sumária.

DA REUNIÃO

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

Nas deliberações colegiadas do Conselho de Administração, o Presidente terá o voto de
desempate, além do voto pessoal.

Em caso de decisão não-unânime, a justificativa do voto divergente será registrada, a
critério do respectivo membro, observado que se exime de responsabilidade o conselheiro
dissidente que faça consignar sua divergência em ata de reunião ou, não sendo possível,
dela dê ciência imediata e por escrito ao Conselho de Administração.

As atas do Conselho de Administração devem ser redigidas com clareza e registrar as
decisões tomadas, as pessoas presentes, os votos divergentes e as abstenções.
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DIRETORIA EXECUTIVA

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

A Diretoria Executiva é o órgão gestor central de administração e representação,
cabendo-lhe assegurar o funcionamento regular da Ebserh em conformidade com a
orientação geral traçada pelo Conselho de Administração.

A Diretoria Executiva é composta pelo Presidente e Vice-Presidente da Empresa e até 5
(cinco) Diretores, todos eleitos pelo Conselho de Administração.

DIRETORIA 
EXECUTIVA

ELEITOS PELO CONSELHO 
DE ADMINISTRAÇÃO

ATÉ 5 
DIRETORES

PRESIDENTE DA 
EBSERH

VICE-PRESIDENTE DA 
EBSERH

DIRETORIA EXECUTIVA

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

É condição para investidura em cargo da Diretoria Executiva da Ebserh a assunção de
compromissos com metas e resultados específicos a serem alcançados, que deverão ser
aprovados pelo Conselho de Administração.

O prazo de gestão da Diretoria Executiva será unificado e de 2 (dois) anos, sendo
permitidas, no máximo, 3 (três) reconduções consecutivas.

No prazo estabelecido serão considerados os períodos anteriores de gestão ocorridos há
menos de 2 (dois) anos e a transferência de Diretor para outra Diretoria da Ebserh.
Atingido o limite, o retorno de membro da Diretoria Executiva para o cargo de Diretor da
empresa só poderá ocorrer após decorrido período equivalente a um prazo de gestão.

O prazo de gestão dos membros da Diretoria Executiva se prorrogará até a efetiva
investidura dos novos membros.
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DIRETORIA EXECUTIVA

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
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LICENÇA, VACÂNCIA E SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL

Em caso de vacância, ausências ou impedimentos eventuais de qualquer membro da
Diretoria Executiva, o Presidente designará o substituto dentre os membros da Diretoria
Executiva.

Em caso de vacância, ausência ou impedimentos eventuais, o Presidente da empresa será
substituído pelo Vice-Presidente, o qual terá os mesmos deveres e atribuições.

DIRETORIA EXECUTIVA

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

§ 2º Em caso de vacância, ausência ou impedimentos eventuais do Presidente e do Vice-
Presidente da empresa, excepcionalmente, o Conselho de Administração designará o seu
substituto dentre os membros da Diretoria Executiva.

§ 3º Em caso de vacância de todos os cargos da Diretoria Executiva, o Conselho de
Administração deverá imediatamente eleger, entre seus membros, o Presidente interino
para praticar, até a realização de nova eleição, os atos urgentes de administração da
Ebserh, após verificação pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração
do atendimento de todos os requisitos de elegibilidade exigidos neste Estatuto Social, na
Lei nº 13.303, de 2016, e no Decreto nº 8.945, de 2016.

Art. 51. Os membros da Diretoria Executiva farão jus, anualmente, a 30 dias de licença-
remunerada, que podem ser acumulados até o máximo de 2 (dois) períodos, sendo vedada
sua conversão em espécie e indenização.
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DIRETORIA EXECUTIVA
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Reunião

A Diretoria Executiva se reunirá, com a presença da maioria dos seus membros,
ordinariamente, uma vez por semana e extraordinariamente, sempre que necessário.

A Diretoria Executiva será convocada pelo Presidente da Ebserh ou pela maioria dos
membros do colegiado.

DIRETORIA EXECUTIVA

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

A Diretoria Executiva será convocada pelo Presidente da Ebserh ou pela maioria dos
membros do colegiado.

As reuniões da Diretoria Executiva devem ser, preferencialmente, presenciais, admitindo,
excepcionalmente, a reunião virtual ou a participação de membro por tele ou
videoconferência, mediante justificativa aprovada pelo colegiado.

A pauta da reunião e a respectiva documentação serão distribuídas com antecedência 4
(quatro) dias, salvo nas hipóteses justificadas e acatadas pelo colegiado.

As deliberações serão tomadas pelo voto da maioria dos membros presentes e serão
registradas no livro de atas, podendo ser lavradas de forma sumária.
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CONSELHO FISCAL
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O Conselho Fiscal é órgão permanente de fiscalização da Ebserh, de atuação colegiada e
individual.

Parágrafo único. Além das normas previstas na Lei 13.303, de 2016 e sua
regulamentação, aplicam-se aos membros do Conselho Fiscal da empresa as disposições
para esse colegiado previstas na Lei 6.404, de 1976, inclusive aquelas relativas a seus
poderes, deveres e responsabilidades, a requisitos e impedimentos para investidura e a
remuneração.

CONSELHO FISCAL

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

O Conselho Fiscal será composto de 3 (três) membros efetivos e respectivos suplentes,
eleitos pela Assembleia Geral, sendo:
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CONSELHO FISCAL
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Na primeira reunião após a eleição, os membros do Conselho Fiscal assinarão o termo de
adesão ao Código de Ética e Conduta da Ebserh e outros normativos internos, assim como
escolherão o seu Presidente, ao qual caberá dar cumprimento às deliberações do órgão,
com registro no livro de atas e pareceres do Conselho Fiscal.

O prazo de atuação dos membros do Conselho Fiscal será de 2 (dois) anos, permitidas, no 
máximo, 2 (duas) reconduções consecutivas.

§ 1º Atingido o limite a que se referem o caput, o retorno de membro do Conselho Fiscal a
esse colegiado ocorrerá após período equivalente a um prazo de gestão.

§ 2º No prazo a que se refere o § 1º deste artigo serão considerados os períodos anteriores
de gestão ocorridos há menos de 2 (dois) anos.

CONSELHO FISCAL

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

Reunião

O Conselho Fiscal se reunirá, com a presença da maioria dos seus membros,
ordinariamente, uma vez por mês e extraordinariamente, sempre que necessário.

O Conselho Fiscal será convocado por seu Presidente ou pela maioria dos membros do
colegiado.

As reuniões do Conselho Fiscal podem ser presenciais, virtuais ou mistas, com a
participação de um ou mais membro por tele ou videoconferência.

Em casos excepcionais, e a critério do Conselho Fiscal, poder-se-á convocar reuniões
exclusivamente presenciais.
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CONSELHO FISCAL
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§ 4º A pauta da reunião e a respectiva documentação serão distribuídas com antecedência
mínima de 5 (cinco) dias úteis, salvo nas hipóteses justificadas e acatadas pelo colegiado.

Art. 64. As deliberações serão tomadas pelo voto da maioria dos membros presentes e
serão registradas no livro de atas, podendo ser lavradas de forma sumária.

§ 1º Em caso de decisão não-unânime, a justificativa do voto divergente será registrada, a
critério do respectivo membro, observado que se exime de responsabilidade o conselheiro
fiscal dissidente que faça consignar sua divergência em ata de reunião ou, não sendo
possível, dela dê ciência imediata e por escrito ao Conselho Fiscal.

§ 2º As atas do Conselho Fiscal devem ser redigidas com clareza e registrar as decisões
tomadas, as pessoas presentes, os votos divergentes e as abstenções.

CONSELHO CONSULTIVO

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

Conselho Consultivo é órgão permanente da Ebserh que tem as finalidades de consulta, 
controle social e apoio à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração. 

O Conselho Consultivo é composto pelos seguintes membros: 

CONSELHO 
CONSULTIVO DESDE QUE NÃO ESTEJAM NO EXERCÍCIO 

DE FUNÇÃO GRATIFICADA OU CARGO EM 
COMISSÃO NA EMPRESA 

PRESIDE O CONSELHO

TODOS OS EX-
PRESIDENTES EFETIVOS 

DA EBSERH

PRESIDENTE DA 
EBSERH
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CONSELHO FISCAL
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A atuação de membros do Conselho Consultivo é considerada atividade de relevante
interesse público, de caráter voluntário e não remunerada, assegurado o reembolso das
despesas de locomoção e estada necessárias ao desempenho da função.

O Conselho Consultivo reunir-se-á ordinariamente pelo menos uma vez por ano e,
extraordinariamente, sempre que convocado pelo Presidente da Ebserh, por sua iniciativa
ou por solicitação do Conselho de Administração.

REUNIÕES DO 
CONSELHO 

CONSULTIVO

ORDINÁRIAS
PELO MENOS UMA 

VEZ POR ANO

CONVOCADO PELO 
PRESIDENTE

EXTRAORDINÁRIAS

INICIATIVA PRÓPRIA

SOLICITAÇÃO DO 
CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO

COMITÊ DE AUDITORIA

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

O Comitê de Auditoria é o órgão de assessoramento ao Conselho de Administração,
auxiliando este, entre outros, no monitoramento da qualidade das demonstrações
financeiras, dos controles internos, da conformidade, do gerenciamento de riscos e das
auditorias interna e independente.

O Comitê de Auditoria terá autonomia operacional e dotação orçamentária, anual ou por
projeto, dentro de limites aprovados pelo Conselho de Administração, para conduzir ou
determinar a realização de consultas, avaliações e investigações dentro do escopo de suas
atividades, inclusive com a contratação e utilização de especialistas externos
independentes.
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COMITÊ DE AUDITORIA
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O Comitê de Auditoria, eleito e destituído pelo Conselho de Administração, será integrado
por 03 (três) membros.

ELEITOS E DESTITUÍDOS PELO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

É VEDADA A EXISTÊNCIA DE MEMBRO SUPLENTE

NO COM ITÊ DE AUDITORIA

OS MEMBROS DO COM ITÊ DE AUDITORIA DEVEM

SER ESCOLHIDOS, PREFERENCIALMENTE, ENTRE

PESSOAS RESIDENTES NA CIDADE ONDE SE

SITUAM A SEDE DA EBSERH

COMITÊ DE AUDITORIA

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

O mandato dos membros do Comitê de Auditoria será de 3 (três) anos, não coincidente
para cada membro, permitida uma única reeleição.

Para assegurar a não coincidência, os mandatos dos primeiros membros do Comitê de
Auditoria serão de um, dois e três anos, a ser estabelecido quando de sua eleição.

Os membros do Comitê de Auditoria poderão ser destituídos pelo voto justificado da
maioria absoluta do Conselho de Administração.

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
MANDATO A MANDATO A MANDATO A MANDATO A

MANDATO B MANDATO B MANDATO B
MANDATO C MANDATO C MANDATO C MANDATO C
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COMITÊ DE AUDITORIA

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

Vacância e Substituição Eventual

No caso de vacância de membro do Comitê de Auditoria, o Conselho de Administração
elegerá o novo membro para completar o mandato do membro anterior.

O cargo de membro do Comitê de Auditoria é pessoal e não admite substituto 
temporário.

No caso de ausências ou impedimentos eventuais de qualquer membro do comitê, este
deliberará com os remanescentes.

COMITÊ DE AUDITORIA

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

Reunião

O Comitê de Auditoria deverá realizar pelo menos 2 (duas) reuniões mensais, de modo
que as informações contábeis sejam sempre apreciadas antes de sua divulgação.
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COMITÊ DE PESSOAS, 
ELEGIBILIDADE , SUCESSÃO E
REMUNERAÇÃO

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

A Ebserh disporá de Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração que visará
assessorar a União e o Conselho de Administração nos processos de indicação, de
avaliação, de sucessão e de remuneração dos administradores, conselheiros fiscais e
demais membros de órgãos estatutários.

O Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração será constituído por 3 (três)
membros integrantes do Conselho de Administração ou do Comitê de Auditoria, sem
remuneração adicional, observando-se os artigos 153 à 156 da Lei nº 6.404, de 1976.

COMITÊ DE PESSOAS, 
ELEGIBILIDADE , SUCESSÃO E
REMUNERAÇÃO

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

COMITÊ DE ELEGIBILIDADE, 
INDICAÇÃO E 

REMUNERAÇÃO 

03 MEMBROS 

SEM REMUNERAÇÃO ADICIONAL 

ESCOLHIDOS DENTRE OS INTEGRANTES DE OUTROS 
COMITÊS ESTATUTÁRIOS, PREFERENCIALMENTE O DE 

AUDITORIA
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COMITÊ DE PESSOAS, 
ELEGIBILIDADE , SUCESSÃO E
REMUNERAÇÃO

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

Caso o Comitê seja constituído apenas por integrantes do Conselho de Administração, a
maioria deverá ser de conselheiros independentes.

§ 2º A remuneração dos membros do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e
Remuneração será fixada em Assembleia Geral em montante não superior à remuneração
dos Conselheiros Fiscais.

§ 3º Os integrantes do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração deverão
possuir a qualificação e a experiência necessárias para o exercício de suas atividades.

AUDITORIA INTERNA

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

A Auditoria Interna deverá ser vinculada ao Conselho de Administração, diretamente ou
por meio do Comitê de Auditoria.

Art. 92. À Auditoria Interna compete:

I- executar as atividades de auditoria de natureza contábil, financeira, orçamentária,
administrativa, patrimonial e operacional da empresa;

II- propor as medidas preventivas e corretivas dos desvios detectados;

III- verificar o cumprimento e a implementação pela empresa das recomendações ou
determinações da Controladoria-Geral da União - CGU, do Tribunal de Contas da União –
TCU e do Conselho Fiscal;
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AUDITORIA INTERNA

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

IV- avaliar a adequação do controle interno, a efetividade do gerenciamento dos riscos e
dos processos de governança e a confiabilidade do processo de coleta, mensuração,
classificação, acumulação, registro e divulgação de eventos e transações, visando ao
preparo de demonstrações financeiras; e

V- outras atividades correlatas definidas pelo Conselho de Administração.

Art. 93. Serão enviados relatórios trimestrais ao Comitê de Auditoria sobre as atividades
desenvolvidas pela área de Auditoria Interna.

ÁREA DE CONTROLE INTERNO, 
CONFORMIDADE E GERENCIAMENTO
DE RISCOS

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

A área de Controle Interno, Conformidade e Gerenciamento de Riscos se vincula 
diretamente ao Presidente, podendo ser conduzida por ele próprio ou por outro Diretor 
estatutário. 

A área de Controle Interno, Conformidade e Gerenciamento de Riscos deverá se reportar 
diretamente ao Conselho de Administração, em situações em que se suspeite do 
envolvimento do Presidente em irregularidades ou quando este se furtar à obrigação de 
adotar medidas necessárias em relação à situação a ele relatada. 
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OUVIDORIA GERAL

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

A Ouvidoria-Geral se vincula ao Conselho de Administração, ao qual deverá se reportar
diretamente.

As ouvidorias locais dos hospitais universitários da Rede Ebserh ficarão sujeitas à
orientação normativa e à supervisão técnica da Ouvidoria-Geral e terão suporte
administrativo das respectivas Superintendências, que proverão os meios e as condições
necessárias à execução das suas competências.

Art. 98. À Ouvidoria-Geral compete:

I - estabelecer diretrizes e procedimentos para a sistematização e padronização das ações
das ouvidorias no âmbito dos hospitais universitários federais da Rede Ebserh;

II - receber, analisar e responder as sugestões, reclamações, elogios, solicitações e
denúncias de cidadão;

OUVIDORIA GERAL

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

III- propor metodologia e coordenar a realização de pesquisa de satisfação de usuário e da
pesquisa de satisfação do residente no âmbito da Rede Ebserh;

IV- promover a transparência passiva e ativa, nos termos da legislação vigente;

V - elaborar, anualmente, relatório de atividades, que deverá consolidar as informações
mencionadas no inciso II deste artigo, e, com base nelas, apontar falhas e sugerir
melhorias na prestação de serviços públicos prestados pela Ebserh.

VI - outras atividades correlatas definidas pelo Conselho de Administração.
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OUVIDORIA GERAL

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

A Ouvidoria-Geral deverá dar encaminhamento aos procedimentos necessários para a
solução dos problemas suscitados e fornecer meios suficientes para os interessados
acompanharem as providências adotadas.

As atribuições das ouvidorias locais dos hospitais universitários federais da Rede Ebserh
serão detalhadas no Regimento Interno da Rede de Ouvidoria da Ebserh.

PESSOAL

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

Art. 100. A estrutura organizacional da Ebserh e a respectiva distribuição de competências
serão estabelecidas no Regimento Interno da Ebserh, aprovado pelo Conselho de
Administração, mediante proposta da Diretoria Executiva.

Os empregados estarão sujeitos ao regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho -
CLT, à legislação complementar e aos regulamentos internos da Ebserh.
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PESSOAL

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

§ 1° A admissão de empregados será realizada mediante prévia aprovação em concurso
público de provas ou de provas e títulos.

§ 2° Os requisitos para o provimento de cargos, exercício de funções e respectivos salários,
serão fixados em Plano de Cargos e Salários e Plano de Funções.

§ 3° Os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração, aprovados pelo Conselho de
Administração nos termos do inciso XXXVIII do art. 44 deste Estatuto Social, serão
submetidos, nos termos da lei, à aprovação da Secretaria de Coordenação e Governança
das Empresas Estatais - Sest, que fixará, também, o limite de seu quantitativo.

§ 4º O empregado público efetivo da Ebserh que for eleito para ocupar cargo na Diretoria
Executiva da Ebserh, terá o respectivo contrato de trabalho suspenso, restando afastada,
durante o período de gestão, a subordinação jurídica inerente à relação de emprego.

QUESTÕES

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

(IBFC/2020/EBSERH) No Capítulo XVI do Estatuto da Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares (EBSERH), é tratado sobre a auditoria interna, que é vinculada ao Conselho
de Administração, diretamente ou por meio do comitê de auditoria. Sobre a auditoria
interna da EBSERH, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso
(F).

( ) “Compete executar as atividades de auditoria de natureza contábil, financeira,
orçamentária, administrativa, patrimonial e operacional da empresa.”

( ) “Cabe propor as medidas preventivas e corretivas dos desvios detectados.”

( ) “Deve verificar o cumprimento e a implementação pela empresa das recomendações
ou determinações do Ministério da Saúde, da Controladoria Geral da União, do Tribunal
de Contas do Estado e do Conselho Executivo.”
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QUESTÕES

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

A) V, V, V

B) V, V, F

C) V, F, F

D) F, F, F

E) F, F, V

QUESTÕES

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

(ELABORADA PELO PROFESSOR) Nos termos do Estatuto Social da Empresa Brasileira de
Serviço Hospitalares, acerca do capital social e recursos, o capital social da EBSERH é de:

a) R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) integralmente sob a propriedade da União.

b) R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) parcialmente sob a propriedade da União.

c) R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais) integralmente sob a
propriedade da União.

d) R$ 381.384.237,75 (trezentos e oitenta e um milhões, trezentos e oitenta e quatro mil,
duzentos e trinta e sete reais e setenta e cinco centavos), integralmente sob a propriedade
da União.

e) R$ 390.000.000,00 (trezentos e noventa milhões de reais) integralmente sob a
propriedade da União.
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QUESTÕES

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

(ELABORADA PELO PROFESSOR) Nos termos do Estatuto Social da Empresa Brasileira de
Serviço Hospitalares, acerca do capital social e recursos, constituem recursos da EBSERH:

a) As dotações que lhe forem consignadas no orçamento do Ministério da Educação.

b) As receitas decorrentes da prestação de serviços compreendidos em seu objeto.

c) Doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinadas somente de
pessoas jurídicas de direito público, vedada a doações, legados, subvenções e outros
recursos, das pessoas físicas.

d) A empresa não poderá receber recursos dos orçamentos fiscal e da seguridade da
União.

QUESTÕES

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

(ELABORADA PELO PROFESSOR) Nos termos do Estatuto Social da Empresa Brasileira de 
Serviço Hospitalares, acerca dos órgãos estatutários, a EBSERH terá Assembleia Geral e 
os seguintes órgãos estatutários:

a) Conselho Fiscal, Conselho Consultivo, Comitê de Auditoria, Comitê de Elegibilidade, 
Indicação e Remuneração, Comitê de Compras e Contratações, Comitê de Partes 
Relacionadas e Comissão de Ética, somente.

b) Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal, Conselho Consultivo, 
Comitê de Elegibilidade, Indicação e Remuneração, Comitê de Compras e Contratações, 
somente.
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QUESTÕES

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

c) Diretoria Executiva, Conselho Fiscal, Conselho Consultivo, Comitê de Auditoria,
Indicação e Remuneração, Comitê de Compras e Contratações, Comitê de Partes
Relacionadas e Comissão de Ética, somente.

d) Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Conselho Consultivo, Comitê de Auditoria,
Comitê de Elegibilidade, Indicação e Remuneração, Comitê de Compras e Contratações e
Comissão de Ética, somente.

e) Conselho de Administração; Diretoria Executiva; Conselho Fiscal; Conselho Consultivo;
Comitê de Auditoria; Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração.

QUESTÕES

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

(Elaborada pelo professor) De acordo com o Estatuto Social da Empresa Brasileira de
Serviços Hospitalares - EBSERH, sobre o Conselho Fiscal, assinale a alternativa correta:

a) é órgão de atuação colegiada e individual.

b) é órgão temporário.

c) é órgão apenas de atuação colegiada.

d) é órgão apenas de atuação individual.

e) é órgão permanente de manutenção.
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QUESTÕES

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

(Elaborada pelo professor) De acordo com o Estatuto Social da Empresa Brasileira de
Serviços Hospitalares - EBSERH, sobre a composição do Conselho Fiscal, assinale a
alternativa correta.

a) será composto de 4 (quatro) membros efetivos e respectivos suplentes.

b) será composto de 2 (dois) membros efetivos e respectivos suplentes, eleitos pelo
Ministro de Estado da Educação.

c) será composto de 2 (dois) membros efetivos, sendo um deles indicado pela Assembleia
Geral.

d) será composto de 3 (três) membros efetivos e respectivos suplentes.

e) será composto de 6 (seis) membros efetivos.

CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA
EBSERH

Prof. Tiago Zanolla
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CÓDIGO DE ÉTICA DA EBSERH

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

O Código de Ética e Conduta da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) busca
balizar os princípios e valores requerido de seus colaboradores. É o norteador
principiológico de ações, buscando assegurar, em um patamar superior de ética e
valores, a todas as categorias e níveis hierárquicos, uma conduta integra no 
relacionamento com pacientes e seus familiares, colegas, fornecedores e público em 
geral.

Olha que interessante! Já precisamos saber que o código de ética e conduta é aplicável a
todos as categorias e níveis hierárquicos da EBSERH indo desde empregados,
fornecedores, pacientes e familiares e, é claro, a alta administração da instituição.

CÓDIGO DE ÉTICA DA EBSERH

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

Isso é confirmado na própria apresentação:

Neste sentido, trata-se de um documento balizador das condutas pessoais e profissionais
de todos os empregados da Ebserh, independente do cargo ou da função que ocupem.

Nesse contexto, o código é aplicável tanto na vida profissional quanto na vida pessoal
(particular) dos empregados.
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CÓDIGO DE ÉTICA DA EBSERH

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

Em sintonia com o mapa estratégico da Empresa, este documento tem como inspiração
sua visão, sua missão e seus valores institucionais, e propugna de modo inarredável pelo
que consta no referido mapa: ‘A ética é inegociável’. Com todos os públicos com os quais
a rede Ebserh se relaciona, a ética em suas diferentes dimensões deve estar entrelaçada
nas condutas de seus agentes e parceiros, sempre na busca por trabalho inovador e de
excelência, boas práticas de governança corporativa e comunicação transparente.

Busca-se, com este Código, a inibição de ações antiéticas e atitudes inapropriadas, mas
mais do que isso, uniformizar o entendimento corporativo que possa balizar e realçar os
princípios e valores que são esperados dos colaboradores no exercício de suas
atividades. Com isso, fica instituído um mecanismo de fortalecimento institucional e de
princípios éticos efetivos que representem os valores preconizados pela Ebserh.

CÓDIGO DE ÉTICA DA EBSERH

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

DOS OBJETIVOS

Vamos a leitura do artigo primeiro:

Art. 1º - O Código de Ética e Conduta da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
(Ebserh) tem por objetivo estruturar os princípios e valores que norteiam as ações e os
compromissos de conduta institucionais, nas relações internas e externas à Rede Ebserh.

Friso novamente: o código visa regular tanto a conduta interna quanto EXTERNA dos
empregados.
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CÓDIGO DE ÉTICA DA EBSERH

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

Certeza? não só certeza como que o próprio código fala isso:

Art. 2º - Este Código de Ética e Conduta é de observância obrigatória por todos os 
membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, da Diretoria Executiva, 
profissionais do quadro permanente da Empresa, ocupantes de cargos de confiança, 
profissionais ou servidores requisitados ou cedidos de outros órgãos públicos, 
profissionais de empresas prestadoras de serviços, servidores públicos que encontram-se 
desempenhando suas atividades nas unidades da Ebserh, pessoas físicas e jurídicas 
prestadoras de serviços à Ebserh, estagiários, residentes e todos aqueles que, de forma 
individual ou coletiva, por força de lei, contrato ou qualquer outro ato jurídico, prestem 
serviços à Empresa, de natureza permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem 
retribuição financeira, direta ou indiretamente. 

CÓDIGO DE ÉTICA DA EBSERH

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

DOS PRINCÍPIOS E VALORES FUNDAMENTAIS

Vejamos a disposição normativa:
Art. 3º - A Ebserh observará os princípios constantes no artigo 37 da Constituição Federal vigente, [...]

Já vamos parar aqui. Quais são os princípios do art. 37 da CF?

É o famoso LIMPE: Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência.

[...] zelando pela predominância da probidade administrativa, da integridade, da
dignidade da pessoa humana, da urbanidade, da transparência, da honestidade, da
lealdade, do repúdio ao preconceito e ao assédio, do respeito à diversidade, da
responsabilidade social e do desenvolvimento sustentável, do interesse público, do sigilo
profissional, sem prejuízo dos demais princípios norteadores da Administração Pública
Federal.
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CÓDIGO DE ÉTICA DA EBSERH

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

Além disso, os princípios éticos, tais como o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos
princípios morais, deverão ser considerados em todas as decisões dos gestores, bem
como em todos os relacionamentos empreendidos no âmbito da empresa, com o
objetivo de contribuir para a construção e a consolidação da identidade da Ebserh como
uma instituição que preza pela preservação da ética em todos os seus atos e instâncias.

CÓDIGO DE ÉTICA DA EBSERH

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

DOS COMPROMISSOS DE CONDUTA 

Os compromissos de conduta constantes neste Código de Ética e Conduta são 
fundamentados e decorrem dos princípios e valores fundamentais supracitados. No 
exercício da governança corporativa, a Ebserh irá pautar sua atuação e suas decisões em 
conformidade com os princípios e valores fundamentais orientadores deste Código de 
Ética e Conduta. 
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CÓDIGO DE ÉTICA DA EBSERH

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

Art. 5º O exercício da governança e os compromissos de conduta constantes deste código
estarão em conformidade e decorrerão dos princípios e valores fundamentais indicados
neste Código.

§1º Os princípios e valores indicados devem estar refletidos nos relacionamentos nos
âmbitos interno e externo à Empresa, em conformidade com o que dispõem os artigos 3°
e 4° deste Código, sempre zelando pela imagem, reputação e integridade da Ebserh.

§ 2º A marca da empresa e o conhecimento produzido internamente no desenvolvimento
de suas atividades ou em parceria são patrimônios institucionais e devem ser sempre
protegidos por todos os colaboradores.

§ 3º A propriedade intelectual da empresa diz respeito ao seu direito de proteção às ideias
e criação

CÓDIGO DE ÉTICA DA EBSERH

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

Art. 8º A atuação dos agentes da Ebserh deverá estar alinhada com o interesse público,
respeitadas as razões que motivaram a criação da Empresa, sem concessões à
ingerência de interesses e favorecimentos particulares, partidários ou pessoais, tanto
nas ações e decisões gerenciais, quanto na ocupação de cargos.

Art. 9º O agente público, no exercício da liberdade de expressão, deve utilizar
adequadamente os canais formais mantidos pela empresa para manifestar opiniões,
sugestões, reclamações, críticas e denúncias, engajando-se na melhoria contínua dos
processos e procedimentos da Empresa, resguardando sua reputação e a de seus
colaboradores.
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CÓDIGO DE ÉTICA DA EBSERH

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

DOS RELACIONAMENTOS NO ÂMBITO INTERNO

Acredito que o ponto mais importante é não confundir as regras de relacionamento
interno com o externo.

A Ebserh buscará adotar medidas para que não haja distinção de tratamento entre as
pessoas que atuam na Empresa, evidentemente sempre com respeito à hierarquia e ao
desempenho das competências de cada um, e em conformidade com os princípios e
valores fundamentais.

Ademais, a união faz a força! Todas as pessoas que atuam no âmbito da Ebserh deverão
contribuir para o estabelecimento e a manutenção de um ambiente de trabalho em que
prevaleçam a cooperação, eficiência, dedicação, iniciativa, justiça, responsabilidade,
transparência e a urbanidade.

CÓDIGO DE ÉTICA DA EBSERH

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

DOS RELACIONAMENTOS NO ÂMBITO EXTERNO

A Ebserh se pautará, em suas relações externas, pelo mais elevado padrão ético, bem
como pelos princípios e valores fundamentais orientadores deste Código de Ética e
Conduta, assumindo o compromisso de regular tais relações por meio de procedimentos
imparciais, isonômicos, transparentes, idôneos e em conformidade com a legislação
vigente.

Art. 16. A atuação da Ebserh se pautará pelo compromisso com os projetos e as políticas
governamentais vigentes, buscando a prestação de serviços de forma responsável e em consonância
com o interesse público, com foco no paciente, corpos docente e discente e de pesquisadores.
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CÓDIGO DE ÉTICA DA EBSERH

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

O conflito de interesse é a situação gerada pelo confronto entre interesse público e
privada, que possa comprometer o interesse coletivo ou influenciar, de maneira
imprópria, o desempenho da função pública.

Pode ficar caracterizado o conflito de interesses ainda que não ocorra lesão ao patrimônio
público. Também não há necessidade de recebimento de qualquer vantagem ou
retribuição pelo agente público, ex-agente ou por terceiro. Por isso o trabalho voluntário
em organizações do terceiro setor, sem finalidade de lucro, também deverá ser observar o
conflito de interesses.

Art. 18. A Ebserh deve nortear suas ações com intuito de preservar o bom relacionamento
com seus públicos, pautando-se sempre pelo compromisso e satisfação no seu
atendimento, preservando o princípio da equidade.

CÓDIGO DE ÉTICA DA EBSERH

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

A Ebserh buscará prevenir corrupções e fraudes, bem como conflito entre os interesses
privados de seus colaboradores e o interesse público.

Não serão tolerados quaisquer atos lesivos à administração pública, nacional ou
estrangeira, ou a qualquer outra instituição ou indivíduos com os quais a Ebserh
mantenha vínculo.
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CÓDIGO DE ÉTICA DA EBSERH

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

DAS DENÚNCIAS
Art. 20. Os tratamentos de denúncias referentes às transgressões éticas serão feitos conforme 
disciplinados nos normativos referenciados no inciso VI do art. 37 deste Código, 11 os editados pela 
Comissão de Ética Pública e no Regimento Interno da Comissão de Ética da Ebserh (CEE).

A denúncia de uma conduta contrária aos preceitos éticos poderá ser feita por qualquer 
cidadão, empregado da Ebserh ou não, por meio dos canais adequados da Ouvidoria-
Geral. 

Apesar de qualquer cidadão poder realizar a denúncia, o Código estabelece que o 
denunciante deverá indicar o responsável ou os responsáveis pela possível transgressão 
ética. Além disso, é preciso que a denúncia seja clara, objetiva, específica, e contenha a 
apresentação dos elementos de prova ou indicação de onde podem ser encontrados.

CÓDIGO DE ÉTICA DA EBSERH

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

Art. 23. É garantido sigilo, confidencialidade e proteção institucional ao denunciante de
boa fé e aos integrantes da comissão responsável pelo processamento das denúncias de
transgressões éticas.

§ 1º É vedado à CEE divulgar informação sobre qualquer processo instaurado.

2º A Ebserh estabelecerá mecanismo de proteção que impeça qualquer espécie de
retaliação às pessoas que utilizem o canal de denúncias.

Não é porque houve uma denúncia que o acusado será punido imediatamente. O Código
garante que o investigado terá o direito à ampla defesa e ao contraditório.
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CÓDIGO DE ÉTICA DA EBSERH

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

COMISSÃO DE ÉTICA DA EBSERH (CEE) - Compete à CEE a divulgação, implementação e
atualização deste Código de Ética e Conduta, a resposta a consultas éticas, bem como a
apuração de denúncias por transgressão ética.

A CEE é composta, na forma do seu regimento interno, por 3 agentes públicos da Ebserh e
respectivos suplentes, todos indicados pela Presidência da Empresa, contando com o
apoio de representantes indicados pelos Colegiados Executivos nas filiais.

Qualquer pessoa poderá entrar em contato com a CEE, pelos canais de comunicação
indicados na intranet e internet, sendo assegurado total sigilo e confidencialidade das
informações.

CÓDIGO DE ÉTICA DA EBSERH

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

A CEE possui competência para celebrar acordos de conduta ética e aplicar sanção de 
censura. 

A censura ética é aplicável nos casos de descumprimento ao que dispõe o presente 
Código de Ética e Conduta da Rede Ebserh ou quando constatado desvio ético.

A censura ética não é publicizada, sendo consignada em parecer da CEE, encaminhado, 
conforme o caso, à área de gestão de gestão da Ebserh ou à Comissão de Ética Pública, da 
Presidência da República.
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CÓDIGO DE ÉTICA DA EBSERH

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

Apuração ética

A denúncia de uma conduta contrária aos preceitos éticos poderá ser feita por qualquer cidadão, 
empregado da Ebserh ou não. 

Será assegurado ao investigado o direito à ampla defesa e ao contraditório. 

É vedado à CEE divulgar informação sobre qualquer processo instaurado. 

A Ebserh estabelecerá mecanismo de proteção que impeça qualquer espécie de retaliação a pessoa 
que utilize os canais de denúncias. 

Todas as pessoas que atuam no âmbito da Ebserh devem tomar conhecimento e implementar as 
orientações estabelecidas neste Código. 

A Ebserh disponibilizará treinamento periódico, no mínimo anual, sobre o Código de Ética e 
Conduta, para empregados e administradores. 

No ato da contratação, será disponibilizada ao empregado contratado cópia do Código de Ética e 
Conduta

QUESTÕES

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

(CESPE - 2018 - EBSERH - Conhecimentos Básicos - Área Assistencial) No que diz respeito
ao Código de Ética e Conduta da EBSERH, julgue o próximo item.

A todo empregado que for contratado pela EBSERH será disponibilizada cópia do Código
de Ética e Conduta da empresa.

( ) Certo.

( ) Errado.
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QUESTÕES

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

(CESPE - 2018 - EBSERH - Conhecimentos Básicos - Cargos de Nível Superior) À luz do
Código de Ética e Conduta da EBSERH, julgue o item que se segue.

Os agentes públicos que integrarem a Comissão de Ética da EBSERH, assim como seus
suplentes, serão indicados pela presidência da empresa.

( ) Certo.

( ) Errado.

QUESTÕES

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

(CESPE - 2018 - EBSERH - Conhecimentos Básicos - Cargos de Nível Médio - Área
Assistencial) No que diz respeito ao Código de Ética e Conduta da EBSERH, julgue o
próximo item.

Para realizar uma denúncia à Comissão de Ética da EBSERH, o cidadão menor de idade
terá de ser representado por seu responsável.

( ) Certo.

( ) Errado.
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QUESTÕES

LEI N. 12.550/2011 e Estatuto da EBSERH
Prof. Tiago Zanolla

(Provas: CESPE - 2018 - EBSERH - Conhecimentos Básicos - Cargos de Nível Superior) À luz
do Código de Ética e Conduta da EBSERH, julgue o item que se segue.

Serão assegurados total sigilo e confidencialidade das informações à pessoa que entrar
em contato com a Comissão de Ética da EBSERH pelos canais de comunicação da Internet
para relatar descumprimento de conduta ética dos empregados da empresa.

( ) Certo.

( ) Errado.

FALE COMIGO
@proftiagozanolla

Prof. Tiago Zanolla

Prof. Tiago Zanolla

@proftiagozanolla
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OBRIGADO

Prof. Tiago Zanolla

NOÇÕES DE
INFORMÁTICA

Prof. Renato da Costa
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QUESTÕES IBFC

INFORMÁTICA
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IBFC - 2022 - MGS
Quanto à Ferramenta de Busca do Google, analise as afirmativas abaixo, dê
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a
sequência correta de cima para baixo:
( ) é possível filtrar somente arquivos específicos em uma pesquisa.
( ) é possível apresentar somente imagens de um conteúdo específico.
( ) não é possível obter a previsão do tempo de uma determinada localização.
A) V - F – F
B) V - V – F
C) F - V – V
D) F - F - V

IBFC - 2022 - MGS
Quanto à Ferramenta de Busca do Google, analise as afirmativas abaixo, dê
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a
sequência correta de cima para baixo:
( ) é possível filtrar somente arquivos específicos em uma pesquisa.
( ) é possível apresentar somente imagens de um conteúdo específico.
( ) não é possível obter a previsão do tempo de uma determinada localização.
A) V - F – F
B) V - V – F
C) F - V – V
D) F - F - V
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IBFC - 2022 - MGS
Tanto no Sistema Operacional da Microsoft como em aplicativos do Pacote
Microsoft Office existem recursos para a edição de texto. Assinale a única
alternativa que esteja tecnicamente incorreta quanto a softwares específicos
para a edição de texto:
A) WordPad
B) Bloco de Notas
C) MS-Word
D) InfoPath

IBFC - 2022 - MGS
Tanto no Sistema Operacional da Microsoft como em aplicativos do Pacote
Microsoft Office existem recursos para a edição de texto. Assinale a única
alternativa que esteja tecnicamente incorreta quanto a softwares específicos
para a edição de texto:
A) WordPad
B) Bloco de Notas
C) MS-Word
D) InfoPath
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IBFC - 2022 - MGS
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.
Em muitos aplicativos de Correios Eletrônicos aparece a abreviatura em Língua
Portuguesa: “CCo”. Ao utilizar desse recurso permite _____________.
A) que todos que recebam o e-mail, consigam ver o endereço de quem mais o

recebeu
B) encaminhar um e-mail para mais de uma pessoa, sem que ela saiba que a

outra esteja recebendo a mesma mensagem
C) acompanhar o e-mail, sabendo se o destinatário efetivamente recebeu a

mensagem encaminhada
D) que seja utilizado para apagar o e-mail encaminhado, depois que o emissário

enviou por erro

IBFC - 2022 - MGS
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.
Em muitos aplicativos de Correios Eletrônicos aparece a abreviatura em Língua 
Portuguesa: “CCo”. Ao utilizar desse recurso permite _____________.
A) que todos que recebam o e-mail, consigam ver o endereço de quem mais o 

recebeu 
B) encaminhar um e-mail para mais de uma pessoa, sem que ela saiba que a 

outra esteja recebendo a mesma mensagem
C) acompanhar o e-mail, sabendo se o destinatário efetivamente recebeu a 

mensagem encaminhada
D) que seja utilizado para apagar o e-mail encaminhado, depois que o emissário 

enviou por erro 
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IBFC - 2022 - MGS
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.
Existem várias situações onde é necessário atualizar uma página em um
navegador da Internet. O atalho do teclado que permite atualizar a página é
o____.
A) F10
B) F1
C) F12
D) F5

IBFC - 2022 - MGS
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.
Existem várias situações onde é necessário atualizar uma página em um
navegador da Internet. O atalho do teclado que permite atualizar a página é
o____.
A) F10
B) F1
C) F12
D) F5
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IBFC - 2021 – SEED – RR
Quanto ao Word 2019, software de edição de textos da Microsoft, relacione as
principais Teclas de Atalho com as suas respectivas funcionalidades:
(1) Ctrl + A
(2) Ctrl + T
(3) F1

(A) selecionar tudo.
(B) acessar a Ajuda.
(C) abrir um documento.

A) 1A - 2C - 3B
B) 1C - 2B - 3A
C) 1B - 2A - 3C
D) 1C - 2A - 3B

IBFC - 2021 – SEED – RR
Quanto ao Word 2019, software de edição de textos da Microsoft, relacione as
principais Teclas de Atalho com as suas respectivas funcionalidades:
(1) Ctrl + A
(2) Ctrl + T
(3) F1

(A) selecionar tudo.
(B) acessar a Ajuda.
(C) abrir um documento.

A) 1A - 2C - 3B
B) 1C - 2B - 3A
C) 1B - 2A - 3C
D) 1C - 2A - 3B
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IBFC – 2021 – SEED – RR
No ambiente do sistema operacional Windows, os arquivos não podem ser
dados nomes com alguns caracteres especiais. Assinale, das alternativas abaixo,
aquela que identifica corretamente um caractere especial permitido:
A) <
B) /
C) $
D) ?

IBFC – 2021 – SEED – RR
No ambiente do sistema operacional Windows, os arquivos não podem ser
dados nomes com alguns caracteres especiais. Assinale, das alternativas abaixo,
aquela que identifica corretamente um caractere especial permitido:
A) <
B) /
C) $
D) ?
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IBFC – 2021 – SEED – RR
Quanto a um dos principais esquemas de Segurança da Informação, ou seja, o
backup, selecione a alternativa que apresenta os itens que permitem
tecnicamente realizar uma simples cópia de segurança:
(1) HD externo.
(2) armazenamento na nuvem.
(3) pen drive.
A) da relação apresentada só permitem o 1 e 2
B) da relação apresentada só permitem o 1 e 3
C) da relação apresentada só permitem o 2 e 3
D) da relação apresentada todos são permitidos

IBFC – 2021 – SEED – RR 
Quanto a um dos principais esquemas de Segurança da Informação, ou seja, o 
backup, selecione a alternativa que apresenta os itens que permitem 
tecnicamente realizar uma simples cópia de segurança:
(1) HD externo.                         
(2) armazenamento na nuvem.
(3) pen drive.                              
A) da relação apresentada só permitem o 1 e 2
B) da relação apresentada só permitem o 1 e 3
C) da relação apresentada só permitem o 2 e 3 
D) da relação apresentada todos são permitidos
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IBFC – 2021 – SEED – RR
Com base na planilha do Excel abaixo, assinale a alternativa que apresenta o
resultado da fórmula: =B2/C2*B1+A1-C1+A2.

A) 10
B) 20
C) 30
D) 40

IBFC – 2021 – SEED – RR
Com base na planilha do Excel abaixo, assinale a alternativa que apresenta o
resultado da fórmula: =B2/C2*B1+A1-C1+A2.

A) 10
B) 20
C) 30
D) 40
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IBFC – 2021 – MGS
Por e-mail foram encaminhados 3 (três) arquivos com as seguintes extensões:
PNG, GIF e ZIP. Referente a essas respectivas extensões, analise as afirmativas
abaixo.
I. O primeiro arquivo é de imagem.
II. O último arquivo é um arquivo compactado.
III. A segunda extensão é um arquivo de vídeo.

Assinale a alternativa correta.
A) Apenas as afirmativas I e II são tecnicamente verdadeiras
B) Apenas as afirmativas II e III são tecnicamente verdadeiras
C) Apenas as afirmativas I e III são tecnicamente verdadeiras
D) As afirmativas I, II e III são tecnicamente verdadeiras

IBFC – 2021 – MGS
Por e-mail foram encaminhados 3 (três) arquivos com as seguintes extensões:
PNG, GIF e ZIP. Referente a essas respectivas extensões, analise as afirmativas
abaixo.
I. O primeiro arquivo é de imagem.
II. O último arquivo é um arquivo compactado.
III. A segunda extensão é um arquivo de vídeo.

Assinale a alternativa correta.
A) Apenas as afirmativas I e II são tecnicamente verdadeiras
B) Apenas as afirmativas II e III são tecnicamente verdadeiras
C) Apenas as afirmativas I e III são tecnicamente verdadeiras
D) As afirmativas I, II e III são tecnicamente verdadeiras
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IBFC – 2021 – MGS
Para dar continuidade ao trabalho em um documento de 50 páginas do Word da
Microsoft necessita-se inserir, na página 22, mantendo a formatação, uma nova
página. Para tanto, assinale a alternativa correta a respeito do que se deve
escolher no menu.
A) ‘Layout da Página’ e escolher a opção ‘Inserir Página’
B) ‘Inserir’ e escolher a opção ‘Quebra de Página’
C) ‘Exibição’ e escolher a opção ‘Inserir Página’
D) ‘Formatação’ e escolher a opção ‘Quebra de Página’

IBFC – 2021 – MGS
Para dar continuidade ao trabalho em um documento de 50 páginas do Word da
Microsoft necessita-se inserir, na página 22, mantendo a formatação, uma nova
página. Para tanto, assinale a alternativa correta a respeito do que se deve
escolher no menu.
A) ‘Layout da Página’ e escolher a opção ‘Inserir Página’
B) ‘Inserir’ e escolher a opção ‘Quebra de Página’
C) ‘Exibição’ e escolher a opção ‘Inserir Página’
D) ‘Formatação’ e escolher a opção ‘Quebra de Página’
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IBFC – 2021 – MGS
Quanto às últimas versões do Word da Microsoft, analise as afirmativas abaixo e
dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) É impossível de se visualizar dois arquivos, para comparar, ao mesmo tempo .
( ) A opção de criar uma estrutura de tópicos é inexistente no Word.
( ) Permite que seja utilizado modelos próprios para aplicar modificações.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo:
A) V - F – F
B) V - V – F
C) F - V – V
D) F - F - V

IBFC – 2021 – MGS
Quanto às últimas versões do Word da Microsoft, analise as afirmativas abaixo e 
dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) É impossível de se visualizar dois arquivos, para comparar, ao mesmo tempo .
( ) A opção de criar uma estrutura de tópicos é inexistente no Word.
( ) Permite que seja utilizado modelos próprios para aplicar modificações.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo: 
A) V - F – F
B) V - V – F
C) F - V – V
D) F - F - V
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IBFC – 2021 – MGS
Existem várias maneiras de se imprimir um arquivo no Word da Microsoft.
Assinale a alternativa incorreta em relação a esseas possibilidades.
A) Selecionar que sejam somente impressas as páginas pares
B) Escolher a quantidade de cópias a serem impressas
C) Imprimir de fundo, em todas as folhas, o número grande da página
D) Selecionar especificamente quais páginas serão impressas

IBFC – 2021 – MGS
Existem várias maneiras de se imprimir um arquivo no Word da Microsoft.
Assinale a alternativa incorreta em relação a essas possibilidades.
A) Selecionar que sejam somente impressas as páginas pares
B) Escolher a quantidade de cópias a serem impressas
C) Imprimir de fundo, em todas as folhas, o número grande da página
D) Selecionar especificamente quais páginas serão impressas
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IBFC – 2021 – MGS
Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa que apresenta
corretamente as possíveis opções para alinhar um parágrafo no Word da
Microsoft.
I. Esquerda
II. Justificada
III. Direita
IV. Centralizada
A) Apenas as afirmativas I, II e III são existentes no Word
B) Apenas as afirmativas II, III e IV são existentes no Word
C) Apenas as afirmativas I, III e IV são existentes no Word
D) Todas as afirmativas são existentes no Word

IBFC – 2021 – MGS
Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa que apresenta
corretamente as possíveis opções para alinhar um parágrafo no Word da
Microsoft.
I. Esquerda
II. Justificada
III. Direita
IV. Centralizada
A) Apenas as afirmativas I, II e III são existentes no Word
B) Apenas as afirmativas II, III e IV são existentes no Word
C) Apenas as afirmativas I, III e IV são existentes no Word
D) Todas as afirmativas são existentes no Word
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IBFC – 2021 – MGS
Para a questão, relativa aos editores de planilha, considere a tabela abaixo do
Excel (em Português):

Na planilha relacionada anteriormente, na célula E4, apresenta-se a
seguinte fórmula: =MÁXIMO(B2:C4)-MÍNIMO(C2:D4)

Assinale a alternativa que apresenta corretamente o resultado que
aparecerá na célula E4.
A) 88 B) 179 C) 118 D) 168

IBFC – 2021 – MGS
Para a questão, relativa aos editores de planilha, considere a tabela abaixo do
Excel (em Português):

Na planilha relacionada anteriormente, na célula E4, apresenta-se a
seguinte fórmula: =MÁXIMO(B2:C4)-MÍNIMO(C2:D4)

Assinale a alternativa que apresenta corretamente o resultado que
aparecerá na célula E4.
A) 88 B) 179 C) 118 D) 168
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IBFC – 2021 – MGS
Para a questão, relativa aos editores de planilha, considere a tabela abaixo do
Excel (em Português):

Necessitamos fazer um cálculo especial somando os dados de JAN da
CARLA, mais os dados de FEV de ANA e da BERNARDETE os dados de MAR. E ao
final de tudo isso tirarmos uma média. Assinale a alternativa que apresenta a
fórmula que executa esse cálculo na ordem matematicamente correta.
A) =(B2+C3+D4)/3
B) =(B4+C2+D3)/3
C) =B4+(C2+D3/3)
D) =B2+(C3+D4)/3

IBFC – 2021 – MGS
Para a questão, relativa aos editores de planilha, considere a tabela abaixo do 
Excel (em Português):  
 

Necessitamos fazer um cálculo especial somando os dados de JAN da 
CARLA, mais os dados de FEV de ANA e da BERNARDETE os dados de MAR. E ao 
final de tudo isso tirarmos uma média. Assinale a alternativa que apresenta a 
fórmula que executa esse cálculo na ordem matematicamente correta. 
A) =(B2+C3+D4)/3
B) =(B4+C2+D3)/3
C) =B4+(C2+D3/3) 
D) =B2+(C3+D4)/3
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IBFC – 2021 – MGS
Para a questão, relativa aos editores de planilha, considere a tabela abaixo do
Excel (em Português):

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. Se na célula E3
precisarmos somar somente os valores acima de 199, digitaremos, para obter o
resultado correto, a seguinte fórmula _______.
A) =SOMASE(“>199”;(B2:D4))
B) =SOMA(B2:D4);SE(“>199”)
C) =SOMASE(B2:D4;”>199”)
D) =SE(“>199”;SOMA(B2:D4))

IBFC – 2021 – MGS
Para a questão, relativa aos editores de planilha, considere a tabela abaixo do
Excel (em Português):

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. Se na célula E3
precisarmos somar somente os valores acima de 199, digitaremos, para obter o
resultado correto, a seguinte fórmula _______.
A) =SOMASE(“>199”;(B2:D4))
B) =SOMA(B2:D4);SE(“>199”)
C) =SOMASE(B2:D4;”>199”)
D) =SE(“>199”;SOMA(B2:D4))
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IBFC – 2021 – MGS
Para a questão, relativa aos editores de planilha, considere a tabela abaixo do
Excel (em Português):

Assinale a alternativa que apresenta a fórmula que deve-se utilizar para se
obter somente a soma trimestral de todos os valores especificamente da ANA e
CARLA.
A) =SOMA(B2:D2;B4:D4)
B) =SOMA(B2:D2-B4:D4)
C) =SOMA(B2:D2+B4:D4)
D) =SOMA(B2:D2*B4:D4)

IBFC – 2021 – MGS
Para a questão, relativa aos editores de planilha, considere a tabela abaixo do
Excel (em Português):

Assinale a alternativa que apresenta a fórmula que deve-se utilizar para se
obter somente a soma trimestral de todos os valores especificamente da ANA e
CARLA.
A) =SOMA(B2:D2;B4:D4)
B) =SOMA(B2:D2-B4:D4)
C) =SOMA(B2:D2+B4:D4)
D) =SOMA(B2:D2*B4:D4)
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IBFC – 2021 – MGS
Precisa-se anexar um arquivo em uma mensagem de e-mail, no Outlook, da
Microsoft. Sobre o que foi apontado, assinale a alternativa tecnicamente
correta.
A) Por questão de segurança, o Outlook não permite que seja anexado arquivos

em um e-mail
B) Não existe limite de tamanho de arquivo para ser encaminhado como anexo

em um e-mail
C) Pode-se inserir qualquer tipo de arquivo em uma mensagem de e-mail no

Outlook
D) É possível inserir uma imagem no corpo de uma mensagem de e-mail no

Outlook
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Precisa-se anexar um arquivo em uma mensagem de e-mail, no Outlook, da
Microsoft. Sobre o que foi apontado, assinale a alternativa tecnicamente
correta.
A) Por questão de segurança, o Outlook não permite que seja anexado arquivos

em um e-mail
B) Não existe limite de tamanho de arquivo para ser encaminhado como anexo

em um e-mail
C) Pode-se inserir qualquer tipo de arquivo em uma mensagem de e-mail no

Outlook
D) É possível inserir uma imagem no corpo de uma mensagem de e-mail no

Outlook
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IBFC – 2021 – MGS
Foi recebido um e-mail com os seguintes arquivos abaixo:
( ) Um arquivo de imagem;
( ) Um arquivo de texto;
( ) Um arquivo compactado.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta (de cima para
baixo) das extensões de arquivos, respectivamente.
A) JPG - ZIP – TXT
B) TXT - ZIP – JPG
C) JPG - TXT – ZIP
D) ZIP - JPG - TXT

IBFC – 2021 – MGS
Foi recebido um e-mail com os seguintes arquivos abaixo:
( ) Um arquivo de imagem;
( ) Um arquivo de texto;
( ) Um arquivo compactado.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta (de cima para 
baixo) das extensões de arquivos, respectivamente.
A) JPG - ZIP – TXT
B) TXT - ZIP – JPG
C) JPG - TXT – ZIP
D) ZIP - JPG - TXT
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IBFC – 2021 – MGS
Um recurso muito interessante do Word da Microsoft (em Português) para
melhorar a formatação de um documento é denominado “Quebra de Página”.
Assinale a alternativa que apresenta em que menu encontra-se o recurso
apontado.
A) Exibição
B) Inserir
C) Formatação
D) Revisão

IBFC – 2021 – MGS
Um recurso muito interessante do Word da Microsoft (em Português) para
melhorar a formatação de um documento é denominado “Quebra de Página”.
Assinale a alternativa que apresenta em que menu encontra-se o recurso
apontado.
A) Exibição
B) Inserir
C) Formatação
D) Revisão
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IBFC – 2021 – MGS
Quanto às últimas versões, em Português, do Word da Microsoft, analise as
afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) Com CTRL+X consigo copiar o conteúdo que está na área de transferência.
( ) Com CTRL+C apaga-se o conteúdo selecionado para a área de transferência.
( ) Com CTRL+V consigo colar o conteúdo que está na área de transferência.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
A) V - F – F
B) V - V – F
C) F - V – V
D) F - F - V

IBFC – 2021 – MGS
Quanto às últimas versões, em Português, do Word da Microsoft, analise as
afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) Com CTRL+X consigo copiar o conteúdo que está na área de transferência.
( ) Com CTRL+C apaga-se o conteúdo selecionado para a área de transferência.
( ) Com CTRL+V consigo colar o conteúdo que está na área de transferência.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
A) V - F – F
B) V - V – F
C) F - V – V
D) F - F - V
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IBFC – 2021 – MGS
Quanto às últimas versões do Word da Microsoft, analise as afirmativas abaixo e
dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) Na opção “Modo de Leitura” aparecem todos os menus, botões e abas.
( ) Pode-se converter documentos em formato PDF.
( ) É possível inserir cabeçalhos e rodapés em um documento.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
A) V - F – F
B) V - V – F
C) F - V – V
D) F - F - V
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Quanto às últimas versões do Word da Microsoft, analise as afirmativas abaixo e
dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) Na opção “Modo de Leitura” aparecem todos os menus, botões e abas.
( ) Pode-se converter documentos em formato PDF.
( ) É possível inserir cabeçalhos e rodapés em um documento.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
A) V - F – F
B) V - V – F
C) F - V – V
D) F - F - V
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IBFC – 2021 – MGS
Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. Por padrão, uma
empresa solicita que todos os textos realizados no Word da Microsoft sejam
alinhados nas duas bordas (esquerda e direita). Para tanto, deve-se utilizar do
recurso denominado tecnicamente de _______:
A) Justificado
B) Centralizado
C) Alinhado
D) ajustado

IBFC – 2021 – MGS
Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. Por padrão, uma 
empresa solicita que todos os textos realizados no Word da Microsoft sejam 
alinhados nas duas bordas (esquerda e direita). Para tanto, deve-se utilizar do 
recurso denominado tecnicamente de _______: 
A) Justificado
B) Centralizado
C) Alinhado
D) ajustado
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IBFC – 2021 – MGS
Para a questão, relativo à editores de planilha, considere a tabela abaixo do
Excel (em Português):

Com base na planilha do Excel apresentada anteriormente, assinale a
alternativa que apresenta corretamente a fórmula que deverá apresentar o total
geral de todas filiais (FILIAL1 + FILIAL2) na célula D4.
A) =SOMA(A2:D3)
B) =SOMA(B1:C3)
C) =SOMA(A1:D3)
D) =SOMA(B2:C3)
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Para a questão, relativo à editores de planilha, considere a tabela abaixo do
Excel (em Português):

Com base na planilha do Excel apresentada anteriormente, assinale a
alternativa que apresenta corretamente a fórmula que deverá apresentar o total
geral de todas filiais (FILIAL1 + FILIAL2) na célula D4.
A) =SOMA(A2:D3)
B) =SOMA(B1:C3)
C) =SOMA(A1:D3)
D) =SOMA(B2:C3)
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IBFC – 2021 – MGS
Para a questão, relativo à editores de planilha, considere a tabela abaixo do
Excel (em Português):

Para saber a média de itens no estoques (ESTOQUE1 + ESTOQUE2) da FILIAL2,
assinale a alternativa que apresenta a fórmula que deve-se colocar na célula D3.
A) =MED(B3:C3)
B) =MÉDIA(B3:C3)
C) =MÉDIA(B2:C2)
D) =MED(B2:C2)
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Para a questão, relativo à editores de planilha, considere a tabela abaixo do
Excel (em Português):

Para saber a média de itens no estoques (ESTOQUE1 + ESTOQUE2) da FILIAL2,
assinale a alternativa que apresenta a fórmula que deve-se colocar na célula D3.
A) =MED(B3:C3)
B) =MÉDIA(B3:C3)
C) =MÉDIA(B2:C2)
D) =MED(B2:C2)
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IBFC – 2021 – MGS
Para a questão, relativo à editores de planilha, considere a tabela abaixo do
Excel (em Português):

Existe a necessidade de somar todos os itens da FILIAL1, multiplicar por 2,
subtrair o ESTOQUE2 da FILIAL2, e dividir por 3. Assinale a alternativa que
apresenta a fórmula que executa esse cálculo na ordem matematicamente
correta.
A) =(B2+(C2*2)-C3/3)
B) =B2+((C2*2-C3)/3)
C) =((B2+C2)*2-C3)/3
D) =((B2+C2*2)-C3/3)
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Para a questão, relativo à editores de planilha, considere a tabela abaixo do
Excel (em Português):

Existe a necessidade de somar todos os itens da FILIAL1, multiplicar por 2,
subtrair o ESTOQUE2 da FILIAL2, e dividir por 3. Assinale a alternativa que
apresenta a fórmula que executa esse cálculo na ordem matematicamente
correta.
A) =(B2+(C2*2)-C3/3)
B) =B2+((C2*2-C3)/3)
C) =((B2+C2)*2-C3)/3
D) =((B2+C2*2)-C3/3)
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IBFC – 2021 – MGS
Para a questão, relativo à editores de planilha, considere a tabela abaixo do
Excel (em Português):

Assinale, das alternativas abaixo, a única que identifica corretamente a
fórmula que apresenta o TOTAL GERAL da FILIAL1 na célula D2.
A) =B2+C2
B) =SOMA(B1+C1)
C) =SOMA(A3+D3)
D) =C2+D2
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Para a questão, relativo à editores de planilha, considere a tabela abaixo do 
Excel (em Português):
 

Assinale, das alternativas abaixo, a única que identifica corretamente a 
fórmula que apresenta o TOTAL GERAL da FILIAL1 na célula D2.
A) =B2+C2
B) =SOMA(B1+C1) 
C) =SOMA(A3+D3)
D) =C2+D2
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IBFC - 2021 - Prefeitura de São Gonçalo do Amarante - RN
Sobre teclas de atalho do Windows 10, idioma Português, configuração padrão,
assinale a alternativa correta sobre qual combinação de teclas permite bloquear
o computador ou mudar de conta:
A) Tecla logotipo do Windows + L
B) Tecla logotipo do Windows + B
C) Tecla logotipo do Windows + P
D) Tecla logotipo do Windows + X
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Sobre teclas de atalho do Windows 10, idioma Português, configuração padrão,
assinale a alternativa correta sobre qual combinação de teclas permite bloquear
o computador ou mudar de conta:
A) Tecla logotipo do Windows + L
B) Tecla logotipo do Windows + B
C) Tecla logotipo do Windows + P
D) Tecla logotipo do Windows + X
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IBFC - 2021 - Prefeitura de São Gonçalo do Amarante - RN
Sobre teclas de atalho do Windows 10, idioma Português, configuração padrão,
assinale a alternativa correta sobre qual combinação de teclas exibe a
propriedade do item selecionado:
A) Alt + F8
B) Alt + Enter
C) Alt + Esc
D) Alt + Tab

IBFC - 2021 - Prefeitura de São Gonçalo do Amarante - RN
Sobre teclas de atalho do Windows 10, idioma Português, configuração padrão,
assinale a alternativa correta sobre qual combinação de teclas exibe a
propriedade do item selecionado:
A) Alt + F8
B) Alt + Enter
C) Alt + Esc
D) Alt + Tab
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IBFC - 2021 - Prefeitura de São Gonçalo do Amarante - RN
Paulo está revisando o relatório de não conformidades de seu departamento
utilizando o Microsoft Word 365, idioma Português, configuração padrão e
precisa formatar todas as palavras TRÂNSITO em negrito. Assinale a alternativa
correta sobre qual atalho de teclado permitirá Paulo formatar a palavra em
negrito:
A) Ctrl + N
B) Ctrl + I
C) Ctrl + S
D) Fn + B
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Paulo está revisando o relatório de não conformidades de seu departamento
utilizando o Microsoft Word 365, idioma Português, configuração padrão e
precisa formatar todas as palavras TRÂNSITO em negrito. Assinale a alternativa
correta sobre qual atalho de teclado permitirá Paulo formatar a palavra em
negrito:
A) Ctrl + N
B) Ctrl + I
C) Ctrl + S
D) Fn + B
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IBFC - 2021 - Prefeitura de São Gonçalo do Amarante - RN
Carolina está finalizando o relatório mensal de ocorrências, e precisa inserir um
sumário automático no Microsoft Word 365, idioma Português, configuração
padrão. Assinale a alternativa correta sobre qual menu encontra-se disponível
está funcionalidade:
A) Exibir
B) Revisão
C) Referências
D) Design

IBFC - 2021 - Prefeitura de São Gonçalo do Amarante - RN
Carolina está finalizando o relatório mensal de ocorrências, e precisa inserir um 
sumário automático no Microsoft Word 365, idioma Português, configuração 
padrão. Assinale a alternativa correta sobre qual menu encontra-se disponível 
está funcionalidade:
A) Exibir
B) Revisão 
C) Referências
D) Design 
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História do Amapá

Prof. Sérgio Henrique

Manifestações populares e sincretismo cultural no Amapá

1. (FCC – ALAP – Auxiliar de Transportes /2020) A festa realizada no
Amapá, originária de uma colônia portuguesa na África, e cujo enredo
se baseia na história de um soldado que teria surgido numa difícil
batalha, para conduzir os cristãos à vitória, se denomina
A) Círio de Nazaré.
B) Festa de São Jorge, o santo guerreiro.
C) Festa do Divino.
D) Festa de São Judas Tadeu, padroeiro das causas impossíveis.
E) Festa de São Tiago.

História do Amapá
Prof. Sérgio Henrique
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2. (FCC - PM-AP - Soldado Polícia Militar / 2017) Uma manifestação
cultural típica amapaense que traz em sua origem uma motivação
religiosa e as marcas do sincretismo cultural, do qual o batuque é
exemplo, se denomina
A) marabaixo.
B) catira.
C) vanerão.
D) guarânia.
E) maracatu.

História do Amapá
Prof. Sérgio Henrique

3. (SEAD-AP - UNIFAP - GEA/2009) “Assim como aconteceu em todo o
território brasileiro, a cultura amapaense foi formada a partir da fusão e
da adaptação da cultura local indígena com elementos da cultura
portuguesa e africana, inserida por meio da colonização portuguesa.”
(DIAS, Paulo, História do Amapá: o passado é o espelho do presente. Macapá: JM Editora Gráfica, 2009,
p.72).

A contribuição da cultura africana está presente na sociedade amapaense,
através por exemplo do Batuque, manifestação cultural
A) em homenagem ao Divino Espírito Santo, criada pelos escravos
africanos que vieram para a região do Amapá no século XVIII.
B) na qual se dançam ao som de dois tambores chamados macacos. Os
dançantes fazem rápidas evoluções ao redor dos tambores.

História do Amapá
Prof. Sérgio Henrique
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C) na qual os participantes frequentam a missa pela manhã e a tarde
quebram a “murta”, cantando e dançando pelas ruas empunhando a
bandeira da Santíssima Trindade.

D) que tem início no domingo de Páscoa e só termina no início de
novembro, com o Encontro dos Tambores, quando se desenvolve o
batuque.

E) que desenvolve-se na comunidade quilombola do Curiaú, que inclui
além do toque dos tambores, ladainhas cantadas e respondidas em latim.

História do Amapá
Prof. Sérgio Henrique

Colonização da região do Amapá 

História do Amapá
Prof. Sérgio Henrique
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4. (FCC – ALAP – Auxiliar de Transportes /2020) A Fortaleza de São José do
Macapá teve um importante papel
A) na defesa do Amapá de ataques piratas que ocorriam com frequência em
toda a região, por acesso fluvial, no século XVII.
B) na estruturação da defesa da região amazônica, conforme projeto
concebido por Marquês de Pombal.
C) na garantia da segurança dos primeiros habitantes de Macapá, que
moravam nas dependências da fortaleza para se protegerem dos ataques
indígenas.
D) no estabelecimento da missão que deu origem à cidade, uma vez que foi
construída por solicitação da Companhia de Jesus ao rei Dom João VI.
E) nos primeiros conflitos entre Brasil e França, no século XVI, envolvendo
questões de fronteira.

História do Amapá
Prof. Sérgio Henrique

5. A formação de vilas de colonização portuguesa na região do Amapá aconteceu
quando foram

A) descobertas jazidas de ouro nas encostas do rio Amazonas, próximas a sua foz, por
colonos aventureiros remanescentes da tripulação de Pedro Álvares Cabral, em 1621.

B) enviadas diversas tropas reais portuguesas para combater as tribos indígenas da
região, que foram completamente dizimadas nesses combates, em meados do século
XVI.

C) distribuídas as capitanias hereditárias, pela Coroa Portuguesa, em 1534, sendo a
capitania do Amapá a mais isolada e a de maior extensão territorial em toda a colônia.

D) empreendidas ações de povoamento, no século XVIII, por Francisco Xavier de
Mendonça Furtado, quando este foi governador do Estado do Grão Pará e Maranhão.

E) erguidas várias casas e uma praça central, no século XVII, pelo colonizador
português Francisco de Orellana que batizou esse lugar de Adelantado de Nueva
Andaluzia.

História do Amapá
Prof. Sérgio Henrique
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6. (UNIFAP) Embora a França tenha assinado o Tratado de Utrecht de 1713,
que determinava que a região entre os Rios Araguarí e Oiapoque pertencia
a Portugal, mas os franceses continuavam invadindo a área do Amapá na
tentativa de conquistá-la. Diante dessa possibilidade os portugueses
resolveram reforçar com a presença militar na região mantendo as
[fortificações] já prontas e construindo outras.

(DIAS, Paulo. História do Amapá: o passado é o espelho do presente. Macapá: JM Editora Gráfica, 2009, 
p. 29)

Sobre a construção de fortificações analise as afirmativas:
I. Foi construída no Rio Curiaú a Fortaleza de Santo Antônio de Macapá,
que por sua localização dava condição de avistar uma parte do Rio
Amazonas , que não poderia ser avistada da Fortaleza de São José de
Macapá.

História do Amapá
Prof. Sérgio Henrique

II. O Forte do Cumaú foi construído por ordem do Rei de Portugal devido a
presença constante dos franceses nas terras do Amapá.
III. Apesar da Fortaleza de São José de Macapá jamais ter sido utilizada para
combater embarcações estrangeiras, contribuiu para estabelecer o domínio
português na Amazônia.
IV. Durante o período colonial, a Fortaleza de São José de Macapá tinha entre
suas funções a de funcionar como refúgio, em caso do exército bater em
retirada.

Estão CORRETAS
A) Apenas I e II.     
B) Apenas I e III.    
C) Apenas II e III.      
D) Apenas II, III e IV.       
E) Apenas III e IV.

História do Amapá
Prof. Sérgio Henrique
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7. (FCC – ALAP – Assistente Legislativo /2020) A população negra é
parte da sociedade amapaense e a existência de diversos quilombos
atesta o caráter histórico dessa presença. A respeito dos quilombos no
Amapá, considere as afirmações abaixo.
I. Atualmente, a maior parte se concentra nas áreas rurais de Macapá e
Santana, e tem o cultivo da terra como base de sua economia.
II. Houve uma rota de fuga de escravos para a região norte do Amapá,
área contestada pela França, quando o governo francês decretou a
abolição da escravidão em 1848.
III. Os quilombos se formaram com presença exclusiva de negros fugidos,
uma vez que havia rígido critério étnico aplicado a quem poderia integrá-
lo.

História do Amapá
Prof. Sérgio Henrique

IV. Nas últimas décadas, dezenas de comunidades quilombolas tiveram
Certidão de Autorreconhecimento emitida pela Fundação Cultural
Palmares, mas um número bem menor possui título de regularização
fundiária.

Está correto o que se afirma APENAS em
A) I e III.
B) II e IV.
C) I, II e IV.
D) III e IV.
E) I, II e III.

História do Amapá
Prof. Sérgio Henrique
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8. (UNIFAP)
“Pombal, através de uma modalidade de instituição mercantilista, as companhias de

comércio, introduziu no Estado do Grão-Pará, mudanças estruturais de grande
significado. Tiveram como pontos centrais a política relativa à mão-de-obra indígena
[...] O governo lusitano embora tenha declarado juridicamente livre os índios, permitia
com maior frequência que os diretores das vilas promovessem “descimentos” e
resgates para seu uso próprio ou para uso dos moradores, que resistiam à importação
de mão de obra escrava africana.”
(Texto adaptado do artigo de RAVENA, Nírvia. O Abastecimento no Século XVIII no Grão-Pará:
Macapá e Vilas Circunvizinhas. In: ACEVEDO MARIN, Rosa Elizabeth. A Escrita da História
Paraense. Belém: UFPA, 1998. p. 37).

Considerando o fragmento acima, pode-se afirmar em relação ao trabalho indígena
durante o diretório pombalino na Amazônia, na segunda metade do século XVIII, em
especial na região que compreende o atual estado do Amapá.

História do Amapá
Prof. Sérgio Henrique

I – Entre as mudanças significativas ocorridas durante o governo pombalino encontra-se a
expulsão dos missionários da Amazônia, retirando-se o poder temporal dos Jesuítas sobre
os índios.
II – O “Diretório dos Índios” foi o instrumento utilizado pelo governo lusitano para
romper com a escravização dos índios, declarando-os juridicamente livres.
III – Os diretores e outros agentes coloniais das vilas resistiram à importação de mão de
obra escrava africana impedindo a entrada de negros na região que compreende o atual
estado do Amapá. IV – A promoção de “descimentos” e resgates foram práticas utilizadas
para aprisionar indígenas durante a política pombalina.

Estão CORRETAS:
A) Apenas I, II e III.
B) Apenas I, II e IV.
C) Apenas II, III e IV.
D) Apenas III e IV.
E) I, II, III e IV.

História do Amapá
Prof. Sérgio Henrique
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A Cabanagem no Amapá

9. (FCC – ALAP – Auxiliar de Transportes /2020) Durante a Cabanagem, houve em Macapá
a
A) aliança entre fazendeiros, comerciantes e autoridades para a resistência e o combate aos
cabanos, sob o comando de militares locais.
B) tomada da cidade por cabanos conduzidos pelos líderes populares Angelim e Vinagre,
que lá estabeleceram a base de um governo provisório de toda a região norte.
C) repressão definitiva ao movimento, pelo general Francisco Monterosso, que prendeu os
principais líderes cabanos e os enviou ao Rio de Janeiro, pondo fim ao longo conflito.
D) rendição das autoridades locais face às vitórias consecutivas dos cabanos nas cidades
vizinhas, porém, por curto período, visto que os franceses vieram em socorro e reverteram
a situação.
E) ocupação norte-americana devido ao caos que reinava em todo o Amapá, de forma que
navios comandados pelo almirante Grenfell foram contactados por Portugal para monitorar
o local até a vinda de reforços do Rio de Janeiro.

História do Amapá
Prof. Sérgio Henrique

10. (FCC - PM-AP - Soldado Polícia Militar / 2017) A Cabanagem foi um movimento social
de grande impacto no Amapá e em toda a região, que
A) eclodiu durante o período imperial, motivada pelo descaso do governo com a região
norte, obtendo grande participação popular e um desfecho vitorioso para os revoltosos.
B) ocorreu antes da Independência do Brasil e exigia a libertação da região norte do poder
da Coroa Portuguesa, mediante a emancipação do Grão-Pará, que deveria se converter em
uma confederação.
C) emergiu durante as lutas abolicionistas, alguns anos antes da proclamação da República,
conduzida por índios, negros e mestiços que lutavam pela implementação do trabalho
assalariado e o fim do preconceito racial.
D) floresceu na República Velha, influenciada pelos movimentos operários europeus, em
protesto contra as péssimas condições de vida e de trabalho dos cabanos, a população mais
pobre da região Norte.
E) irrompeu durante o Período Regencial, motivada pela extrema pobreza da população e
pela insatisfação das elites locais, em um contexto de instabilidade política e numerosas
revoltas populares em todo o território brasileiro.
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Principais atividades econômicas do Amapá: séculos XIX e XX 
11. (FCC – ALAP – Assistente Legislativo /2020) A exploração da borracha fez parte da
história econômica da Região Norte em dois importantes momentos ou “ciclos”, favorecidos,
respectivamente, pela
A) pela criação da indústria automobilística no Brasil, a exemplo da Fordlândia, nos anos
1930, e pela posição vantajosa do Brasil na comercialização com o bloco socialista, durante a
Guerra Fria.
B) conclusão da ferrovia Madeira-Mamoré no final do século XIX e pelos planos econômicos
de desenvolvimento do Norte e do Nordeste, executados pelo governo João Goulart.
C) aquisição do Acre, antes pertencente à Bolívia, no início do século XX, e pela alta na
demanda internacional por borracha durante a II Guerra Mundial.
D) escassez do produto no mercado, durante a I Guerra Mundial, e pela criação de uma
grande estatal para a exploração do látex, ao fim do governo militar brasileiro.
E) liberação das manufaturas no Brasil, no começo do século XIX e a consequente
necessidade de abastecer o mercado interno, e pelo fracasso da política do café com leite nos
anos 1920, que favoreceu a expansão dos seringais.

História do Amapá
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12. (SEAD-AP - FGV / 2010) O sistema ou cadeia de aviamento era o
principal sistema de financiamento da economia da borracha, e consistia
na compra de mercadorias a crédito. As cidades mais beneficiadas por
esse sistema foram em ordem de importância:
A) Belém, Manaus, e Macapá.
B) Manaus, Belém, e Santana.
C) Belém, Manaus, e Santarém.
D) Belém, Manaus, Altamira.
E) Manaus, Belém, e Macapá.
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13. (FCC - PM-AP - Soldado Polícia Militar / 2017) A cidade foi criada 
inicialmente para abrigar os funcionários da empresa de exploração do 
manganês. Entretanto, como a reserva se esgotou a empresa deixou o 
local e a cidade passou a ter sérios problemas sociais e econômicos. O 
texto se refere à cidade de 
A) Santana. 
B) Serra do Navio. 
C) Vitória do Jari.
D) Oiapoque. 
E) Laranjal do Jari.

História do Amapá
Prof. Sérgio Henrique

14. (FCC - PM-AP - Soldado Polícia Militar / 2017) Entre as atividades
extrativistas que contribuíram para o desenvolvimento econômico do
Amapá no século XX, destaca-se
A) a exploração do manganês.
B) a lavoura de café.
C) o plantio da soja.
D) a coleta do cacau.
E) o cultivo da cana-de-açúcar.
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A Criação do Território Federal do Amapá 

História do Amapá
Prof. Sérgio Henrique

15. (FCC – ALAP – Técnico Legislativo /2020) Antes da criação do Território Federal do
Amapá, houve tentativas de criação de uma província separada do Grão Pará, com
sede administrativa em Macapá, tal como a proposta de
A) vinculação do Amapá ao Maranhão, considerando as rotas comerciais marítimas
existentes e as afinidades políticas entre as elites das duas localidades, na época do
Império.
B) associação do Amapá à Guiana Francesa e ao Suriname, numa confederação
governada pelos brasileiros a partir da capital amapaense e em regime republicano.
C) fusão do Amapá com Roraima e o norte do Pará, de modo a criar um estado
compatível, em área, aos tamanhos com que ficariam o Pará e o Amazonas.
D) fundação de uma província desvinculada da Região Norte, idealizada pelo Barão do
Rio Branco, cuja administração se daria tal como a estabelecida no Acre.
E) criação da Província de Oiapókya, pelo deputado Cândido Mendes, porém rejeitada
pela Assembleia Geral do Império do Brasil.
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16. (FCC – ALAP – Técnico Legislativo /2020)
Conforme a Constituição Federal de 1967, durante o período do regime
militar, o governo do território do Amapá deveria ser constituído por
A) um general escolhido pela Assembleia estadual e referendado pelo
Congresso nacional.
B) uma junta militar nomeada pela alta cúpula das Forças Armadas.
C) um representante eleito, no Pará, por meio de eleições indiretas.
D) um governador nomeado pelo Presidente da República, depois de
aprovado pelo Senado.
E) um interventor federal indicado pelo Ministério do Interior.

História do Amapá
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17. (FCC – ALAP – Técnico Legislativo /2020) As relações entre Amapá e Guiana
Francesa foram permeadas por tensões que, no século XX, ocorreram quando
A) o Amapá tornou-se um estado brasileiro, justamente em um momento em que
a França negociava a sua anexação à Guiana.
B) a França foi ocupada pelos nazistas e os Estados Unidos construíram uma Base
aérea no Amapá, durante a II Guerra Mundial.
C) o Brasil ocupou a Guiana Francesa, sob as ordens do Barão do Rio Branco, no
contexto da anexação do Acre.
D) a ponte sobre o rio Oiapoque foi construída pelo governo brasileiro, sem o
consentimento da Guiana Francesa.
E) a Guiana Francesa foi proibida pelo governo brasileiro de praticar a pesca e a
navegação no rio Oiapoque.
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Disputas territoriais e conflitos estrangeiros no Amapá 

História do Amapá
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18. (FCC - PM-AP - Soldado Polícia Militar / 2017) Em diferentes momentos históricos, 
houve disputas entre portugueses e demais colonizadores europeus pela ocupação da região 
do Amapá. Durante o período colonial, um episódio, que exemplifica essas disputas é o da 
A) expulsão dos holandeses, por tropas portuguesas e brasileiras, quando estes ocuparam 
inicialmente o Nordeste e estenderam seus domínios por toda a região Norte. 
B) reivindicação dessa região pela França como sendo parte de seu território além-mar, 
apesar da divisão territorial em favor de Portugal ter sido oficializada pelo Tratado de 
Utrecht. 
C) construção da Fortaleza de São José de Macapá, para proteger a região da constante 
invasão de piratas ingleses e de embarcações russas atraídos pelos minérios e pelo comércio 
da borracha. 
D) assinatura do Tratado de Tordesilhas, entre Espanha e Portugal, que retirou a região do 
Amapá e suas adjacências da possessão da Coroa espanhola, após diversos conflitos 
coloniais. 
E) decretação da Guerra da Lagosta, entre colonos portugueses e franceses, uma vez que 
habitantes da Guiana Francesa pescavam ilegalmente lagostas no litoral brasileiro.
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Questão 1 E
Questão 2 A
Questão 3 B
Questão 4 B
Questão 5 D
Questão 6 E
Questão 7 C
Questão 8 B
Questão 9 A
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Questão 11 C
Questão 12 C
Questão 13 B
Questão 14 A
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Geografia do Amapá

Prof. Sérgio Henrique

O espaço econômico: atividades agropecuárias, extrativistas e industriais 
O desenvolvimento econômico do Amapá. O estado do Amapá no contexto brasileiro

1. (FCC – ALAP – Técnico Legislativo /2020) Considere o gráfico abaixo.

Os produtos agrícolas X e Y são, respectivamente,
A) mandioca e soja.
B) arroz e mandioca.
C) milho e arroz.
D) soja e arroz.
E) cana-de-açúcar e milho.
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2. (FCC – ALAP – Assistente Legislativo /2020) Considere o gráfico abaixo.

De acordo com seus conhecimentos sobre a produção agrícola no Amapá, os
números I, II e III do gráfico referem-se, respectivamente, às lavouras de:
A) banana, maracujá e laranja.
B) abacate, pupunha e açaí.
C) cupuaçu, abacaxi e açaí.
D) maracujá, laranja e pupunha.
E) açaí, banana e cupuaçu.

Geografia do Amapá
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3. (FCC – ALAP – Auxiliar de Transportes /2020) De acordo com o Censo
Agro de 2017, feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), o maior rebanho no estado do Amapá é o de
A) suínos.
B) bovinos.
C) bubalinos.
D) equinos.
E) ovinos.
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O espaço natural do Amapá (noções de relevo, clima, vegetação e hidrografia 
do estado)

4. (FCC – ALAP – Técnico Legislativo /2020) O conjunto de características físicas da
porção oeste do Amapá é:
A) superfície ondulada cortada por rios com forte ação erosiva; a presença de terrenos
antigos torna os solos pobres com fraca aptidão para a agricultura.
B) predomínio de terrenos recentes que dão origem a tabuleiros de baixas altitudes
cortados por rios com meandros e grande volume de água.
C) formação geológica antiga de escudos cristalinos em planaltos erodidos que abrigam
inúmeras nascentes de rios; é área menos chuvosa do estado.
D) existência de importantes jazidas minerais em terrenos recentes, com baixa altitude;
área florestal que se beneficia de precipitações anuais acima de 2.800 mm.
E) predomínio de terras baixas inundáveis nas cheias periódicas; floresta ombrófila com
grande biodiversidade que garante clima super úmido.

Geografia do Amapá
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5. (FCC – ALAP – Assistente Legislativo /2020) Segundo a Agência Nacional de Águas
(ANA), o estado do Amapá faz parte de uma importante região hidrográfica brasileira
que apresenta, dentre outras, as seguintes características:
A) Maior área úmida contínua do planeta, com densidade demográfica cerca de 3,5
vezes menor que a média nacional.
B) Com densidade populacional menor que a média nacional, concentra a maior
disponibilidade de águas superficiais do país.
C) Precipitação média anual bem menor do que a média nacional, possui grande
potencial turístico: pesca esportiva, turismo ecológico, praias fluviais.
D) Região com maior área irrigada e maior aproveitamento do potencial hidráulico
disponível, tendo como destaque o uso industrial.
E) O uso urbano da água é preponderante e estão presentes na região dois biomas
brasileiros: Cerrado e Amazônico.
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6. (FCC – ALAP – Auxiliar de Transportes /2020) Caracteriza o tipo climático do estado 
do Amapá:
A) É controlado pela Zona de Convergência do Atlântico Sul e caracterizado pelas mais 
altas médias térmicas do país, e baixa pluviosidade anual.
B) Apresenta oscilações significativas de pluviosidade, com chuvas intensas no verão e 
inverno seco com queda de temperatura em alguns locais.
C) As chuvas predominam no inverno, devido às ações das massas de ar Tropical 
atlântica e Equatorial continental, e há grande amplitude térmica anual.
D) Não apresenta grandes variações térmicas diárias ou sazonais e é controlado pela 
ação das massas de ar Equatorial continental e Equatorial atlântica.
E) Apresenta certa regularidade na distribuição das chuvas, entre 1.000 mm e 1.500 
mm anuais, e nas regiões mais elevadas as médias oscilam entre 10 °C e 15 °C.

Geografia do Amapá
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7. (FCC – ALAP – Técnico Legislativo /2020) Município mais extenso do
estado também se destaca como o terceiro mais populoso e o terceiro maior
Produto Interno Bruto (PIB) do Amapá. Trata-se de
A) Vitória do Jari.
B) Calçoene.
C) Mazagão.
D) Santana.
E) Laranjal do Jari.

A população do Amapá: crescimento, distribuição, estrutura e movimentos 
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8. (FCC – ALAP – Auxiliar de Transportes /2020) Sobre as Terras Indígenas no estado
do Amapá, é correto afirmar:
A) Há um total de 10 Terras Indígenas regularizadas ou em processo de regularização,
revelando o êxito das lutas iniciadas pelos indígenas no início da década de 1990.
B) A maior Terra Indígena no estado é denominada Jumina, localizada no município de
Oiapoque, e está em fase final de regularização.
C) O estado foi um pioneiro no reconhecimento dos direitos territoriais indígenas e
todas as terras reivindicadas foram demarcadas e homologadas.
D) Grande parte das reivindicações pela demarcação dessas terras ocorreu na década
de 1950 devido à revitalização da exploração do látex na região.
E) Embora seja área tradicionalmente ocupada, o Parque do Tumucumaque não é
território indígena devido a sua enorme extensão territorial, maior que dois mil
hectares.
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9. (FCC – ALAP – Assistente Legislativo /2020) A população do Amapá ultrapassou os 845 mil
habitantes em julho de 2019, segundo estimativa feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).

(Disponível em: https://glo.bo/36F8ofV)

A partir da notícia e de seus conhecimentos sobre aspectos demográficos do Amapá, é correto
afirmar que:
A) Os municípios próximos ao Pará continuam crescendo, confirmando a tendência de Macapá
concentrar menos de 50% da população do estado.
B) Além de Macapá, os municípios de Santana, Mazagão e Calçoene são os mais populosos,
segundo a estimativa feita pelo IBGE.
C) A imigração de venezuelanos e a migração de paulistas e mineiros, resultado das políticas de
descentralização industrial, explicam o crescimento demográfico noticiado.
D) Com o crescimento populacional o estado passou a ser o terceiro mais populoso da região
Norte, embora permaneça pouco povoado.
E) O estado teve aumento de quase 2% no número de moradores em relação a 2018, mas ainda
permanece como o penúltimo estado mais populoso do país.
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10. (FCC – ALAP – Assistente Legislativo /2020) A população negra é parte da sociedade
amapaense e a existência de diversos quilombos atesta o caráter histórico dessa
presença. A respeito dos quilombos no Amapá, considere as afirmações abaixo.
I. Atualmente, a maior parte se concentra nas áreas rurais de Macapá e Santana, e tem
o cultivo da terra como base de sua economia.
II. Houve uma rota de fuga de escravos para a região norte do Amapá, área contestada
pela França, quando o governo francês decretou a abolição da escravidão em 1848.
III. Os quilombos se formaram com presença exclusiva de negros fugidos, uma vez que
havia rígido critério étnico aplicado a quem poderia integrá-lo.
IV. Nas últimas décadas, dezenas de comunidades quilombolas tiveram Certidão de
Autorreconhecimento emitida pela Fundação Cultural Palmares, mas um número bem
menor possui título de regularização fundiária.

Geografia do Amapá
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Está correto o que se afirma APENAS em

A) I e III.

B) II e IV.

C) I, II e IV.

D) III e IV.

E) I, II e III.
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Questão 3 C
Questão 4 C
Questão 5 B
Questão 6 D
Questão 7 E
Questão 8 C
Questão 9 E

Questão 10 C
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TÍTULO II Dos Direitos e Garantias Fundamentais
CAPÍTULO I DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes:

II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em 
virtude de lei;

Legislação Geral EBSERH
Prof.  Emerson Bruno

EBSERH - Legislação Geral

IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para
prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;

XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de
dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial,
nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal
ou instrução processual penal;

EBSERH - Legislação Geral
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XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao
público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra
reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido
prévio aviso à autoridade competente;

XXV - no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar
de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se
houver dano;

XXXI - a sucessão de bens de estrangeiros situados no País será regulada pela lei
brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhes
seja mais favorável a lei pessoal do "de cujus";

EBSERH - Legislação Geral
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XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no
prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja
imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra
ilegalidade ou abuso de poder;

b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e
esclarecimento de situações de interesse pessoal;

EBSERH - Legislação Geral
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XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei,
assegurados:

a) a plenitude de defesa;

b) o sigilo das votações;

c) a soberania dos veredictos;

d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;

EBSERH - Legislação Geral

Legislação Geral EBSERH
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XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à
pena de reclusão, nos termos da lei;

XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a
prática da tortura , o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e
os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os
executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem;

XLIV - constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis
ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático;

EBSERH - Legislação Geral
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XLVII - não haverá penas:

a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX;

b) de caráter perpétuo;

c) de trabalhos forçados;

d) de banimento;

e) cruéis;

EBSERH - Legislação Geral
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LI - nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime 
comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em 
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei;

LII - não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de 
opinião;

§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem 
aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos 
dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas 
constitucionais.

§ 4º O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação 
tenha manifestado adesão.

EBSERH - Legislação Geral
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Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao
seguinte:

VI - é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical;

VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei
específica;

XII - os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não
poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo;

EBSERH - Legislação Geral
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Prof.  Emerson Bruno

XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias
para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público;

XIX – somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a
instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação,
cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação;

§ 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos
públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela
não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção
pessoal de autoridades ou servidores públicos.

EBSERH - Legislação Geral
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§ 4º - Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos
políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o
ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da
ação penal cabível.

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos
casos de dolo ou culpa.

EBSERH - Legislação Geral
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Art. 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no
exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições:

I - tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de
seu cargo, emprego ou função;

II - investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função,
sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração;

III - investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários,
perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da
remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, será aplicada a
norma do inciso anterior;

EBSERH - Legislação Geral

Legislação Geral EBSERH
Prof.  Emerson Bruno
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Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de
iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos
relativos à saúde, à previdência e à assistência social.

Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a
seguridade social, com base nos seguintes objetivos:

I - universalidade da cobertura e do atendimento;

II - uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e
rurais;

III - seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços;

EBSERH - Legislação Geral

Legislação Geral EBSERH
Prof.  Emerson Bruno

Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a
seguridade social, com base nos seguintes objetivos:

IV - irredutibilidade do valor dos benefícios;

V - eqüidade na forma de participação no custeio;

VI - diversidade da base de financiamento, identificando-se, em rubricas contábeis
específicas para cada área, as receitas e as despesas vinculadas a ações de saúde,
previdência e assistência social, preservado o caráter contributivo da previdência
social;

EBSERH - Legislação Geral

Legislação Geral EBSERH
Prof.  Emerson Bruno

287

288



Seção II DA SAÚDE

 Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação.

 Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao 
Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e 
controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, 
também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

EBSERH - Legislação Geral

Legislação Geral EBSERH
Prof.  Emerson Bruno

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e
hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as
seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem
prejuízo dos serviços assistenciais;

III - participação da comunidade.

EBSERH - Legislação Geral

Legislação Geral EBSERH
Prof.  Emerson Bruno
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Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

§ 1º As instituições privadas poderão participar de forma complementar do
sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito
público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins
lucrativos.

§ 2º É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às
instituições privadas com fins lucrativos.

§ 3º - É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais
estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.

EBSERH - Legislação Geral

Legislação Geral EBSERH
Prof.  Emerson Bruno

§ 4º A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de
órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e
tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus
derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização.

Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos
termos da lei:

I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a
saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos,
imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos;

EBSERH - Legislação Geral

Legislação Geral EBSERH
Prof.  Emerson Bruno
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Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos
termos da lei:

II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de
saúde do trabalhador;

III - ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde;

IV - participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento
básico;

V - incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e
tecnológico e a inovação;

EBSERH - Legislação Geral

Legislação Geral EBSERH
Prof.  Emerson Bruno

Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos
termos da lei:

VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor
nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano;

VII - participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e
utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos;

VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.

EBSERH - Legislação Geral

Legislação Geral EBSERH
Prof.  Emerson Bruno
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Lei de Acesso à Informação - Lei 12.527/2011

Art. 3º Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o direito
fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade
com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes:

I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção;

II - divulgação de informações de interesse público, independentemente de
solicitações;

III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da
informação;

EBSERH - Legislação Geral

Legislação Geral EBSERH
Prof.  Emerson Bruno

Lei de Acesso à Informação - Lei 12.527/2011

Art. 3º Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o direito 
fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade 
com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes:

IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração 
pública;

V - desenvolvimento do controle social da administração pública.

EBSERH - Legislação Geral

Legislação Geral EBSERH
Prof.  Emerson Bruno
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Art. 24. A informação em poder dos órgãos e entidades públicas, observado o seu
teor e em razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do
Estado, poderá ser classificada como ultrassecreta, secreta ou reservada.

§ 1º Os prazos máximos de restrição de acesso à informação, conforme a
classificação prevista no caput, vigoram a partir da data de sua produção e são os
seguintes:

I - ultrassecreta: 25 (vinte e cinco) anos;

II - secreta: 15 (quinze) anos; e

III - reservada: 5 (cinco) anos.

EBSERH - Legislação Geral

Legislação Geral EBSERH
Prof.  Emerson Bruno

Lei 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)

Art. 2º A disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos:

I - o respeito à privacidade;
II - a autodeterminação informativa;
III - a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião;
IV - a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem;
V - o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação;
VI - a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; e
VII - os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e
o exercício da cidadania pelas pessoas naturais.

EBSERH - Legislação Geral

Legislação Geral EBSERH
Prof.  Emerson Bruno
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OBRIGADO

@prof_emersonbruno

ADMINISTRAÇÃO

Prof. Stefan Fantini
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Níveis Organizacionais

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini
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Processo Administrativo

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Planejamento

Organização

Direção

Controle

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

1. (IBFC – IBGE – Agente – 2022)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Administrar é o processo de tomar, realizar e alcançar ações que utilizam
recursos para alcançar objetivos. Sobre administrar, analise as afirmativas
abaixo.
I. Administração é um processo de tomar decisões e realizar ações que
compreende quatro processos principais interligados: planejamento,
organização, execução e controle.
II. Os quatro processos principais da administração: planejamento,
organização, execução e controle são também chamados funções
administrativas ou funções gerenciais.
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Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

1. (IBFC – IBGE – Agente – 2022) 

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

(...)
III. Há processos ou funções em administração que são importantes como
coordenação, direção, comunicação e participação e contribuem para a
realização dos processos principais da administração que são: planejamento,
organização, execução e controle.
Estão corretas as afirmativas:
a) I, II e III
b) I e III apenas
c) I apenas
d) II apenas
e) III apenas

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

2. (IBFC – IBGE – Agente – 2022)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Entender a Administração como um processo que se compõe de outros 
processos ou funções é a essência do chamado enfoque funcional ou abordagem 
funcional da Administração. Assinale a alternativa que apresenta, dentre as 
funções ou processos do processo administrativo, aquele que é o processo de 
definir o trabalho a ser realizado e as responsabilidades pela realização, além do 
processo de distribuir recursos disponíveis. Assinale a alternativa que representa 
este processo ou função do processo administrativo. 
a) Coordenação 
b) Planejamento 
c) Organização 
d) Execução 
e) Controle
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Teoria dos Sistemas

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Teoria dos 
Sistemas

seu precursor foi o biólogo Ludwig Von Bertalanffy

novas ideias, conceitos mais integrados, mais sintéticos, que levam em consideração o “todo”.

O foco está na relação entre a organização e o ambiente externo, bem como na interação entre órgãos 
internos da própria organização. 

A ideia central é de que as organizações são sistemas abertos. 

Homem funcional

O todo é maior do que a soma das partes (holismo ou sinergia).

Qualquer alteração em uma das partes, repercute no todo (globalismo).

Entropia negativa: as organizações devem importar mais energia (do ambiente) do que exportar.

O sistema busca o seu equilíbrio (homeostase). 

Equifinalidade: isso significa que não existe apenas um caminho para que o resultado final seja atingido. 

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

3. (IBFC – IBGE – Agente – 2022)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

A essência do enfoque sistêmico da administração é a ideia de elementos que 
interagem e influenciam-se para realizar objetivos. Neste enfoque sistêmico está 
a teoria dos sistemas, em que um dos olhares é ver a organização como sistema 
aberto. Sobre este tema, analise as afirmativas abaixo.
I. A realidade é feita de sistemas, que são feitos de elementos interdependentes. 
II. Para compreender a realidade é preciso analisar não apenas elementos 
isolados, mas suas inter-relações. 
III. Para compreender a realidade é necessário utilizar abordagens de natureza 
holística ou sistêmica, generalistas ou interdisciplinares.
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Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

3. (IBFC – IBGE – Agente – 2022)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

(...)
Estão corretas as afirmativas:
a) I e II apenas
b) I, II e III
c) III apenas
d) II apenas
e) I apenas

Tipos de Planejamento

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini
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Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

4. (IBFC – IBGE – Agente – 2022)

  
Prof. Stefan Fantini
   @prof.stefan.fantini

Sobre planejamento, analise as afirmativas abaixo.
I. Planejamento estratégico é o processo de definir atividades e recursos, ele
é feito na base da pirâmide e para realização de qualquer objetivo.
II. Planos funcionais são elaborados para possibilitar a realização de planos do
topo da organização.
III. Planejamento operacional é o processo de definir objetivos e formas de
realizá-los e definem planos para toda a organização.
Estão corretas as afirmativas:

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

4. (IBFC – IBGE – Agente – 2022)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

(...)
a) I, II e III
b) I e III apenas
c) I apenas
d) II apenas
e) III apenas
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Análise SWOT

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Ambiente INTERNO                   
(aspectos controláveis)

Ambiente EXTERNO                                    
(aspectos não controláveis)

Aspectos POSITIVOS
(ajudam a organização) Forças Oportunidades 

Aspectos NEGATIVOS 
(atrapalham a 
organização)

Fraquezas Ameaças

Matriz Ansoff

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Penetração de 
Mercado

Desenvolvimento de 
Produto

Desenvolvimento de 
Mercado Diversificação

Produtos

NovosExistentes

M
er

ca
do

s

N
ov

os
Ex

is
te

nt
es
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Balanced Scorecard - BSC

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Perspectivas

Financeira Melhoria dos resultados financeiros (Perspectiva do acionista)

Cliente "Como a organização é vista pelo cliente"

Processos Internos Processos internos críticos para o sucesso

Aprendizado e Crescimento Ativos intangíveis (Pessoas, Sistemas e Procedimentos)

04 Sistemas da Estrutura Organizacional

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Autoridade Responsabilidade

Decisão Comunicação
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Fatores Condicionantes da Estrutura Organizacional

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Fatores Condicionantes da Estrutura 
Organizacional

Fator Humano

Fator objetivos, estratégias e políticas

Fator Tecnologia

Fator Ambiente Externo

Elementos da Estrutura Organizacional

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Elementos Básicos da Estrutura
Organizacional

Especialização do Trabalho 

Departamentalização

Cadeia de Comando 

Amplitude de Controle

Centralização e 
Descentralização

Formalização
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Estrutura Matricial

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Chefe x Líder

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Chefe / Gerente / Administrador Líder

Administra Inova

É uma cópia É o original

Mantém Desenvolve

Processo formal Processo informal

Focaliza o sistema e estrutura Focaliza as pessoas

Baseia-se nas normas, nas regras e na autoridade 
formal Baseia-se na confiança

Exerce o controle sobre as pessoas Inspira confiança, incentiva e motiva as pessoas

Assegura o controle e a disciplina dos subordinados Estimula a criatividade das pessoas

Estabelece limites para os subordinados Potencializa as competências de cada pessoa 

Atua com base na estrutura hierárquica 
organizacional Atua de acordo com as situações apresentadas

Visão de curto prazo Perspectiva de longo prazo / Visão de futuro

Pergunta como e quando Pergunta o quê e o por quê

Olhos na base da organização (visão limitada) Olhos no horizonte

Imita É original

Aceita o status quo Desafia o status quo

É o clássico bom soldado É sua própria pessoa

Faz certo as coisas (eficiente) Faz as coisas certas (eficaz)
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Tipos de Poder

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

TIPOS DE PODER

Poder Legítimo Relacionado à hierarquia

Poder Coercitivo Amparado em ameaças, castigos e punições

Poder de Recompensa Poder de recompensar as pessoas

Poder de Competência Possui habilidades, conhecimentos, expertise ou know-how

Poder de Referência Baseado no carisma, na empatia e nas características do líder

Poder de Informação Pessoa detém a posse de informações estratégicas

Poder Pessoal Deriva das características individuais

Teoria dos Traços

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Teoria de Traços

Líder já nasce "pronto". Possui 
caracteíristicas inatas.                                     

(liderança não pode ser aprendida) 

Aspectos físicos

Habilidades

Aspectos da personalidade

Fatores sociais

Características relacionadas com a tarefa

Limitações

Dificuldade de identificar os traços

Dificuldade em encontrar traços universais

Ignora a reação e influência dos subordinados

Acredita que o líder é líder em qualquer situação

Simplista e limitada
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Estilos de Liderança (“Os Três de White e Lippitt”)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Estilos de Liderança 

(“Os Três de White e Lippitt”)

Liderança 
Autocrática

O líder centraliza toda a tomada de decisões e não há qualquer tipo de delegação 
aos liderados. O líder é dominador, impõe suas ordens e traça as diretrizes sem 

qualquer participação do grupo. 

Liderança 
Democrática

Os liderados participam do processo de tomada de decisões. O líder participa, 
orienta e auxilia. É como se o líder fosse um “membro normal” do grupo. 

Liderança Liberal 
(ou Laissez-Faire)

o líder delega totalmente a tomada de decisões aos liderados. A participação do 
líder é limitada. A liderança tem um papel meramente “consultivo”.

Teoria Situacional de Hersey e Blanchard

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Maturidade M1

Baixa Motivação

Baixa Capacidade

Determinar / Dirigir / Narrar (Estilo E1)

Baixo Relacionamento

Alta Tarefa

Maturidade M2

Alta Motivação

Baixa Capacidade

Persuadir / Vender (Estilo E2)

Alto Relacionamento

Alta Tarefa

Maturidade M3

Baixa Motivação

Alta Capacidade

Compartilhar / Participar (Estilo E3)

Alto Relacionamento

Baixa Tarefa

Maturidade M4

Alta Motivação

Alta Capacidade

Delegar (Estilo E4)

Baixo Relacionamento

Baixa Tarefa
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Teoria da Hierarquia das Necessidades

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Estima

Sociais

Segurança

Fisiológicas

Autorrealização

Necessidades Inferiores (de Baixo Nível)
-Necessidades Primárias

-São satisfeitas por estímulos externos
(através de salários, condições de trabalho, etc.)

Necessidades Superiores (de Alto Nível)
-Necessidades Secundárias

-São satisfeitas por estímulos internos
(estímulos de dentro do indivíduo)

Teoria da Expectância

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

M E I V
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Etapas do Processo de Controle

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Definição dos objetivos

Monitoramento/Avaliação do 
desempenho "atual"

Comparacão entre o desempenho 
"atual" e o padrão estabelecido

Correção, Realimentação ou 
Feedback

Tipos de Controle

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini
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Eficiência x Eficácia x Efetividade

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

EFICIÊNCIA Utilização de 
recursos

Fazer de forma 
correta

Relaciona-se aos 
Meios Foco Interno

EFICÁCIA
Alcance dos 
resultados 
(objetivos)

Fazer a coisa certa Relaciona-se aos 
Fins Foco Externo

EFETIVIDADE Impacto causado Gerar benefícios, 
transformação 

Relaciona-se aos 
Benefícios gerados Foco Externo

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

5. (IBFC – IBGE – Agente – 2022)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

A competitividade é uma grande preocupação num ambiente em que muitas
organizações disputam a preferência dos mesmos consumidores e clientes.
Assinale a alternativa que condiz com a relação entre o esforço e o resultado
e que significa realizar tarefas de maneira inteligente, com o mínimo de
esforço e com o melhor aproveitamento de recursos.
a) Eficiência
b) Eficácia
c) Qualidade
d) Efetividade
e) Produtividade
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Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

6. (IBFC – IBGE – Agente – 2022)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Sobre conceitos gerais de Administração, analise as afirmativas abaixo.
I. O desempenho eficiente do processo está associado também a outras
unidades de recursos, como o tempo.
II. A antítese da eficiência é o desperdício.
III. Eficiência significa produzir resultados corretos no menor tempo possível.
Estão corretas as afirmativas:
a) I apenas
b) II apenas
c) III apenas
d) I, II e III
e) I e II apenas

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

7. (IBFC – IBGE – Agente – 2022)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Competitividade é uma tradução particular da ideia de eficácia, que se aplica
particularmente a empresas. Competitividade é um critério extremamente
importante de desempenho. São inúmeras as vantagens competitivas que
uma empresa pode ter. Assinale a alternativa que apresenta a vantagem
competitiva que se relaciona ao custo.
a) Eliminação de desperdício
b) Redução de tempo de ciclo
c) Flexibilidade
d) Qualidade
e) Inovação
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Qualidade

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Significados 
(Maximiano)

Excelência Se refere ao melhor que se pode fazer. A excelência é absoluta: é o ideal mais elevado. 

Especificações Se refere à qualidade “planejada”. Ou seja, é a definição de “como” o produto ou serviço 
deve ser. Qualidade significa o conjunto das características de um produto ou serviço. 

Conformidade Se refere ao grau de identidade entre o produto ou serviço e suas especificações.

Adequação ao Uso

Adequação ao uso é uma ideia que engloba as definições anteriores e tem dois 
significados: qualidade de projeto (compreende as características do produto que atendem 

as necessidades ou interesses do cliente) e ausência de deficiências (quanto maior o 
número de deficiências, mais baixa é a qualidade).

Ferramentas Qualidade

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Ferramentas da 
Qualidade

Histograma
É um gráfico de barras (retângulos), que tem por objetivo auxiliar o gestor a identificar e visualizar a frequência de 

determinado evento (defeito/problema). É uma ferramenta estatística que permite a visualização e a identificação das 
variações 

Diagrama de Pareto Regra do 80/20, 80% dos “resultados” (“problemas”) provêm de 20% de ”causas”. Auxilia o gestor a “focar” (priorizar) 
nos aspectos que mais geram impacto na situação analisada.

Diagrama de 
Ishikawa Auxilia o gestora identificar as causas de determinado problema. Diagrama de Causa-Efeito (Gráfico Espinha de Peixe)

Benchmarking É um processo contínuo e sistemático de análise das práticas adotadas por empresas concorrentes, as quais são 
consideradas fortes e, na maioria das vezes, líderes de mercado.  

5W2H Tem por objetivo facilitar o planejamento das atividades. Auxilia o gestor a traçar os planos de ação para que os 
objetivos sejam alcançados. Auxília na tomada de decisão.

GUT Ferramenta utilizada para priorizar os problemas.
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Ciclo PDCA

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

PLAN

DO

CHECK

ACT

Principais Teóricos da Qualidade

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Gurus da 
Qualidade

Shewhart

Desenvolveu o gráfico de controle (ou carta de controle) para detectar variações nos processos.

Foi primeiro a utilizar métodos estatísticos para o controle dos processos (Pai do Controle Estatístico da 
Qualidade)

Foi responsável por criar o do Ciclo PDCA.

Deming

Defendia a busca pela qualidade e por sua melhoria contínua. 

Percebeu que o Ciclo PDCA era uma ferramenta que se ajustava muito bem à ideia de “melhoria contínua”. 
Aprimorou e difundiu o Ciclo PDCA.

A qualidade deve ser orientada pela busca do atendimento das necessidades dos clientes. 
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Principais Teóricos da Qualidade

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Gurus da 
Qualidade

Juran

Foi o primeiro teórico a destacar os “Custos da Qualidade”. 

Os “custos” para se obter a qualidade podem ser classificados em 03 categorias: Custos decorrentes de Falhas; 
Custos de Prevenção; Custos de Avaliação

Propôs também a Trilogia da Qualidade: Planejamento, Controle e Melhoria.

Feigenbaum 

Foi o primeiro a tratar a qualidade de forma sistêmica nas organizações

Responsável por criar o conceito de Controle Total da Qualidade (TQC – Total Quality Control). 

A qualidade é um dever de todos, e deve envolver aspectos como a “uniformidade da produção”, com o objetivo 
de atender às necessidades dos clientes.

Principais Teóricos da Qualidade

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Gurus da 
Qualidade

Crosby 

Responsável por criar o conceito do “zero defeito”, 

O Programa Zero Defeito (ou Defeito-Zero), é baseado na ideia de “fazer certo desde a primeira vez”. 

Crosby escreveu o livro “Quality is Free”

Ishikawa 

Foi responsável por contribuir na formação do conceito de Controle da Qualidade por Toda a Empresa (CWQC – Company Wide 
Quality Control), 

Foi o criador dos Círculos da Qualidade (CQC). 

Difundiu 07 importantes ferramentas da qualidade: -Análise de Pareto; -Diagrama de causa-efeito (Diagrama “espinha de peixe” / 
Diagrama de Ishikawa); -Histograma; -Folhas de controle; -Diagramas de escada; -Gráficos de controle;  -Fluxos de controle.

Taguchi 

Foi o primeiro a focar nas atividades de projeto

Só existe uma maneira de satisfazer as necessidades do cliente, qual seja: produzindo produtos de qualidade robusta (robust quality).

Propôs a ideia da “função perda da qualidade”: quanto mais as características de qualidade de um produto se afastam do valor 
planejado (valor alvo), maior será a “perda para a sociedade”.
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Significado da Qualidade

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Significados da 
Qualidade

Shewhart "A qualidade é subjetiva e objetiva"

Deming A qualidade é “a satisfação das necessidades do cliente em primeiro lugar”. “A qualidade deve ter como objetivo as necessidades do 
usuário, presentes e futuras

Juran A qualidade é “adequação ao uso” 

Feigenbaum A qualidade é a “composição total das características de marketing, projeto, produção e manutenção dos bens e serviços, através dos quais 
os produtos atenderão às expectativas do cliente”.

Crosby A qualidade é a “conformidade às especificações/exigências” 

Ishikawa “Qualidade é satisfazer radicalmente ao cliente, para ser agressivamente competitivo.”

Taguchi A qualidade é a “diminuição das perdas geradas por um produto, desde a produção até seu uso pelos clientes.”

Modelo de Excelência em Gestão (MEG)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Principais 
Características

Modelo Sistêmico Possui um conceito de aprendizado e melhoria contínua, pois seu funcionamento é inspirado no ciclo do 
PDCL (Plan - Planejar, Do - Executar, Check - Verificar, Learn - Aprender).

Não é prescritivo
O MEG é considerado um modelo de referência e aprendizado, no qual não existe prescrição na sua 

implementação de práticas de gestão. Em outras palavras, o MEG é um modelo não prescritivo, isto é, o 
MEG não prescreve “práticas de gestão”.

Adaptável a todo tipo 
de organização

O MEG permite às organizações adequar suas práticas de gestão aos conceitos de uma empresa 
classe mundial, respeitando a cultura existente.
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Modelo de Excelência em Gestão (MEG)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Fundamentos

Pensamento Sistêmico É preciso que todos os colaboradores tenham o entendimento de que todas as atividades da organização possuem relação de interdependência, 
seja internamente, seja entre a organização e o ambiente com o qual interage.

Aprendizado 
Organizacional e 

Inovação

Para ser competitiva no mercado, toda organização, seus colaboradores e redes precisam sempre buscar novos patamares de competência, por 
meio de um ciclo de aprendizado permanente. Aprender e inovar sempre: esse é o caminho.

Liderança 
Transformadora

Corresponde à atuação dos líderes de forma ética, inspiradora, exemplar e comprometida com a excelência, mobilizando as pessoas em torno de 
valores, princípios e objetivos da organização, explorando as potencialidades das culturas presentes, preparando líderes e pessoas.

Compromisso com as 
Partes Interessadas

É preciso o entendimento das necessidades e demandas, bem como o estabelecimento de pactos com as partes interessadas, em especial os 
clientes,

Adaptabilidade Toda organização deve ter flexibilidade e capacidade de mudança, em tempo hábil, frente a novas demandas das partes interessadas e alterações no 
contexto ambiental.

Desenvolvimento 
Sustentável

Corresponde ao compromisso da organização em responder pelos impactos de suas decisões e atividades, na sociedade e no meio ambiente, e 
de contribuir para a melhoria das condições de vida, por meio de um comportamento ético e transparente

Orientação por 
Processos

Reconhecer que a organização é um conjunto de processos, que precisam ser entendidos de ponta a ponta e considerados na definição das 
estruturas: organizacional, de trabalho e de gestão

Geração de Valor Se refere ao alcance de resultados econômicos, sociais e ambientais, bem como de resultados dos processos que os potencializam, em níveis de 
excelência e que atendam às necessidades e expectativas as partes interessadas

Fundamentos MEG x MEGP

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Fundamentos MEG Fundamentos MEGP
Pensamento Sistêmico Pensamento sistêmico

Aprendizado Organizacional e Inovação
Aprendizado organizacional

Cultura da Inovação
Liderança Transformadora Liderança e constância de propósitos

Compromisso com as Partes Interessadas Comprometimento com as pessoas
Adaptabilidade Agilidade

Desenvolvimento Sustentável Responsabilidade social
Orientação por Processos Orientação por processos e informações

Geração de Valor Geração de Valor
Visão de Futuro

Foco no cidadão e na sociedade
Desenvolvimento de parcerias

Controle social
Gestão participativa

341

342



Desempenho

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

DESEMPENHO MOTIVAÇÃO CAPACIDADE OPORTUNIDADE

DESEMPENHO ESFORÇOS RESULTADOS

DESEMPENHO ESFORÇOS RESULTADOS

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

8. (IBFC – IBGE – Agente – 2022)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Sobre conceitos gerais de Administração, analise as afirmativas abaixo.
I. O desempenho eficiente do processo está associado também a outras
unidades de recursos, como o tempo.
II. A antítese da eficiência é o desperdício.
III. Eficiência significa produzir resultados corretos no menor tempo possível.
Estão corretas as afirmativas:
a) I apenas
b) II apenas
c) III apenas
d) I, II e III
e) I e II apenas
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Modelos Teóricos de Administração Pública

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Patrimonialismo

Confusão entre patrimônio público e patrimônio 
privado

Estado funciona como extensão do poder do 
Governante

Nepotismo (cargos são dados a familiares) Clientelismo (cargos são utilizados como “troca de 
favores")

Corrupção Cargos: Sinecuras e prebendas

Não há procupação com controle Dominação tradicional

Modelos Teóricos de Administração Pública

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Burocracia

Principais Características

Meritocracia, Profissionalização e 
Especialização 

Controle de processos. Controle 
a priori.

Legalidade das normas e 
Formalização Padronização e Previsibilidade

Impessoalidade Hierarquia funcional

Verticalização Organizacional Uniformidade, constância e 
centralização de decisões

Disfunções

Autorreferenciamento Excesso de rigidez e de 
formalismo

Despersonalização dos 
relacionamentos Apego extremo às normas

Dificuldade em aceitar mudanças Dificuldade em aceitar mudanças

Categorização como base do 
processo decisório Exibição de sinais de autoridade

Surge na segunda metade do século XIX, na época do Estado 
liberal, como forma de combater as práticas patrimonialistas Foi um grande avanço em relação ao patrimonialismo

Baseada na dominação racional-legal Contudo, não conseguiu atender às crescentes demandas da 
população
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Modelos Teóricos de Administração Pública

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Gerencialismo

Prinípais Características

Foco nos resultados Controle dos resultados (a 
posteriori)

Orientação para o cidadão-
cliente Descentralização

Flexibilização Horizontalização Organizacional

Competição Administrada Incentivo à inovação e à 
criatividade

Transparência Accountability

Não nasceu "pronto". Diversas reformas foram 
implementadas visando à implementação do modelo 

gerencial. Esse conjunto de reformas ficou conhecido como 
Nova Administração Pública (ou New Public

Management – NPM).

Emergiu na segunda metade do século XX, em meio à crise 
do Estado de Bem Estar Social, e à crise fiscal dos Estados 

Não rompeu totalmente com o modelo burocrático, e nem 
tem essa intenção

Se revelou mais capaz de promover o aumento da qualidade 
e da eficiência dos serviços sociais oferecidos pelo setor 

público
Apropria-se de muitos dos princípios burocráticos 

Nova Administração Pública (NAP)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Nova Adminsitração Pública (NAP) - New 
Public Management (NPM)

Gerencialismo Puro (Managerialism)

Críticas:

-Falta de efetividade 
(impacto) das ações

-Foco excessivo em 
redução de custos

-Usuário é visto como um 
mero contribuinte

Características:

- Foco na Eficiência

- Redução de Custos

- Usuário: Contribuinte
(taxpayer)

Consumerism

Críticas:

-Não são todos serviços 
públicos que podem ser 
objeto de competição

-Usuário do serviço público 
não pode ser tratado como 

"cliente"

Características:

- Foco na Efetividade

- Aumento da Qualidade / 
Satisfação dos clientes

- Estímulo à competição

- Usuário: Cliente

Public Service Orientation         (PSO)

Características:

- Foco na equidade

- Accountability e Cidadania

-Transparência

- Usuário: Cidadão
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Prof. Antonio Daud

DIREITO ADMINISTRATIVO E ÉTICA
NO SERVIÇO PÚBLICO
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ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Prof. Antonio Daud

Segundo José dos Santos Carvalho Filho (Manual de Direito Administrativo, 30ª edição), a
Administração Indireta Estado “é o conjunto de pessoas administrativas que, vinculadas à
respectiva Administração Direta, têm o objetivo de desempenhar as atividades
administrativas de forma descentralizada”. Sobre o assunto, assinale a alternativa que NÃO
apresenta um ente da Administração Indireta.
A Autarquias
B Empresas Públicas
C Sociedades de Economia Mista
D Ministério da Saúde
E Fundações Públicas

IBFC/2021 - IAP - PR - Agente de Execução - Técnico de Manejo e Meio Ambiente
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Acerca da Administração Direta e Indireta, leia os trechos extraídos do Decreto-Lei nº 200/1967.
"As entidades compreendidas na Administração _____ vinculam-se ao Ministério em cuja área de
competência estiver enquadrada sua principal atividade."

"A Administração _____, que se constitui dos serviços integrados na estrutura administrativa da
Presidência da Republica e dos Ministros."

"_____ é o serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios,
para executar atividades típicas da Administração Pública, que requeiram, para seu melhor
funcionamento, gestão administrativa e financeira _____."

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas,
A Indireta / Direta / Autarquia / centralizada
B Indireta / Direta / Fundação pública / descentralizada
C Direta / Indireta / Autarquia / descentralizada
D Direta / Indireta / fundação pública / centralizada
E Indireta / Direta / Autarquia / descentralizada

IBFC/ 2020 - EBSERH - Analista Administrativo - Administração

Acerca da Administração direta e indireta, assinale a alternativa que preencha correta e
respectivamente as lacunas.
"A Administração _____ compreende:
I - A Administração Direta, que se constitui dos serviços integrados na estrutura
administrativa da Presidência da República e dos _____.
II - A Administração Indireta, que compreende as seguintes categorias de entidades,
dotadas de personalidade jurídica própria: autarquias; _____; sociedades de economia
mista; _____ (Incluído pela Lei nº 7.596/1987)." (art.4º Decreto-Lei nº 200/1967).
A Federal / ministérios / empresas públicas / fundações públicas
B Estadual / conselhos federativos / empresas públicas / fundações mistas
C Federal / conselhos federativos / empresas privadas / fundações mistas
D Estadual / ministérios / empresas privadas / fundações privadas
E Federal / conselhos federativos / empresas públicas / fundações públicas

IBFC - 2020 - EBSERH - Analista Administrativo - Administração
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1 única pessoa 
jurídica

Hierarquia / 
Subordinação

Dentro da Admin. 
Direta ou Indireta

2 ou + pessoas 
jurídicas

Ausência de 
hierarquia

Legal

negocial

Admin. 
Indireta
Conces. 
Permis.

Entidades descentralizadas: características comuns

Lei específica p/ 

CRIAR 

ou 

AUTORIZAR a criação

P.J. própria

Autonomia administrativa Sujeição à supervisão ministerial
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Entidades da Administração Indireta

Personalidade Atividades Criação / 
Extinção Responsabilidade

Autarquias 

Fundações 
Públicas

Empresas 
Públicas

Soc. de Economia 
Mista

ATOS ADMINISTRATIVOS

Direito Administrativo
Prof. Antonio Daud Jr

Prof. Antonio Daud
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No que se refere aos atributos dos atos administrativos, analise as afirmativas abaixo e dê
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

( ) A imperatividade é um atributo do ato administrativo.
( ) A autoexecutoriedade é um atributo pelo qual o ato administrativo pode ser posto em
execução pela própria Administração Pública, sem necessidade de intervenção do Poder
Judiciário.
( ) Para que um ato administrativo esteja em consonância com a lei e seja presumido
legítimo é necessário uma intervenção estatal.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
A V, V, V
B V, V, F
C V, F, V
D F, F, V
E F, V, F

IBFC - 2020 - SAEB-BA - Soldado
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"Ato administrativo é o ato jurídico típico do Direito Administrativo, diferenciando-se das
demais categorias de atos por seu peculiar regime jurídico.´"(Mazza, 2013). A respeito
desse assunto, assinale a alternativa INCORRETA.
A A imperatividade tem como sinônimo a coercibilidade, sendo o atributo do ato
administrativo que impõe a obrigatória submissão ao ato praticado de todos que se
encontrem em seu círculo de incidência.
B A tipicidade proíbe a administração pública de praticar atos atípicos ou inominados
C O fechamento de um restaurante pela vigilância sanitária é um exemplo de
autoexecutoriedade, uma vez que dispensa autorização judicial
D O atributo da exigibilidade é o ato administrativo que tem a capacidade de criar
unilateralmente obrigações aos particulares, independentemente da anuência destes
E O atributo da presunção de legitimidade significa que o ato administrativo é considerado
válido até que se prove o contrário

IBFC/2020 - EBSERH - Analista Administrativo - Administração

Sobre discricionariedade, vinculação e os elementos do ato administrativo, analise as
afirmativas abaixo.
I. Discricionariedade é sinônimo de arbitrariedade.
II. A discricionariedade é verificada quando a lei deixa certa margem de liberdade de
decisão diante do caso concreto, de tal modo que a autoridade poderá optar por uma
dentre várias soluções possíveis, todas validas perante o direito.
III.O exercício da discricionariedade comumente é verificado nos elementos motivo e
objeto do ato administrativo.

Assinale a alternativa correta.
A As afirmativas I, II e III estão corretas
B Apenas as afirmativas I e II estão corretas
C Apenas as afirmativas II e III estão corretas
D Apenas a afirmativa I está correta
E Apenas a afirmativa II está correta

IBFC - 2020 - SAEB-BA - Soldado
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CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Direito Administrativo
Prof. Antonio Daud Jr

Prof. Antonio Daud

Co
nt

ra
to

s a
dm

in
is

tr
at

iv
os “Contratos da administração” 

regidos pelo direito público Supletivamente: regras do direito privado

Características

Consensuais e de adesão

Formalismo

Onerosidade

Comutatividade

Intuitu personae
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Instrumento de contrato

OBRIGATÓRIO

Concorrência e Tomada de Preços
Dispensa/inexigibilidade com 

valores nos limites dessas duas 
modalidades

ou seja, mais de R$176 ou R$ 330 
mil

FACULTATIVO

demais casos

substitutos: carta-contrato, 
nota de empenho de despesa, 

autorização de compra ou 
ordem de execução de serviço

independentemente do valor, 
para compra com entrega 

imediata e integral (sem obrigações 
futuras)
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Segundo as disposições da Lei n° 8.666/1993, analise as afirmativas abaixo com relação à
duração dos contratos administrativos:
I. Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada
pela autoridade competente para celebrar o contrato.
II. É vedado o contrato com prazo de vigência indeterminado.
III. A duração dos contratos administrativos ficará sempre adstrita à vigência dos
respectivos créditos orçamentários.

Assinale a alternativa correta
A As afirmativas I, II e III estão corretas
B Apenas as afirmativas I e II estão corretas
C Apenas as afirmativas II e III estão corretas
D Apenas a afirmativa I está correta

IBFC/2021 - Prefeitura de São Gonçalo do Amarante - RN - Auditor Fiscal do Tesouro
Municipal
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Duração dos contratos 
administrativos

(sempre determinada)

regra geral Vigência do respectivo crédito 
orçamentário

projetos com metas no PPA – Plano 
Plurianual

Serviços continuados

máximo 60 meses

excepcionalmente 
por mais 12 meses

aluguel de equipamentos

máximo 48 meses

segurança nacional  

material das forças armadas – exceto 
material de uso administrativo e 

pessoal
máximo 120 meses

complexidade tecnológica e defesa 
nacional

inovação tecnológica

utilização de programas de 
informáticaexceções

LICITAÇÕES (LEI 14.133/2021)

Prof. Antonio Daud
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Licitações
Prof. Antonio Daud

Lei 14.133/2021

norma nacional

normas gerais

fixou prazo de 2 anos p/ revogação das 
seguintes normas:

Lei 8.666/1993*

Lei 10.520/2002 (pregão)

Lei 12.462/2011 (RDC)

Durante 2 anos

Admin. pode escolher o regime

não pode mesclar regimes

nova lei alcança

administração direta
(inclusive Legislativo e Judiciário no exercício da função 

administrativa)

autarquias

fundações públicas

fundos especiais

entidades controladas

não alcança

estatais (regras constam da Lei 13.303/2016, exceto crimes 
da NLL)

repartições no exterior 
(regul. próprio, mas "princípios básicos" da NLL)

contratações que envolvam recursos estrangeiros 
(regras próprias)

reservas internacionais 
(ato normativo do Bacen)
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Licitações
Prof. Antonio Daud

Quem está alcançado pela NLL?

art. 1º 

nova lei alcança

administração direta
(inclusive Legislativo e Judiciário no exercício da função 

administrativa)

autarquias

fundações públicas

fundos especiais

entidades controladas

não alcança

estatais (regras constam da Lei 13.303/2016, exceto crimes da 
NLL)

repartições no exterior* 
(regul. próprio, mas "princípios básicos" da NLL)

contratações que envolvam recursos estrangeiros* 
(regras próprias)

reservas internacionais* 
(ato normativo do Bacen)

Nova Lei de Licitações
Prof. Antonio Daud

modalidades mantidas

Concorrência

Leilão

Concurso

Pregão

nova modalidade

Diálogo competitivo

Modalidades extintas

Tomada de preços

Convite

RDC (Lei 12.462)
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Nova Lei de Licitações
Prof. Antonio Daud

Rol exemplificativo

Rol taxativo

Contratação 
direta

Licitação 
dispensável

(discricionário)

Dispensada
(ato vinculado)

Inexigibilidade

inviabilidade de 
competição

art. 75

art. 76

art. 74

dispensa

decisão do legislador

Nova Lei de Licitações
Prof. Antonio Daud

Inexigibilidade

Fornecedor 
exclusivo Vedada preferência por marca

Credenciamento

Serviços técnicos

Natureza intelectual 
predominante

Notória especialização

Enumerados no art. 74

+

+

Vedada subcontratação 

Vedada para
divulgação

publicidade

Artista 
consagrado

divulgar cachê do artista

Aquisição ou
locação de imóvel

avaliação prévia do bem

inexistência de imóveis púb. dispon. 

justificativas da singular. do imóvel 
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Nova Lei de Licitações
Prof. Antonio Daud

OBRIGADO!

Prof. Antonio Daud

NOÇÕES DE
ADMINISTRAÇÃO DE

RECURSOS MATERIAIS

Prof. Elisabete Moreira
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Prof. Elisabete Moreira

GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTO 

Administração de Materiais  -
Cadeia de Suprimento

GESTÃO DE COMPRAS GESTÃO DE DISTRIBUIÇÃO FÍSCIA

LOGÍSITICA 

GESTÃO DE MATERIAIS 
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Prof. Elisabete Moreira

GESTÃO DE COMPRAS compreende a aquisição do produto

GESTÃO DA DISTRIBUIÇÃO FÍSICA é a transferência e

embalagem, expedição para o cliente.

GESTÃO DA DISTRIBUIÇÃO FÍSICA é a transferência e
movimentação dos produtos e serviços desde o depósito,
embalagem, expedição para o cliente.

Gestão da Cadeia de Suprimento

GESTÃO DE MATERIAIS compreende o fluxo de materiais e as

formas de recebimento, maneira de estocagem.

GESTÃO DE MATERIAIS compreende o fluxo de materiais e as
informações de suporte através da cadeia de suprimentos (prazos,
formas de recebimento, maneira de estocagem.

LOGÍSTICA é uma operação integrada que cuida de suprimentos
(recebimento, estocagem), distribuição e atendimento ao cliente.

Prof. Elisabete Moreira

1. Classificação e Codificação dos 
Materiais 

Significa estabelecer padrões idênticos de atributos, aos materiais, para:
• agrupar segundo determinados critérios;
• Facilitar o diálogo com o mercado;
• Promover eficiência em todo o processo de gestão;
• Colaborar com o controle contábil;
• Evitar duplicidade de itens.
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Prof. Elisabete Moreira

1.1. Etapas de Classificação  

Arrolar todos os itens da coleção;

Reduzir os itens que servem para uma 
mesma finalidade;

Descrever cada item, permitindo a 
individualização;

Atribuir normas técnicas 
para uso (ABNT);

Uniformizar com padrões de peso, 
medida e formato;

Atribuir números e/ou letras , representando as 
características do item.

Prof. Elisabete Moreira

1.2. Atributos dos Sistemas de 
Classificação 

Abrangência: contemplando todas as características dos materiais como
aspectos físicos, financeiros, contábeis (dimensão, forma,
acondicionamento, peso, custo);

Flexibilidade: permite ligações com outras classificações, melhoramentos, 
visão global do estoque e adequação às necessidades;

Praticidade: classificação simples e direta
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Prof. Elisabete Moreira

1.3. Critérios de Classificação  
Em razão dos atributos: Permanente e Consumo;

Em razão de fazer ou de comprar: verticalização ou horizontalização 

Em razão da demanda: Material DE estoque e NÃO de Estoque 

Em razão da aplicação na produção: matéria prima, material em 
processamento, produto acabado, material auxiliar
Em razão da aplicação na produção: matéria prima, material em 
processamento, produto acabado, material auxiliar

Em razão do valor econômico ou valor total de consumo: Curva ABC

Em razão da criticidade ou importância operacional:  Itens XYZ

Em razão de ser crítico:  problemas obtenção; armazenagem; previsão; 
diferenciados (medicamentos); reposição específica.

Prof. Elisabete Moreira

Curva ABC  
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Prof. Elisabete Moreira

Prof. Elisabete Moreira

1.4 Codificação de Materiais  

Constitui a última etapa do processo de 
classificação que ordena os materiais, 
segundo um plano metódico, 
sistemático e racional, atribuindo um 
código – caracteres ou símbolos 
alfanuméricos, alfabéticos ou 
numéricos – para que possam ser 
identificados, a critério da organização.
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1.4.1 Tipos de Sistemas de 
Codificação de Materiais   

• Sistema Decimal (Dewey):
• Sistema FSC (Federal Supply Classification)
• Sistema CSSF
• Código de Barras
• Identificação por Radiofrequência – RFID
• Unique Identification Device

2. Estoque 

Estoque é toda quantidade armazenada de mercadoria, material ou,
produtos, com valor econômico, a ser utilizada e reservada para emprego
em um momento oportuno, independente de conservação.

Do ponto de vista econômico-financeiro ou operacional,
estoque é muito importante para atender as áreas
Marketing, Vendas e Operacional e a área Financeira
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2.1. Tipos de Estoques   

• Ativo ou Normal
• Morto ou Inativo
• Segurança - Safety Stock 
• Mínimo (Ponto de 

ressuprimento)
• Estoque Máximo
• Estoque Médio
• Estoque de Proteção ou Hedge 

Inventory
• Inservível

• Empenhado ou Reservado
• Teórico
• Antecipação
• Sazonal
• Consignado
• Contingência
• Pulmão ( itens ainda não 

processados)
• Regulador (várias 

unidades/filiais)

2.2. Dimensionamento do Estoque 
e Previsão da Demanda  
Tipos de Consumo: Evolução horizontal; Consumo sujeito à tendência; Tipos de Consumo: Evolução horizontal; Consumo sujeito à tendência; 
Consumo irregular; Consumo sazonal.

Evolução da Demanda: Método de consumo do último período; Média 
móvel; Média móvel ponderada; Média móvel ponderada exponencial; 
Método dos mínimos quadrados

Técnicas de Previsão de Demanda: Projeção; Explicação; Predileção.  
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3. Gestão de Estoques 

Uma boa gestão de estoque acontece quando se consegue determinar a
quantidade ideal de material em estoque, que atenda as necessidades
da organização, estabelecer equilíbrio entre a DISPONIBILIDADE de
CAPITAL e o NÍVEL de SERVIÇO ofertado, ou seja, o objetivo é controlar
o estoque e:
• Melhorar a rotatividade ou o giro do estoque;
• Assegurar cobertura de consumo (antigiro);
• Promover acurácia;
• Minimizar os custos de estoque – custo de armazenagem, custo do 

pedido, custo da falta ou do excesso de estoque.

3.1 Níveis de Estoques 

Os NÍVEIS DE ESTOQUE são normalmente representados pela Curva Dente 
de Serra, que demonstra a movimentação do material no período.
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3.2 Sistemas de Controle de 
Estoque  
• Sistema Q - Reposição Contínua – Quantidade fixa, que dispara ao se

chegar a um mínimo estipulado.
• Sistema de máximos e mínimos;
• Sistema de duas gavetas

• Sistema P – Revisões Periódicas – Intervalos fixos e tamanho do lote
variável.

• MRP – Planejamento de Necessidades de Materiais;
• MRP II;
• ERP – Planejamento de Recursos Empresariais.

3.3 Sistemas de Produção  
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3.4 Avaliação dos Estoques

• Pelo Custo Médio;

• Pelo Método PEPS - FIFO: First in first out;

• Pelo Método UEPS – LIFO: Last in first out; 

• Pelo Custo de Reposição.

4 Supply Chain Management –
SCM 

A SCM é uma evolução do  conceito 

agregando valor ao cliente.

A SCM é uma evolução do  conceito 
de logística – inclui não só a gestão 
de compras, estoques e de 
movimentação ao longo do fluxo,  
mas, também, a gestão de todos 
processos e a integração de todos os 
atores do processo (processos de 
negócio) de forma simultânea, dos 
fornecedores até o usuário final, 
agregando valor ao cliente.
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4.1 Comakership ou Cofabricação

Significa o mais alto nível de 
relacionamento entre cliente e 
fornecedor, representado por 
conceitos como confiança mútua, 
participação e fornecimento com 
qualidade,  assegurando a redução 
dos custos em toda a cadeia.  É a 
chamada integração estratégica 

4.2 Tipos de Cadeia de Suprimento 

Cadeia Direta: flui naturalmente dos fornecedores até o cliente final, 
Chamado por  "à jusante“.

Cadeia Reversa ou Logística Reversa:  fluxo contrário, dos clientes até o 
produtor, "trazer de volta“, "a montante“ – para reaproveitamento 
(reciclagem) ou destinação final ambientalmente adequada. 

Cadeia de Ciclo Fechado ou Economia Circular (closed-loop supply chain):
é uma evolução dos dois primeiros conceitos no qual tanto a logística direta
como a reversa estão integrados e formam um ciclo contínuo.
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5. Compras
Visa a aquisição de materiais a um preço econômico, com qualidade e 

celeridade.

6. Armazenagem 

Compreende a guarda, localização, segurança e preservação do material
adquirido, a fim de suprir adequadamente as necessidades operacionais
das unidades integrantes da estrutura do órgão ou entidade, garantindo o
fluxo de materiais com acurácia, velocidade, custo baixo e com
qualidade.
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6.1 Inventário 

Instrumento de controle que CONFIRMA A EXISTÊNCIA FÍSICA. 
• Verifica a discrepância entre o ESTOQUE CONTÁBIL E O FÍSICO, 

inclusive em termos monetários; 
• Apura o valor total do estoque (contábil), quando o inventário é 

realizado próximo ao encerramento do exercício fiscal.
• Demonstra a situação para saneamento dos estoques, necessidades de 

uso, reparos, manutenção ou desfazimento.  
• Os inventários podem ser gerais ou periódicos; rotativos ou 

permanentes.

6.2. Inventário na Adm. Pública 

403

404



7. Transporte  
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OBRIGADA

Prof. Elisabete Moreira

NOÇÕES DE
ARQUIVOLOGIA

Prof. Ricardo Campanario
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EDITAL – Prova 03/04/22

Noções de arquivologia. 8.1. Arquivística: princípios e conceitos. 8.2. Legislação arquivística. 8.3. 

Gestão de documentos. 8.3.1. Protocolos: recebimento, registro, distribuição, tramitação e 

expedição de documentos. 8.3.2. Classificação de documentos de arquivo. 8.3.3. Arquivamento e 

ordenação de documentos de arquivo. 8.3.4. Tabela de temporalidade de documentos de 

arquivo. 8.4. Acondicionamento e armazenamento de documentos de arquivo. 8.5. Preservação e 

conservação de documentos de arquivo.

Arquivologia para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

Arquivologia para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

O princípio da proveniência (ou princípio de respeito aos fundos), é considerado o “Princípio básico da arquivologia segundo o qual o arquivo
produzido por uma entidade coletiva, pessoa ou família não deve ser misturado aos de outras entidades produtoras”, de acordo com o
DBTA. Possui duas vertentes:

1. Respeito aos Fundos: a distinção e indivisibilidade do fundo de um arquivo, isolando e circunscrevendo a entidade que constitui o
fundo.

2. Respeito à ordem original e estrutura de um fundo: respeitando ou restabelecendo a ordem interna do fundo. Conservar o arranjo dado
pela entidade produtora ou o fluxo orgânico no qual os documentos foram produzidos.

 Ordem Material – ordem de organização física dos documentos.
 Ordem Intelectual – sequência lógica de produção dos documentos.

Lembre-se!

Respeito aos Fundos – ordem externa, garante integridade.

Respeito à Ordem Original – ordem interna, conserva arranjo.

Princípio da Proveniência
Fundos: Ordem Interna x Ordem Externa
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Arquivologia para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

Questão Comentada
01. (IBFC/Câm. Mun. Araraquara-SP/Analista) Assinale a alternativa que completa correta e

respectivamente as lacunas sobre os princípios que trabalham a dimensão interna do
documento. Para o francês Michel Duchein afirma que o “princípio básico da ciência
arquivística” é o princípio __________ e por aderir a ele os arquivistas podem preservar a
natureza orgânica de arquivos como prova de transações. Para Bellotto, este princípio é o
“fator norteador da constituição” do arquivo e ____________ na medida em que a origem do
documento em um dado órgão gerador permitirá determinar sua função no contexto
administrativo. Tal principio “constitui a pedra angular da ciência arquivística”.

a) da organicidade / da tipologia documental
b) da proveniência / a respeito dos fundos de arquivos
c) da organicidade / do respeito aos fundos de arquivos
d) do respeito aos fundos de arquivos / da permanência
e) da proveniência / dos tópicos do arquivo

Arquivologia para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

Questão Comentada
01. (IBFC/Câm. Mun. Araraquara-SP/Analista) Assinale a alternativa que completa correta e

respectivamente as lacunas sobre os princípios que trabalham a dimensão interna do
documento. Para o francês Michel Duchein afirma que o “princípio básico da ciência
arquivística” é o princípio __________ e por aderir a ele os arquivistas podem preservar a
natureza orgânica de arquivos como prova de transações. Para Bellotto, este princípio é o
“fator norteador da constituição” do arquivo e ____________ na medida em que a origem do
documento em um dado órgão gerador permitirá determinar sua função no contexto
administrativo. Tal principio “constitui a pedra angular da ciência arquivística”.

a) da organicidade / da tipologia documental
b) da proveniência / a respeito dos fundos de arquivos
c) da organicidade / do respeito aos fundos de arquivos
d) do respeito aos fundos de arquivos / da permanência
e) da proveniência / dos tópicos do arquivo
GABARITO - B
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 Vários significados –> DBTA – Conarq, 2005. São 4 significados diferentes! Atenção para o
contexto!

 Conjuntos de documentos produzidos e acumulados por uma entidade coletiva, pública ou
privada, pessoa ou família, no desempenho de suas atividades, independente da natureza do
suporte – definição clássica.

 Instituição ou serviço que tem por finalidade a custódia, o processamento técnico, a
conservação e o acesso a documentos – ex: Arquivo Nacional.

 Instalações onde funcionam arquivos – ex: arquivo da empresa, particular, etc.

 Móvel destinado a guarda de documentos.

Arquivologia para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

Significados do termo “Arquivo”
De acordo com o DBTA são 4!

Arquivologia para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

Questão Comentada
02. (IBFC/SESACRE/Agente Administrativo) Leia atentamente o seguinte trecho. “Consideram-
se __________ um conjunto de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos,
instituições de caráter público e entidades privadas, em decorrência do exercício de atividades
específicas, bem como por pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou a
natureza dos documentos.”
a) análise documental.

b) apensação.

c) relatórios.

d) arquivos.
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Arquivologia para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

Questão Comentada
02. (IBFC/SESACRE/Agente Administrativo) Leia atentamente o seguinte trecho. “Consideram-
se __________ um conjunto de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos,
instituições de caráter público e entidades privadas, em decorrência do exercício de atividades
específicas, bem como por pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou a
natureza dos documentos.”
a) análise documental.

b) apensação.

c) relatórios.

d) arquivos.

GABARITO - D

Lei 8.159/1991 - Art. 2º - Consideram-se arquivos, para os fins desta Lei, os 
conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de 
caráter público e entidades privadas, em decorrência do exercício de atividades 
específicas, bem como por pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou a 
natureza dos documentos.

 Arquivos são comumente classificados com base em quatro critérios, quanto à:

 Entidades Mantenedoras (públicos, institucionais, comerciais e pessoais)

 Estágio de Evolução (corrente, intermediário e permanente)

 Extensão de Atuação (setoriais e gerais/centrais)

 Natureza dos Documentos (especiais e especializados)

Arquivologia para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

Classificação dos Arquivos
Tema muito recorrente em provas!
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Arquivologia para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

Questão Comentada
03. (IBFC/SESACRE/Agente Administrativo) Os arquivos apresentam características bem variadas,
daí serem classificados em grupos. Sobre esses grupos, analise as afirmativas abaixo e dê
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F):
( ) De acordo com a natureza da entidade que os criou.
( ) Os estágios de sua evolução.
( ) A extensão da sua atenção.
( ) A natureza dos seus documentos.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo:
a) V, F, F, V

b) F, V, V, F

c) F, F, V, V

d) V, V, V, V

Arquivologia para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

Questão Comentada
03. (IBFC/SESACRE/Agente Administrativo) Os arquivos apresentam características bem variadas,
daí serem classificados em grupos. Sobre esses grupos, analise as afirmativas abaixo e dê
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F):
( ) De acordo com a natureza da entidade que os criou.
( ) Os estágios de sua evolução.
( ) A extensão da sua atenção.
( ) A natureza dos seus documentos.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo:
a) V, F, F, V

b) F, V, V, F

c) F, F, V, V

d) V, V, V, V

GABARITO - D
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 Valor Primário – é atribuído a um documento em função do interesse que possa ter para a
entidade produtora, levando-se em conta a sua utilidade para fins administrativos, e seu valor
legal e fiscal.

 Valor Secundário – valor atribuído a um documento em função do interesse que possa ter
para a entidade produtora e outros usuários, tendo em vista a sua utilidade para fins
diferentes daqueles para os quais foi originalmente produzido.

Arquivologia para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

Natureza dos Arquivos
Valores Primários e Secundários

Arquivologia para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

Questão Comentada
04. (IBFC/EMDEC/Assistente Administrativo) Sobre a valoração dos documentos, analise as
afirmativas abaixo e de valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) O valor primário refere-se ao valor que o documento apresenta para a consecução dos fins
explícitos a que se propõe.
( ) Os documentos com valor administrativo envolvem direitos a curto ou longo prazo.
( ) O valor secundário pode apresentar valor administrativo, fiscal ou jurídico.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
a) V, V, F

b) V, V, V

c) F, F, V

d) V, F, F
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Arquivologia para Concursos
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Questão Comentada
04. (IBFC/EMDEC/Assistente Administrativo) Sobre a valoração dos documentos, analise as
afirmativas abaixo e de valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) O valor primário refere-se ao valor que o documento apresenta para a consecução dos fins
explícitos a que se propõe.
( ) Os documentos com valor administrativo envolvem direitos a curto ou longo prazo.
( ) O valor secundário pode apresentar valor administrativo, fiscal ou jurídico.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
a) V, V, F

b) V, V, V

c) F, F, V

d) V, F, F

GABARITO - D

 DBTA: Conjunto de
procedimentos e operações
técnicas referentes a
produção, tramitação, uso,
avaliação e arquivamento de
documentos em fase corrente
e intermediária, visando sua
eliminação ou recolhimento.
Também chamado
administração de documentos.

Arquivologia para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

Gestão de Documentos

 Dessa forma podemos definir os principais objetivos da atividade de gestão de
documentos:

 Realizar todos os procedimentos referentes à gestão de documentos
arquivísticos (produção, tramitação, uso, avaliação, arquivamento e
destinação) de forma eficiente e prezando pela economicidade.

 Disponibilizar as informações no lugar certo, na hora certa, para as pessoas
certas.

 Eliminar de forma segura os documentos destituídos de valor, realizando a
avaliação e a seleção dos conjuntos de documentos que devem ser
preservados permanentemente e dos que podem ser eliminados sem prejuízo
de perda de informações substanciais.

 Utilizar de forma adequada os equipamentos disponíveis ao bom desempenho
dos procedimentos de gestão documental.

 Garantir o pleno acesso e a preservação às informações custodiadas.
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Prof. Ricardo Campanario

Questão Comentada
05. (IBFC/SESACRE/Agente Administrativo) Sobre o processo de gestão de documentos, analise
as afirmativas abaixo.
I. Faz parte das técnicas de arquivamento de documentos, e serve como facilitador da
localização e conservação dos mesmos.
II. A gestão de documentos surgiu nas empresas com a finalidade organizar as informações da
corporação que se encontravam desorganizadas.
III. A técnica de gestão dos documentos tem como prioridade organizar a administração,
manutenção e destinação dos documentos.
Assinale a alternativa correta.
a) Apenas a afirmativa I está correta.

b) Apenas a afirmativa II está correta.

c) Apenas a afirmativa III está correta.

d) As afirmativas I, II e III estão corretas.

Arquivologia para Concursos
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Questão Comentada
05. (IBFC/SESACRE/Agente Administrativo) Sobre o processo de gestão de documentos, analise
as afirmativas abaixo.
I. Faz parte das técnicas de arquivamento de documentos, e serve como facilitador da
localização e conservação dos mesmos.
II. A gestão de documentos surgiu nas empresas com a finalidade organizar as informações da
corporação que se encontravam desorganizadas.
III. A técnica de gestão dos documentos tem como prioridade organizar a administração,
manutenção e destinação dos documentos.
Assinale a alternativa correta.
a) Apenas a afirmativa I está correta.

b) Apenas a afirmativa II está correta.

c) Apenas a afirmativa III está correta.

d) As afirmativas I, II e III estão corretas.

GABARITO - D
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Questão Comentada
06. (IBFC/EMDEC/Assistente Administrativo) Em relação a gestão de documentos, assinale a
alternativa incorreta.
a) Documentos de arquivo são todos os documentos produzidos e/ou recebidos por uma pessoa
física ou jurídica, pública ou privada, no exercício de suas atividades.

b) Documentos de natureza ostensiva deverão ser abertos e analisados, verificando-se a existência
ou não de antecedentes. Em caso afirmativo, providenciar a juntada e em caso negativo, classificá-
lo de acordo com o assunto tratado.

c) As três fases básicas da gestão de documentos são: planejamento, controle e direção.

d) A ficha de protocolo deverá conter basicamente: número de protocolo, data de entrada, origem,
espécie, número e data do documento, código e resumo do assunto e data da primeira
distribuição.

Arquivologia para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

Gestão de Documentos
Fases em Resumo
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Questão Comentada
06. (IBFC/EMDEC/Assistente Administrativo) Em relação a gestão de documentos, assinale a
alternativa incorreta.
a) Documentos de arquivo são todos os documentos produzidos e/ou recebidos por uma pessoa
física ou jurídica, pública ou privada, no exercício de suas atividades.

b) Documentos de natureza ostensiva deverão ser abertos e analisados, verificando-se a existência
ou não de antecedentes. Em caso afirmativo, providenciar a juntada e em caso negativo, classificá-
lo de acordo com o assunto tratado.

c) As três fases básicas da gestão de documentos são: planejamento, controle e direção.

d) A ficha de protocolo deverá conter basicamente: número de protocolo, data de entrada, origem,
espécie, número e data do documento, código e resumo do assunto e data da primeira
distribuição.

GABARITO - C

 Consideram-se atividades de protocolo o recebimento, a classificação, o registro, a distribuição, o
controle da tramitação, a expedição e a autuação de documentos avulsos para formação de processos, e
os respectivos procedimentos decorrentes.

Arquivologia para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

Introdução ao Protocolo
As 7 atividades típicas!

PROTOCOLO
Atividades Típicas

Recebimento Classificação Registro Distribuição Controle de 
Tramitação Expedição Autuação
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Arquivologia para Concursos
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Questão Comentada
07. (IBFC/SESACRE/Agente Administrativo) Considere que: _____________ é o setor
responsável pelo recebimento, registro, distribuição, controle da tramitação e expedição de
documentos, com vistas ao favorecimento de informações aos usuários internos e externos.
O(A) ______________ compreende um conjunto de operações que possibilita o controle do
fluxo documental (local por onde passa os documentos no órgão/instituição) viabilizado a sua
recuperação e o acesso à informação.
Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas:
a) Apensamento / anexação.

b) Protocolo / protocolo.

c) Arquivo / arquivo.

d) Armazenamento / busca.
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Questão Comentada
07. (IBFC/SESACRE/Agente Administrativo) Considere que: _____________ é o setor
responsável pelo recebimento, registro, distribuição, controle da tramitação e expedição de
documentos, com vistas ao favorecimento de informações aos usuários internos e externos.
O(A) ______________ compreende um conjunto de operações que possibilita o controle do
fluxo documental (local por onde passa os documentos no órgão/instituição) viabilizado a sua
recuperação e o acesso à informação.
Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas:
a) Apensamento / anexação.

b) Protocolo / protocolo.

c) Arquivo / arquivo.

d) Armazenamento / busca.

GABARITO - B
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Questão Comentada
08. (IBFC/SESACRE/Agente Administrativo) O protocolo, como área, possui atribuições específicas a serem observadas, devido
à sua importância em qualquer política de gestão documental e a especificidade das atividades realizadas. A respeito das
atribuições do procedimento do protocolo em documentos, analise as afirmativas abaixo.
I. Receber, expedir, conferir, digitalizar, assinar eletronicamente o que for digitalizado, registrar, distribuir e tramitar os
documentos de origem externa recebidos pelas unidades do órgão ou entidade, assim como o enviar ao Arquivo Geral ou
especial, conforme definição interna de cada Unidade, os documentos originais em suporte papel, em CDs, DVDs, entre
outros.
II. Expedir documentos via correios quando não for possível a expedição eletrônica.
III. Caso haja violação dos documentos recebidos via Correios, comunicar o fato à área de documentação do órgão ou entidade
e à área ou ao servidor destinatário.
Assinale a alternativa correta:
a) Apenas a afirmativa I está correta.

b) Apenas a afirmativa II está correta.

c) Apenas a afirmativa III está correta.

d) As afirmativas I, II e III estão corretas.
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Questão Comentada
08. (IBFC/SESACRE/Agente Administrativo) O protocolo, como área, possui atribuições específicas a serem observadas, devido
à sua importância em qualquer política de gestão documental e a especificidade das atividades realizadas. A respeito das
atribuições do procedimento do protocolo em documentos, analise as afirmativas abaixo.
I. Receber, expedir, conferir, digitalizar, assinar eletronicamente o que for digitalizado, registrar, distribuir e tramitar os
documentos de origem externa recebidos pelas unidades do órgão ou entidade, assim como o enviar ao Arquivo Geral ou
especial, conforme definição interna de cada Unidade, os documentos originais em suporte papel, em CDs, DVDs, entre
outros.
II. Expedir documentos via correios quando não for possível a expedição eletrônica.
III. Caso haja violação dos documentos recebidos via Correios, comunicar o fato à área de documentação do órgão ou entidade
e à área ou ao servidor destinatário.
Assinale a alternativa correta:
a) Apenas a afirmativa I está correta.

b) Apenas a afirmativa II está correta.

c) Apenas a afirmativa III está correta.

d) As afirmativas I, II e III estão corretas.

GABARITO - D
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Questão Comentada
09. (IBFC/EMDEC/Assistente Administrativo) Protocolo é o setor responsável pelo
recebimento, registro e controle da tramitação e expedição de documentos. Sendo assim, leia
o excerto abaixo.
“No _____, os documentos de natureza ostensiva deverão ser abertos e analisados. Na _____,
os documentos são numerados conforme sua ordem de chegada ao arquivo. Na _____, ocorre
a análise e identificação do conteúdo de documentos”.
Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.
a) registro / tramitação / classificação.

b) registro / autuação / movimentação.

c) recebimento / autuação / classificação.

d) recebimento / tramitação / movimentação.
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Questão Comentada
09. (IBFC/EMDEC/Assistente Administrativo) Protocolo é o setor responsável pelo
recebimento, registro e controle da tramitação e expedição de documentos. Sendo assim, leia
o excerto abaixo.
“No _____, os documentos de natureza ostensiva deverão ser abertos e analisados. Na _____,
os documentos são numerados conforme sua ordem de chegada ao arquivo. Na _____, ocorre
a análise e identificação do conteúdo de documentos”.
Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.
a) registro / tramitação / classificação.

b) registro / autuação / movimentação.

c) recebimento / autuação / classificação.

d) recebimento / tramitação / movimentação.

GABARITO - C

Mais uma questão nesse estilo. No recebimento a primeira coisa a ser 
feita é a separação dos documentos em oficial ou particular e, entre os 
oficiais, em ostensivos e sigilosos. Em seguida a banca chama de 
“autuação” a numeração atribuída aos documentos. Na verdade, a 
autuação tem diferentes interpretações e essa é a menos convencional e 
segue Cabral. Vejamos: “após o registro, os documentos são numerados 
(autuados) conforme sua ordem de chegada ao arquivo. A palavra 
autuação também significa a criação de processo.” Nesse contexto, a 
numeração dos documentos para o IBFC é chamada de autuação. Por fim 
falamos da análise dos documentos para a identificação do assunto, ou 
seja, a atividade de classificação documental.
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Questão Comentada
10. (IBFC/FSA/Auxiliar) A organização e o planejamento de um arquivo ou fichário, considera
os elementos constantes de um documento: nome (do remetente do destinatário ou da
pessoa a quem se refere o documento), local, número, data e assunto. Com base em
conhecimentos, de como deve ser a organização dos fichários ou arquivos, assinale a
alternativa incorreta.
a) Pode ser organizado em ordem alfabética.

b) Pode ser organizado em ordem de assunto.

c) Pode ser organizado em ordem simples ou cronológica.

d) Pode ser organizado em ordem geológica.
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Métodos de Arquivamento
Lista completa
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Questão Comentada
10. (IBFC/FSA/Auxiliar) A organização e o planejamento de um arquivo ou fichário, considera
os elementos constantes de um documento: nome (do remetente do destinatário ou da
pessoa a quem se refere o documento), local, número, data e assunto. Com base em
conhecimentos, de como deve ser a organização dos fichários ou arquivos, assinale a
alternativa incorreta.
a) Pode ser organizado em ordem alfabética.

b) Pode ser organizado em ordem de assunto.

c) Pode ser organizado em ordem simples ou cronológica.

d) Pode ser organizado em ordem geológica.

GABARITO - D
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Questão Comentada
11. (IBFC/FSA/Secretário Executivo) Sobre os métodos de arquivamento mais utilizados,
assinale a alternativa correta.
a) Crescente, códigos, nomes e classificação.

b) Alfabético, numérico, assunto e eletrônico.

c) Básico, sigiloso, interno e manipulado.

d) Diário, reservados, confidenciais e fiscais.
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Questão Comentada
11. (IBFC/FSA/Secretário Executivo) Sobre os métodos de arquivamento mais utilizados,
assinale a alternativa correta.
a) Crescente, códigos, nomes e classificação.

b) Alfabético, numérico, assunto e eletrônico.

c) Básico, sigiloso, interno e manipulado.

d) Diário, reservados, confidenciais e fiscais.

GABARITO - B
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Questão Comentada
12. (IBFC/FSA/Secretário Executivo) O método geográfico é aquele utilizado quando os documentos
possuem sua organização através do local. Ou seja, ele é usado quando a empresa escolhe classificar os
documentos através de seu local de origem. Diante disto, analise as afirmativas.
I. No método geográfico os documentos são organizados por estado ou país; eles devem ser ordenados
alfabeticamente.
II. No método geográfico as cidades de um mesmo estado ou país sempre são postas em ordem alfabética.
III. No método geográfico, as capitais devem aparecer sempre no início da lista, isto porque elas são mais
procuradas e possuem uma maior quantidade de documentos.
Assinale a alternativa correta.
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.

b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.

c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.

d) Apenas a afirmativa II está correta.
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 Quando o principal elemento para a identificação dos arquivos é a cidade deve-se adotar a
ordem alfabética das cidades, independentemente do estado ao qual pertençam. Neste caso
não há qualquer destaque para as capitais
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Método Geográfico
Ordenação por Cidade

 Quando o foco principal da ordenação é o país, alfabeta-se o próprio país em primeiro lugar,
seguido da capital e do correspondente. As demais cidades serão alfabetadas após a capital
que, nesta ordenação, novamente ganha relevância.
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Método Geográfico
Ordenação por país – Atenção com a Capital!
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Questão Comentada
12. (IBFC/FSA/Secretário Executivo) O método geográfico é aquele utilizado quando os documentos
possuem sua organização através do local. Ou seja, ele é usado quando a empresa escolhe classificar os
documentos através de seu local de origem. Diante disto, analise as afirmativas.
I. No método geográfico os documentos são organizados por estado ou país; eles devem ser ordenados
alfabeticamente.
II. No método geográfico as cidades de um mesmo estado ou país sempre são postas em ordem alfabética.
III. No método geográfico, as capitais devem aparecer sempre no início da lista, isto porque elas são mais
procuradas e possuem uma maior quantidade de documentos.
Assinale a alternativa correta.
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.

b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.

c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.

d) Apenas a afirmativa II está correta.

GABARITO - A

Atenção com o item III -> Depende. Quando se 
classifica por estado ou país sim porém, quando a 
classificação é feita diretamente por cidades aí as 
capitais perdem relevância na ordenação e todas as 
cidades são classificadas exclusivamente pela ordem 
alfabética, independentemente de serem ou não 
capitais.
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Questão Comentada
13. (IBFC/SMASDH Cuiabá/Oficial Administrativo) Em relação aos sistemas e métodos de
arquivamento, assinale a alternativa incorreta.
a) No método alfabético os títulos não são considerados na alfabetação, sendo colocados após o
nome, entre parênteses.

b) No método numérico cronológico, os documentos são organizados por números, porém deve-se
observar também a data de produção do documento.

c) O sistema direto envolve métodos que tornam necessária a utilização de índices ou códigos para
se ter acesso ao documento.

d) O método dígito-terminal é usado quando há um grande volume de informação.
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Sistemas de Arquivamento
Dois tipos mais cobrados
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Questão Comentada
13. (IBFC/SMASDH Cuiabá/Oficial Administrativo) Em relação aos sistemas e métodos de
arquivamento, assinale a alternativa incorreta.
a) No método alfabético os títulos não são considerados na alfabetação, sendo colocados após o
nome, entre parênteses.

b) No método numérico cronológico, os documentos são organizados por números, porém deve-se
observar também a data de produção do documento.

c) O sistema direto envolve métodos que tornam necessária a utilização de índices ou códigos para
se ter acesso ao documento.

d) O método dígito-terminal é usado quando há um grande volume de informação.

GABARITO - C
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Questão Comentada
14. (IBFC/EBSERH/Assistente Administrativo) Gestão de documentos é o conjunto de procedimentos e operações técnicas
referentes a produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento de documentos nas fases corrente e intermediária, visando
sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente (Lei de Arquivos nº 8.159/1991). Acerca desse assunto, assinale a
alternativa correta.
a) As fases da gestão de documentos são: recebimento, manutenção e destinação final.

b) Tramitação é o processo de análise de documentos de arquivo que estabelece os prazos de guarda e a destinação final, de acordo
com os valores que lhes são atribuídos.

c) Documentos de guarda temporária são aqueles de interesse passageiro, que não possuem valor administrativo, legal ou fiscal para
o órgão ou entidade.

d) Os prazos de guarda não se vinculam à determinação do valor do documento, mas ao tempo necessário para seu arquivamento
nas fases corrente e permanente, procurando atender, exclusivamente, às necessidades da administração que o gerou.

e) A tabela de temporalidade é um instrumento de destinação, aprovado por autoridade competente, que determina prazos e
condições de guarda tendo em vista a transferência, recolhimento ou eliminação de documentos.

Arquivologia para Concursos
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Tabela de Temporalidade
Um exemplo
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Questão Comentada
14. (IBFC/EBSERH/Assistente Administrativo) Gestão de documentos é o conjunto de procedimentos e operações técnicas
referentes a produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento de documentos nas fases corrente e intermediária, visando
sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente (Lei de Arquivos nº 8.159/1991). Acerca desse assunto, assinale a
alternativa correta.
a) As fases da gestão de documentos são: recebimento, manutenção e destinação final.

b) Tramitação é o processo de análise de documentos de arquivo que estabelece os prazos de guarda e a destinação final, de acordo
com os valores que lhes são atribuídos.

c) Documentos de guarda temporária são aqueles de interesse passageiro, que não possuem valor administrativo, legal ou fiscal para
o órgão ou entidade.

d) Os prazos de guarda não se vinculam à determinação do valor do documento, mas ao tempo necessário para seu arquivamento
nas fases corrente e permanente, procurando atender, exclusivamente, às necessidades da administração que o gerou.

e) A tabela de temporalidade é um instrumento de destinação, aprovado por autoridade competente, que determina prazos e
condições de guarda tendo em vista a transferência, recolhimento ou eliminação de documentos.

GABARITO - E
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Questão Comentada
15. (IBFC/SMASDH Cuiabá/Oficial Administrativo) Dentro do contexto de Arquivamento, analise as
afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) “Se os documentos/processos estiverem acondicionados em caixas, deve-se abrir as caixas e retirá-los.”
Trata-se de uma rotina de recebimento de documentos para arquivamento.
( ) A classificação e o arquivamento de documentos baseados no assunto/conteúdo dificultam a
recuperação do contexto original da informação e retardam a etapa de avaliação para eliminação,
transferência ou recolhimento.
( ) A forma mais recomendada para arquivamento é a utilização de miolos, que são pastas de cartolina
(capa de processo) utilizada dentro da pasta suspensa ou caixas-arquivo, como um encarte.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
a) F, F, V

b) F, V, F

c) V, V, V

d) V, F, V
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Questão Comentada
15. (IBFC/SMASDH Cuiabá/Oficial Administrativo) Dentro do contexto de Arquivamento, analise as
afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) “Se os documentos/processos estiverem acondicionados em caixas, deve-se abrir as caixas e retirá-los.”
Trata-se de uma rotina de recebimento de documentos para arquivamento.
( ) A classificação e o arquivamento de documentos baseados no assunto/conteúdo dificultam a
recuperação do contexto original da informação e retardam a etapa de avaliação para eliminação,
transferência ou recolhimento.
( ) A forma mais recomendada para arquivamento é a utilização de miolos, que são pastas de cartolina
(capa de processo) utilizada dentro da pasta suspensa ou caixas-arquivo, como um encarte.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
a) F, F, V

b) F, V, F

c) V, V, V

d) V, F, V

GABARITO - D

Na verdade a doutrina considera que a classificação e o arquivamento de 
documentos baseados no assunto/conteúdo facilita (e não dificulta) a 
recuperação do contexto original da informação e agiliza (e não retarda) a 
etapa de avaliação para eliminação, transferência ou recolhimento
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Questão Comentada
16. (IBFC/EMDEC/Assistente Administrativo) Para arquivar um documento é importante utilizar embalagens
que protejam os documentos durante o período em que estarão guardados. A esse respeito, assinale a
alternativa correta.
a) A pasta A-Z é armazenada em pé, geralmente em armários e estantes. É organizada apenas pela ordem
alfabética, não sendo possível organizar pela ordem numérica ou qualquer outra que a empresa aplique aos
documentos.

b) As pastas suspensas são as mais comuns, muito utilizadas nos arquivos correntes.

c) O arquivo de gavetas é o mais usual. Nele, os documentos são armazenados, geralmente, em pastas
sanfonadas. É utilizado, quase sempre, nos arquivos correntes e é bastante prático na busca dos documentos.

d) O arquivo fichário é formado por fileiras de estantes agrupadas sobre trilhos, de forma que possam deslizar e
permitam a abertura na estante em que se deseja colocar ou buscar o documento.
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 A pasta suspensa é a mais facilmente encontrada e é muito utilizada nos
arquivos correntes (ou de primeira idade).

 Além de ser utilizada em arquivos e armários, possui a funcionalidade de
uma pasta de mesa para armazenar documentos e papéis, bastando para
isso retirar sua haste plástica.

 Dentro da pasta suspensa são agrupados os mais variados tipos de
documentos, sempre soltos, como ofícios, memorandos e contratos. Todos
eles são ordenados nas respectivas pastas e guardados em arquivos e
gavetas ou armários.

 Seu nome deriva do fato de ficarem suspensas durante o período de
armazenamento.

 Para efeitos de organização, geralmente possuem guias (projeção) nas
quais são anotados os assuntos, nomes ou interessados a quem se referem
os documentos nela guardados.
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Pasta Supensa

Pasta A-Z

Pasta Suspensa
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Questão Comentada
16. (IBFC/EMDEC/Assistente Administrativo/2019) Para arquivar um documento é importante utilizar
embalagens que protejam os documentos durante o período em que estarão guardados. A esse respeito,
assinale a alternativa correta.
a) A pasta A-Z é armazenada em pé, geralmente em armários e estantes. É organizada apenas pela ordem
alfabética, não sendo possível organizar pela ordem numérica ou qualquer outra que a empresa aplique aos
documentos.

b) As pastas suspensas são as mais comuns, muito utilizadas nos arquivos correntes.

c) O arquivo de gavetas é o mais usual. Nele, os documentos são armazenados, geralmente, em pastas
sanfonadas. É utilizado, quase sempre, nos arquivos correntes e é bastante prático na busca dos documentos.

d) O arquivo fichário é formado por fileiras de estantes agrupadas sobre trilhos, de forma que possam deslizar e
permitam a abertura na estante em que se deseja colocar ou buscar o documento.

GABARITO - B
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