PROCESSO SELETIVO

PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA
ORG. SOCIAL HOSPITAL DE CÂNCER DE PERNAMBUCO - HCP GESTÃO
15 de dezembro de 2019

ANALISTA ADMINISTRATIVO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO
01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno com 25 (vinte e cinco) questões de prova, sem repetição ou falha;
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no
local especificado.
03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta
preta ou azul.
04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D).
Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de uma
alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.
06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo;
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de
comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman,
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer
acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, recipiente ou
embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolates)
que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo;
f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (5.12.2 Os
g)
h)
i)
j)
k)

pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o
período de permanência dos candidatos no local de prova);

Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento;
Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, executores,
fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de
questões não serão levados em conta.
08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença.
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA
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LÍNGUA PORTUGUESA
O texto servirá de base para as questões 01 e 02:
O tempo: Feroz amigo
É uma das esquisitices do nosso tempo que na época em que mais tempo vivemos haja tanta dificuldade em relação
ao que se convencionou chamar velhice. Palavras significam emoções e conceitos, portanto também preconceitos. Por isso,
quero falar de minha implicância com a implicância que temos com os vocábulos – e a realidade – velho, velhice.
E, como gosto de historinhas, algumas, como estas, reais, lembro um episódio com Tônia Carrero, ainda uma linda
mulher aos oitenta anos. E certa vez alguém lhe perguntou: “Tônia, chegando aos oitenta, como você lida com a velhice?”.
Todos gelaram, mas ela, em pé no meio da sala, possivelmente com um cálice de champanhe na mão, respondeu sem
hesitar: “Ora, eu acho ótimo. Porque a alternativa seria a morte”.
E todos acharam maravilhosa aquela presença de espírito, e aquele pensamento. Naturalmente, nem ela, nem
ninguém gostaria de envelhecer com as doenças, perdas e fragilidades que tantas vezes nos acompanham quando o
número de anos cresce assustadoramente. Mas que, pelo menos, não sejamos velhos chatos e sombrios, eternamente
reclamando de tudo e de todos.
Quando não pudermos mais realizar negócios, viajar a países distantes ou dar caminhadas, poderemos ainda exercer
afetos, agregar pessoas, ler bons livros, observar a humanidade que nos cerca, eventualmente lhe dar abrigo e colo. Para
isso, não é necessário ser jovem, belo, com carnes firmes e pele de seda… ou ágil, mas ainda lúcido.
Viver deveria ser poder celebrar sempre mais um dia: o nosso, e dos que amamos. E, em momentos de dor indizível,
redobrar sem espalhafato, com delicadeza, o amor de que somos capazes.
Fonte: https://www.50emais.com.br/lya-luft-o-tempo-feroz-amigo/

QUESTÃO 01
É correto afirmar sobre o texto:
A) A autora concebe a velhice de forma pessimista, mostrando que nada mais resta aos que estão vivenciando esta fase
da existência;
B) Pelas características presentes no texto, o gênero textual a qual pertence é o conto;
C) No último parágrafo do texto há o predomínio da narração;
D) No termo “eventualmente lhe dar abrigo e colo”, o termo destacado retoma, no texto, a palavra “humanidade”.
QUESTÃO 02
Analise as afirmativas acerca de alguns aspectos linguísticos do texto, julgando-as certas (C) ou erradas (E):
( ) “nem ela, nem ninguém”. Os termos destacados são conjunções coordenativas aditivas;
( ) “Ora, eu acho ótimo. Porque a alternativa seria a morte”. As aspas, no texto, foram usadas para indicar a fala de
alguém;
( ) “Viver deveria ser poder celebrar sempre mais um dia”. O verbo destacado está no futuro do presente do indicativo;
( ) “dor indizível” significa uma dor que pode ser declarada.
A sequência correta, de cima para baixo é:
A) C, E, C, E;
B) C, C, E, E;
C) E, C, E, C;
D) E, C, E, E.
QUESTÃO 03
Leia as frases de Machado de Assis e marque a opção em que há um período composto por subordinação:
A) “Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria.”;
B) “A vida sem luta é mar morto no centro do organismo universal.”;
C) “A vida é cheia de obrigações que a gente cumpre por mais vontade que tenha de infringir deslavadamente.”;
D) “Creia em si, mas não duvide sempre dos outros.”.

1 de 6

ANALISTA ADMINISTRATIVO

PROCESSO SELETIVO ORGANIZAÇÃO SOCIAL HOSPITAL DE CÂNCER DE PERNAMBUCO - HCP
QUESTÃO 04
Leia o texto:
Educação! Educação!

Sonho com Dona Teteca, minha implacável professora de Português. Ela aparece, brandindo um exemplar do JB
com a segunda parte do artigo Educação! Educação!
Passa-me um sabão danado. (...)
– Seu analfabeto! Não foi isso que te ensinei! Não podes errar a concordância!
Assustado, leio um texto meu que o JB publicou no domingo passado:
“Um dos romances que mais marcou minha adolescência...”
Sinto um frio na espinha e balbucio:
– Desculpe, Dona Teteca... Eu me distraí. (...)
Conformado, pego uma resma de papel e começo a escrever, pensando: “Poxa, logo num texto sobre educação!”.
Acordo, sobressaltado e ofegante. Perdão, leitores.

Fonte: UTZERI, Fritz. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 27 jul. 2003.

Analise as afirmativas sobre a Gramática textual:
I.

“Um dos romances que mais marcou minha adolescência.”. Esta é a frase pela qual a professora chamou o narrador
de analfabeto, pois o mesmo teria cometido um erro de concordância;
II. “Passa-me um sabão danado.” No lugar de ênclise, nesta frase, seria correto usar a próclise;
III. “Não foi isso que te ensinei!” A regência do verbo ensinar está correta, pois segundo a Gramática Normativa, no sentido
de "dar instrução a, transmitir conhecimento a" ele é um verbo transitivo direto e indireto;
IV. “Um dos romances que mais marcou minha adolescência...” O termo destacado é um pronome relativo.
São corretas somente as afirmativas:
A) I, II e IV;
B) II e III;
C) I, III e IV;
D) I e III.
QUESTÃO 05
Sobre a Redação Oficial é correto afirmar:
A) Aviso, Ofício e memorando são expedientes que se diferenciam antes pela finalidade do que pela forma;
B) A Redação Oficial exige clareza, formalidade e tratamento, correta diagramação do texto, não exigindo, contudo,
uniformidade nos documentos;
C) Para tratar assuntos oficiais pelo órgão da administração pública entre si e também com particulares é usado o
Memorando;
D) O vocativo utilizado quando o documento é dirigido ao governador do Estado é “Digníssimo Governador”.
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RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO
QUESTÃO 06
A soma de 3 números consecutivos é igual a 120. O menor
deles é:

QUESTÃO 10
Em uma pesquisa sobre a preferência de sabores em
determinado dia 100 clientes foram selecionados para
responder sobre a preferência de sabores. Sabe-se que:

A) 37;
B) 39;
C) 40;
D) 41.

I. 70 gostam de sorvete de chocolate;
II. 40 gostam de sorvete de baunilha;
III. 30 gostam de ambos os sorvetes.

QUESTÃO 07
Observe a sequência:

Quantos clientes não gostam de nenhum dos dois sabores
(chocolate e baunilha)?

6/a, 18/e, 54/i, 162/m, I/II.

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

Para que a sequência lógica permaneça correta então o I
e o II devem ser substituídos, respectivamente, por:
A) 324,
B) 486,
C) 482,
D) 496,

r;
q;
o;
p.

QUESTÃO 08
Observe a proposição:

Faz sol, então Danilo vai à praia.
Sobre a proposição pode-se afirmar que:
A) É chamada de condicional e sua negativa é: “Faz sol e
Danilo não vai à praia.”
B) É chamada de disjuntiva e sua negativa é: “Faz sol e
Danilo não vai à praia.”
C) É chamada de condicional e a sua negativa é: “Não faz
sol e Danilo não vai à praia.”
D) É chamada conjuntiva e sua negação é: “Não faz sol e
Danilo não vai à praia”
QUESTÃO 09
32 jogadores de golf participam de um campeonato. Sabese que o mesmo é eliminatório, ou seja, o participante que
perde uma única vez sai da competição prosseguindo
aquele que ganha. Sabendo que só poderá ocorrer vitória
ou derrota em cada uma das partidas. Marque a
alternativa correta sobre o número de partidas necessárias
para haver um campeão do campeonato.
A) 20;
B) 22;
C) 31;
D) 62;
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 11
Administração Financeira de maneira objetiva corresponde
ao conjunto de atividades visando gerir as finanças de uma
empresa ou organização. A falta da administração
financeira adequada pode causar os seguintes problemas:

QUESTÃO 14
A respeito da Contabilidade Pública, assinale a opção
INCORRETA:
A) A Contabilidade Pública registra a previsão de receita e
a fixação das despesas estabelecidas no orçamento
público aprovado para o exercício;
B) A Contabilidade Pública escritura a execução
orçamentária;
C) A Contabilidade Pública faz comprovação entre a
previsão e a realização das receitas e das despesas;
D) A contabilidade pública oculta o valor do patrimônio e
controla as operações de crédito, a dívida ativa, os
créditos e as obrigações.

I.

Não ter informações corretas sobre saldo de caixa,
valor dos estoques de mercadorias, valor das contas a
receber e das contas a pagar, volume das despesas
fixas e financeiras;
II. Não saber se a empresa está tendo lucro ou prejuízo
em suas atividades operacionais;
III. Não calcular corretamente o preço de venda, porque
não são conhecidos seus custos e despesas;
IV. Não saber o valor patrimonial da empresa, porque não
é elaborado o balanço patrimonial.
Estão corretos os itens:
A) I, II e III, apenas;
B) II, III e IV, apenas;
C) I, III e IV, apenas;
D) I, II, III e IV.

QUESTÃO 15
Marque a opção que representa o correto preenchimento
da lacuna no texto a seguir:
O _______ é representado pelos atos de natureza
orçamentária, registrando a receita prevista e as
autorizações legais da despesa constantes na Lei
Orçamentária Anual e dos créditos adicionais abertos.

QUESTÃO 12
Assinale a opção que não corresponde a um instrumento
de planejamento na Administração Pública Federal:

A) Sistema
B) Sistema
C) Sistema
D) Sistema

A) O Plano Plurianual;
B) A Lei de Diretrizes Orçamentárias;
C) A Lei Orçamentária Anual;
D) A Lei das Diretrizes Básicas.

de Planejamento;
Orçamentário;
Organizacional;
Real.

QUESTÃO 16
A respeito das diretrizes da Gestão Patrimonial, analise os
itens:

QUESTÃO 13
A Contabilidade Pública é o ramo da Ciência Contábil que
aplica na Administração Pública as técnicas e registros dos
atos e fatos administrativos, apurando resultados e
elaborando relatórios periódicos, levando em conta:

I.

Em caso de reparo de bens, o número de registro
patrimonial não deve ser mantido, registrando-se, se
necessário, as alterações verificadas, para fins de
pronta identificação do bem;
II. Qualquer servidor público será responsável pelo dano
que causar, ou para o qual concorrer, a qualquer bem
público, que esteja sob sua guarda;
III. É vedado o uso particular de qualquer bem público,
salvo o uso autorizado por lei;
IV. Todo documento que se referir a qualquer bem
público, deve, obrigatoriamente, mencionar o número
do seu registro patrimonial.

I. As normas de Direito Financeiro;
II. Os princípios gerais de finanças públicas;
III. Os princípios da contabilidade;
IV. Os princípios pessoais.
Estão corretos os itens:
A) II e III, apenas;
B) II, III e IV, apenas;
C) I, III e IV, apenas;
D) I, II, III e IV.

Estão corretos os itens:
A) I, II e III, apenas;
B) II, III e IV, apenas;
C) I, III e IV, apenas;
D) I, II, III e IV.
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QUESTÃO 17
Material é a designação genérica de equipamentos,
componentes, acessórios, sobressalentes, matéria prima,
dentre outros. Para fins de classificação da despesa
orçamentária, os materiais são classificados em:
A) Material
B) Material
C) Material
D) Material

QUESTÃO 20
Uma vez declarada a Visão e Missão da empresa, seus
dirigentes devem conhecer as partes do ambiente que
precisam monitorar para atingir suas metas. É preciso
analisar as forças macroambientais (demográficas,
econômicas, tecnológicas, políticas, legais, sociais e
culturais) e os atores microambientais (consumidores,
concorrentes, canais de distribuição, fornecedores) que
afetam sua habilidade de obter lucro. Analise as
afirmativas abaixo a assinale a opção correta quanto a
análise estratégica de um negócio.

de Uso e Material Permanente;
de Consumo e Material Provisório;
de Consumo e Material Permanente;
Provisório e Material Permanente.

QUESTÃO 18
Analise as afirmativas e assinale a que corresponde a uma
vantagem de se realizar o Planejamento Estratégico
Organizacional:

A) A organização precisa ter compreensão do seu
ambiente interno (fraquezas e oportunidades) e externo
(fortalezas e ameaças);
B) Identificados os pontos fortes, fracos, oportunidades e
ameaças já possível fazer a matriz BCG;
C) O gestor deve incluir pontos fortes e fracos de sua
empresa, juntamente com as oportunidades e ameaças
do setor em um mesmo quadro sem distinguir cada
uma;
D) Para saber quais as qualidades e o que pode ou deve
ser melhorado na sua empresa utiliza-se a matriz SWOT
com estudo dos pontos fortes/forças e fracos/fraquezas
do seu negócio.

A) Alocação transparente dos recursos financeiros,
materiais e humanos da empresa para ações que serão
futuramente analisadas, discutidas e definidas;
B) Comprometimento dos funcionários com ações, metas
e objetivos dos quais eles não participam na fase de
levantamento de dados, geração de ideias e finalização;
C) Conhecimento mais profundo dos pontos fortes e fracos
da empresa e das ameaças e oportunidades oferecidas
pelo mercado no qual ela atua;
D) Inflexibilidade de correções de decisões, mediante a
existência de objetivos bem definidos e de indicadores
de desempenho.

QUESTÃO 21
A estrutura organizacional é o resultado da identificação,
análise, ordenação e agrupamento das atividades e dos
recursos das empresas, incluindo o sistema de decisão,
responsabilidade, autoridade e linhas de comunicação,
que definem a maneira como se integram as partes de
uma organização.

QUESTÃO 19
Missão é uma declaração sobre o que a organização é.
Define seu propósito, finalidade de sua existência, motivo
pela qual foi criada. Diz sobre onde ela está. É a identidade
da empresa. Assinale a opção que corresponda a uma
pergunta facilitadora para elaboração da missão de uma
empresa.

I.

O sistema de decisão realiza a distribuição das
atividades nas organizações;
II. O sistema de responsabilidade define a natureza das
decisões, os responsáveis por elas e as formas de
decidir;
III. O sistema de autoridade realiza a forma de integração
entre as diversas unidades da organização;
IV. O sistema de comunicação realiza a distribuição de
poder dentro das organizações.

A) O que queremos ser no futuro?
B) Como a empresa deseja ser reconhecida?
C) Em que direção a empresa pretende seguir?
D) Qual a razão de nossa existência?

É correto afirmar que, os itens:
A) I, III e IV, apenas, estão corretos;
B) II, III e IV, apenas estão corretos;
C) I, II, III e IV, estão incorretos;
D) I, II, III e IV, estão corretos.
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QUESTÃO 22
A Administração por Objetivos (APO) é um procedimento
sugerido para aplicação prática do processo de planejar,
organizar, executar e controlar, por isso, em qualquer
sistema de administração tem-se como princípios da APO:

QUESTÃO 25
A respeito de licitações e contratos administrativos,
assinale a opção correta.
A) A lei nº 8.666/1993 estabelece normais gerais sobre
licitações e contratos administrativos pertinentes a
obras, serviços, inclusive de publicidade, compras,
alienações e locações no âmbito dos poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
B) Estão subordinados ao regime da lei os órgãos da
administração direta, os fundos especiais, as fundações
públicas e as empresas públicas, excetuando-se as
autarquias e as sociedades de economia mista;
C) As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras,
alienações, concessões, permissões, e locações da
Administração Pública, quando contratadas com
terceiros, são isentas de processo de licitação, em
regra;
D) Para aquisição de bens comuns, a adoção do processo
licitatório permanece ao previsto na Lei nº 8.666/1993.

A) São estabelecidos objetivos específicos, de maneira
generalista e imensurável, para as principais áreas de
resultados (ou desempenho) de uma equipe ou unidade
da organização;
B) Um prazo específico é definido para a realização dos
objetivos, com prazos inflexíveis para verificação do
desempenho da equipe;
C) O desempenho da equipe é avaliado ao longo do
período (não apenas no fim), assim o feedback é uma
prática na rotina;
D) Não
existe
o
desenvolvimento
de
planos,
proporcionando maior autonomia e esperando melhores
resultados.
QUESTÃO 23
Para que a armazenagem seja eficaz, ela necessita:
I.

Realização de cargas e descargas de veículos mais
rápidas;
II. Agilidade dos fluxos internos, tanto de materiais
quanto de informação;
III. Utilização efetiva de equipamentos e mão de obra;
IV. Mínima proteção aos itens estocados;
V. Controle para evitar divergências de inventário e
perdas de qualquer natureza.
Está(ão) incorreto(s) o(s) item(ns), apenas:
A) II;
B) IV;
C) II e III;
D) I e IV.
QUESTÃO 24
A correta armazenagem de materiais visa usar o espaço
físico disponível no armazém de forma organizada e
eficiente, permitindo a movimentação adequada dentro do
almoxarifado e mantendo os cuidados necessários com
vistas a evitar a sua deterioração. É necessário realizar o
estudo de layout nas situações, exceto:
A) Facilidade de movimentação de equipamentos;
B) Obsolescência das instalações;
C) Ambiente de trabalho inadequado;
D) Reduzir custos operacionais.
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