CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE EMPREGOS DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃO FeSAÚDE – Edital 01/2020

RESPOSTAS AOS RECURSOS – NÍVEL SUPERIOR
Disciplina

Língua Portuguesa
Sistema Único de Saúde (SUS)
Conhecimentos Específicos
Emprego: Analista Administrativo

N° da
Questão

Opção de Resposta por extenso

14

sem ônus para a origem,
anualmente.

15

intelectuais, técnicas e
intrapessoais.

16

Fuga, acomodação, poder,
compromisso e colaboração.

Parecer da Banca

Deferido ou
Indeferido

A abordagem da questão se refere à cessão de pessoal, que é tratada especificamente na
Lei Municipal n° 3.133/2015, em seu artigo 8º, inclusive sendo o mesmo reproduzido pelo
candidato “O Poder Executivo Municipal poderá ceder pessoal para a Fundação, sem ônus
para a origem, mediante celebração de termo de cessão, que deverá ser renovado
anualmente.”
Sendo assim, o gabarito da questão está correto e não há que se falar em anulação da
questão.
A questão apresenta enunciado correto, tratando de abordagem de autor relacionado na
bibliografia publicada como parte do edital.

Indeferido

Indeferido

O enunciado da questão trata sobre as quatro principais competências apresentadas pelo
Indeferido
autor, citando uma delas e, em seguida, requisitando a indicação das demais competências
abordadas pelo autor. Assim, o gabarito está correto na indicação da letra “C” , que apresenta
exatamente as competências nomeadas de acordo com o autor.
A questão deve ser mantida, bem como o gabarito com a opção “B”, considerando que as demais Indeferido
opções apresentam itens incorretos. Na edição citada no enunciado, o autor (ROBBINS et all,
2013) menciona “poder” entre as técnicas de resolução de conflitos.

Questão
anulada ou
Opção de
Resposta
correta

17

18

19

21

24

A questão apresenta enunciado e gabarito corretos. A letra “C” é a única opção que atende
ao comando da questão, que se apresenta conforme segue: “Para a lavratura de uma ata
serão observadas as seguintes normas, EXCETO:”.
Portanto a opção correta incluiria procedimento não condizente com a norma aplicável à
lavratura de uma ata.

Indeferido

A opção de letra “D”, não atende ao comando da questão, por estar em conformidade com o
descrito pelo autor citado no enunciado (MEDEIROS, 2020. p.82).
A questão apresenta enunciado e gabarito corretos. A letra “C” é a única opção que atende
plenamente ao comando da questão, que se apresenta conforme segue: “Para a lavratura de
uma ata serão observadas as seguintes normas, EXCETO:”.

Indeferido

O conteúdo programático, parte do Edital, contempla a temática abordada na questão,
indicando, entre outros, temas como “Gestão de Pessoas: as pessoas e as organizações; o
sistema e a administração de recursos humanos: ... controle de recursos humanos”, conteúdo
que demanda conhecimentos inseridos, perfeitamente, na “Consolidação das Leis
Trabalhistas (CLT)". As sugestões bibliográficas, parte do edital, corroboram com os temas,
constando dessa o Decreto-Lei 5.452/1943 (Consolidação das Leis do Trabalho).

INDEFERIDO

Até
5
(cinco)
dias
consecutivos, em caso de
falecimento, do cônjuge,
ascendente,
descendente,
irmão ou pessoa que
declarada em sua carteira de
trabalho, viva sob sua
dependência econômica.
15 de março.

O conteúdo programático, parte do Edital, contempla a temática abordada na questão,
indicando, entre outros, temas como “Gestão de Pessoas: as pessoas e as organizações; o
sistema e a administração de recursos humanos: ... controle de recursos humanos”, conteúdo
que demanda conhecimentos inseridos, perfeitamente, na “Consolidação das Leis
Trabalhistas (CLT)". As sugestões bibliográficas, parte do edital, corroboram com os temas,
constando dessa o Decreto-Lei 5.452/1943 (Consolidação das Leis do Trabalho).

INDEFERIDO

A questão apresenta enunciado e gabarito corretos. O requerido no comando da questão, se
refere ao prazo para envio pela Diretoria Executiva, determinado na alínea f, do inciso I do
Artigo 13º do Decreto 13.323/2019. Portanto, não se aplicando o argumentado pela
candidata.

INDEFERIDO

Diretor
Financeiro,
sempre com a assinatura
do Diretor Administrativo

Recurso deferido em vista da ocorrência de erro na publicação do gabarito da questão (24). A
opção correta é a letra C (Lei 13.323/2019 - Art. 15 , parágrafo 1°, X) e não “D”, conforme
publicado. Sendo assim, deverá ser republicado com a indicação da letra “C”.

DEFERIDO

Na ata do dia, não são
consignadas as retificações
feitas à anterior.

Apenas I, II, III e IV

Alterada de D
para C

25

firmado entre o Poder Público
e a entidade qualificada como
organização social, com vistas
à formação de parceria entre
as partes, para o fomento e
execução
de
atividades
relativas às áreas de ensino,
de pesquisa científica, de
desenvolvimento tecnológico,
de proteção do meio
ambiente, de cultura e saúde.

O Estatuto da FeSaúde, em seu Artigo 39, estabelece que a mesma celebrará Contratos de
Gestão, estando desta forma, sujeita às regras vigentes. As sugestões bibliográficas, parte
integrante do Edital, destacam, logo em seu princípio, a seguinte observação: “As sugestões
bibliográficas não devem ser limitadoras para os estudos necessários a realização do
Concurso. Outros materiais didáticos que abordem os tópicos dos conteúdos programáticos
do Concurso podem servir de orientação para os estudos, ficando a critério de cada Candidato
escolher a bibliografia que entender como mais conveniente dentre as sugeridas ou não. As
referências sugeridas têm caráter orientador e não retiram o direito da banca de se embasar
em atualizações, outros títulos e publicações não citadas.”

INDEFERIDO

26

90 dias

A questão apresenta enunciado e gabaritos corretos, pois, prazo é, de acordo com o
Dicionário Michaelis, “Espaço de tempo convencionado, dentro do qual deve ser realizada
alguma coisa”, devendo ser publicado em até 90 dias.

INDEFERIDO

A questão apresenta enunciado e gabaritos corretos. A Lei 9637/1998 “Dispõe sobre a
qualificação de entidades como organizações sociais, a criação do Programa Nacional de
Publicização, a extinção dos órgãos e entidades que menciona e a absorção de suas atividades
por organizações sociais, e dá outras providências.” Dentre outras providências, a citada lei
trata dos Contratos de Gestão, assunto abordado na questão 26.
27

Conselho Curador

A questão apresenta enunciado e gabaritos corretos, pois, como apresentado no próprio
recurso, quem delibera sobre os contratos de gestão é o Conselho Curador, órgão
apresentado na única opção correta. De acordo com o dicionário Michaelis:
“deliberar
de·li·be·rar
vtd e vpr
1 Decidir(-se) ou resolver (algo) após discussão e exame; delivrar: “Foi-se, porém, todo o dia,
sem que Amélia deliberasse o destino que deveria dar à carta” (AA2). “Nada se deliberou
quanto a condições tão imperiosas” (SER).
vpr
2 Determinar-se, resolver-se após consideração; decidir-se: Deliberou-se a enfrentar todas
as dificuldades.
vti e vint
3 Tomar decisão depois de consultar a si mesmo ou a outrem: Deliberar sobre a situação
nacional. O direito de resolver pressupõe e encerra o de deliberar.”

INDEFERIDO

28

Ao término de cada
exercício financeiro, ou a
qualquer momento em que
for solicitado.

A questão apresenta enunciado e gabaritos corretos, pois o enunciado é claro ao solicitar
prazos relativos aos contratos de gestão especificamente, portanto a opção D é a única que
atende à legislação em vigor.

INDEFERIDO

29

Privativamente à União

Entende-se ter havido um equívoco na revisão e editoração final do comando da questão,
gerando incongruência no mesmo, o que prejudicou o entendimento e, consequentemente,
a escolha da opção correta. Sendo assim, a questão deverá ser anulada.

DEFERIDO ANULADA

31

A própria FeSaúde

A questão apresenta enunciado e gabarito estão corretos. A única opção, dentre as
apresentadas, que satisfaz o disposto no Decreto Federal nº 4.073/2002, citado em seu
enunciado se encontra na letra “C”. A FeSaúde é integrante da Administração Indireta da
Prefeitura de Niterói, portanto, sendo enquadrada no inciso I do Art. 15º do referido decreto.

INDEFERIDO

32

o excesso de horas, em um
dia, for compensado pela
correspondente diminuição
em outro dia, de maneira
que não exceda, no período
máximo de um ano, à soma
das jornadas semanais de
trabalho previstas, nem seja
ultrapassado
o
limite
máximo de dez horas
diárias.

O conteúdo programático, parte do Edital, contempla a temática abordada na questão,
indicando, entre outros, temas como “Gestão de Pessoas: as pessoas e as organizações; o
sistema e a administração de recursos humanos: ... controle de recursos humanos”, conteúdo
que demanda conhecimentos inseridos, perfeitamente, na “Consolidação das Leis
Trabalhistas (CLT)". As sugestões bibliográficas, parte do edital, corroboram com os temas,
constando dessa o Decreto-Lei 5.452/1943 (Consolidação das Leis do Trabalho).
Cabe ressaltar que o exposto, também, se aplica às demais questões que tratam da temática.

INDEFERIDO

34

Apenas I, III e IV

A questão apresenta enunciado e gabarito corretos. Sendo a letra “E” a única opção, dentre
as apresentadas, que satisfaz o disposto no §2º do Artigo 59 da CLT. O comando da questão
define e limita de maneira clara “...por força de acordo ou convenção coletiva de trabalho,
se:”.
O gabarito está correto e a alegação do candidato, para solicitação da anulação da questão,
não procede. A assertiva I (Identificação e avaliação de riscos e planejamento das respostas
aos riscos) é diferente da assertiva V (Identificação de variáveis e planejamento de respostas
concretas), conforme consta da questão.
A questão apresenta enunciado correto, tratando de abordagem de autor relacionado na
bibliografia publicada como parte do edital.

INDEFERIDO

O gabarito está correto e a alegação da candidata, para solicitação da anulação da questão,
não procede. A assertiva I (Identificação e avaliação de riscos e planejamento das respostas
aos riscos) é apresentada pelo autor em sua obra “Fundamentos de
Administração”(MAXIMIANO, 2015. p. 177e 178).
De acordo com MAXIMIANO (2015) Págs. 177 e 178: “As principais técnicas de planejamento
operacional, que estudaremos nesta parte do livro, são:
• Planejamento de atividades e tempo – diagramas de precedência e cronogramas.
• Planejamento de recursos e orçamento.
• Identificação e avaliação de riscos e planejamento das respostas aos riscos”

35

Controle Formal, Controle
Social e Controle Técnico

A questão apresenta enunciado correto, tratando de abordagem de autor relacionado na
bibliografia publicada como parte do edital.

INDEFERIDO

36

Rapidez, descrição em lugar de
julgamento, administração de
recompensas e ação corretiva

A questão apresenta enunciado e gabarito corretos, tendo como base autor citado
(MAXIMIANO, 2020. p. 231).

INDEFERIDO

37

Emissor,
receptor,
mensagem, canal de
comunicação, ruídos e
feedback.

A questão apresenta enunciado e gabarito corretos, tratando de abordagem de autor
relacionado na bibliografia publicada como parte do edital. De acordo com MAXIMIANO
(2015) Pág. 275: “Em qualquer processo de comunicação, sempre há os seguintes elementos:
emissor, receptor, mensagem, canal de comunicação, ruídos e feedback”.

INDEFERIDO

38

Constará, explicitamente, de
ficha ou papeleta em seu
poder.

O conteúdo programático, parte do Edital, contempla a temática abordada na questão,
indicando, entre outros, temas como “Gestão de Pessoas: as pessoas e as organizações; o
sistema e a administração de recursos humanos: ... controle de recursos humanos”, conteúdo
que demanda conhecimentos inseridos, perfeitamente, na “Consolidação das Leis
Trabalhistas (CLT)". As sugestões bibliográficas, parte do edital, corroboram com os temas,
constando dessa o Decreto-Lei 5.452/1943 (Consolidação das Leis do Trabalho).
Cabe ressaltar que o exposto, também, se aplica às demais questões que tratam da temática.
A citada legislação pelo candidato altera dispositivos da CLT, portanto, alguns dispositivos
passam a integrar a própria CLT.

INDEFERIDO

A questão apresenta enunciado e gabarito corretos, pois dentre as opções de resposta, era a
única que contemplava o controle em poder do funcionário, conforme estabelecido pela CLT.

39

A questão apresenta enunciado e gabarito corretos, sendo a letra “B” a única opção de
resposta que contempla o controle em poder do funcionário, pois o trabalho fora do
estabelecimento citado no enunciado é diferente de empregados que exercem atividades
externas, caso citado pela candidata.
A questão apresenta enunciado e gabarito corretos,, pois dentre as opções de resposta, era a
única que contemplava o controle em poder do funcionário. Trabalho fora do
estabelecimento é diferente de teletrabalho.
O conteúdo programático, parte do Edital, contempla a temática abordada na questão,
indicando, entre outros, temas como “Gestão de Pessoas: as pessoas e as organizações; o
sistema e a administração de recursos humanos: ... controle de recursos humanos”, conteúdo
que demanda conhecimentos inseridos, perfeitamente, na “Consolidação das Leis
Trabalhistas (CLT)". As sugestões bibliográficas, parte do edital, corroboram com os temas,
constando dessa o Decreto-Lei 5.452/1943 (Consolidação das Leis do Trabalho).

INDEFERIDO

3 (três) períodos, sendo que Independente do erro material da opção “D”, não há interferência no resultado, pois a
um deles não poderá ser questão apresenta enunciado correto, pois a opção “E” é a única opção correta dentre todas.
inferior a 14 (quatorze) dias A opção “D” está errada tanto com 5 dias quanto com três dias.
corridos e os demais não
poderão ser inferiores a 5
(cinco) dias corridos, cada
um.

INDEFERIDO

O conteúdo programático, parte do Edital, contempla a temática abordada na questão,
indicando, entre outros, temas como “Gestão de Pessoas: as pessoas e as organizações; o
sistema e a administração de recursos humanos: ... controle de recursos humanos”, conteúdo
que demanda conhecimentos inseridos, perfeitamente, na “Consolidação das Leis
Trabalhistas (CLT)". As sugestões bibliográficas, parte do edital, corroboram com os temas,
constando dessa o Decreto-Lei 5.452/1943 (Consolidação das Leis do Trabalho).
39

40

41

3 (três) períodos, sendo que
um deles não poderá ser
inferior a 14 (quatorze) dias
corridos e os demais não
poderão ser inferiores a 5
(cinco) dias corridos, cada
um.
não poderá ser estipulado por
mais de 2 (dois) anos e nem
ser prorrogado mais de uma
vez.

A questão apresenta enunciado e gabarito corretos, pois dentre as opções de resposta, era a
única que contemplava o estabelecido pela CLT citada no enunciado.

INDEFERIDO

O conteúdo programático, parte do Edital, contempla a temática abordada na questão,
indicando, entre outros, temas como “Gestão de Pessoas: as pessoas e as organizações; o
sistema e a administração de recursos humanos: ... controle de recursos humanos”, conteúdo
que demanda conhecimentos inseridos, perfeitamente, na “Consolidação das Leis
Trabalhistas (CLT)". As sugestões bibliográficas, parte do edital, corroboram com os temas,
constando dessa o Decreto-Lei 5.452/1943 (Consolidação das Leis do Trabalho).

INDEFERIDO

5 (cinco) dias úteis e 48
(quarenta e oito) horas, a
partir das anotações.

A questão apresenta enunciado e gabarito corretos. A letra “B” é a única opção que atende,
plenamente, ao comando da questão(“Os prazos estabelecidos para o empregador efetuar a
anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e dar acesso a elas ao
trabalhador são, respectivamente:”), contemplando o estabelecido pela legislação citada no
enunciado (CLT - Decreto-Lei 5.452/1943, Art. 29 caput e §8º).

INDEFERIDO

42

Número de inscrição no
CPF

O conteúdo programático, parte do Edital, contempla a temática abordada na questão,
indicando, entre outros, temas como “Gestão de Pessoas: as pessoas e as organizações; o
sistema e a administração de recursos humanos: ... controle de recursos humanos”, conteúdo
que demanda conhecimentos inseridos, perfeitamente, na “Consolidação das Leis Trabalhistas
(CLT)". As sugestões bibliográficas, parte do edital, corroboram com os temas, constando
dessa o Decreto-Lei 5.452/1943 (Consolidação das Leis do Trabalho).

INDEFERIDO

44

Análise da Missão; Análise
do Ambiente Interno;Análise
do Ambiente Externoe
Definição do Plano
Estratégico.

A questão apresenta enunciado e gabarito corretos, tratando de abordagem que requer
fundamento teórico. O enunciado da questão teve como base a obra do autor (MAXIMIANO,
2015. p. 164), relacionada na bibliografia publicada como parte do edital.

INDEFERIDO

A questão apresenta enunciado e gabarito corretos. O enunciado da questão teve como base a INDEFERIDO
obra do autor (MAXIMIANO, 2015. p. 164), relacionada na bibliografia publicada como parte do
edital. A letra “D” é a única opção que atende, plenamente, ao comando da questão que se
apresenta com a seguinte redação: “De acordo com esse autor, marque a opção em que se
encontram os componentes principais do planejamento estratégico.”.
45

Produção; marketing,
A questão apresenta enunciado e gabarito corretos. O enunciado da questão teve como base a INDEFERIDO
pesquisa e desenvolvimento; obra do autor (MAXIMIANO, 2015), conforme consta na bibliografia, publicada como parte do
finanças: recursos humanos e edital, cujo conteúdo encontra-se nas páginas de números 6 a 10.
tecnologia da informação

46

Na guia Exibir, selecioneSlide
Mestre

O Edital apresenta o seguinte conteúdo: “INFORMÁTICA: Fundamentos do Windows.
Atividades baseadas em Office, internet e aplicativos em geral.”
As sugestões bibliográficas, parte integrante do Edital, indicam um endereço eletrônico
que especifica qual a versão do Office foi indicada aos candidatos.

INDEFERIDO

47

48

Arquivo > Informações
> Proteger Documento
> Criptografar com
Senha > Inserir a Senha
> OK ; Digite
novamente a Senha e
clique OK; Salve o
arquivo para ter
certeza de que a senha
entra em vigor.

O Edital apresenta o seguinte conteúdo: “INFORMÁTICA: Fundamentos do Windows.
Atividades baseadas em Office, internet e aplicativos em geral.”

Inserir > Vídeo > Video online
> Cole a URL > Inserir

O Edital apresenta o seguinte conteúdo: “INFORMÁTICA: Fundamentos do Windows.
Atividades baseadas em Office, internet e aplicativos em geral.”

INDEFERIDO

As sugestões bibliográficas, parte integrante do Edital, indicam um endereço eletrônico
que especifica qual a versão do Office foi indicada aos candidatos.

INDEFERIDO

As sugestões bibliográficas, parte integrante do Edital, indicam um endereço eletrônico
que especifica qual a versão do Office foi indicada aos candidatos.
49

Selecionar célula > clicar o
botão direito do mouse >
Novo Comentário.

O Edital apresenta o seguinte conteúdo: “INFORMÁTICA: Fundamentos do Windows.
Atividades baseadas em Office, internet e aplicativos em geral.”

INDEFERIDO

As sugestões bibliográficas, parte integrante do Edital, indicam um endereço eletrônico
que especifica qual a versão do Office foi indicada aos candidatos.
50

Clique em I > Configurações
> Avançado > Redefinir e
Limpar > Limpa o computador
> Buscar

A citada questão não abordou o sistema operacional Windows, e sim o navegador
Google Chrome.

INDEFERIDO

A questão apresenta enunciado e gabarito corretos. A letra “C” é a única opção que atende
ao comando da questão, não havendo motivo para anulação da mesma. A função objetivo
é clara, a limpeza do computador. As sugestões bibliográficas, parte integrante do Edital,
indicam um endereço eletrônico que especifica qual a versão do Office foi indicada aos
candidatos.

INDEFERIDO

O Google Chrome, apesar de ser um navegador, possui ferramenta para localização e
remoção de softwares nocivos.

INDEFERIDO

