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16) É vedado à Ebserh patrocinar entidade fechada de previdência privada  

Gabarito: ERRADO  

Comentário: Lei nº12.550 – art. 15  

17) A Ebserh pode celebrar contrato temporário de emprego, nos termos da legislação 

pertinente, mediante processo seletivo simplificado, e está sujeita a fiscalização do 

Tribunal de Contas da União.  

Gabarito: CORRETO.  

Comentário:  A primeira parte: " A Ebserh pode celebrar contrato temporário de 

emprego, nos termos da legislação pertinente, mediante processo seletivo 

simplificado"   

Está correta, conforme art. 12 da Lei 12.550,   

A segunda parte que fala:  

(a Ebserh) "está sujeita a fiscalização do Tribunal de Contas da União",   

Temos de remeter ao art. 14 da Lei 12.550 que menciona a competência de fiscalização 

aos órgãos de controle interno e ao controle externo exercido pelo Congresso Nacional 

com o auxílio do TCU.   

Este auxílio exercido pelo TCU, é traduzido inclusive, através de fiscalizações. Razão 

pela qual a questão está correta.  

Estaria errado se o enunciado trouxesse que a competência pelo controle externo é do 

TCU, o que não foi o caso   

Este artigo é um desdobramento do art. 71 da Constituição Federal que trata as 

atribuições do TCU em suas ações de controle.  

No que se refere ao Estatuto Social da Ebserh, julgue os itens que se seguem:  

18) O órgão de auditoria interna é vinculado diretamente a Diretoria Executiva da 

empresa:  

Gabarito: ERRADO  

Comentário: A vinculação é ao Conselho de Administração, conforme art 29  



19) O Conselho Fiscal da Ebserh é integrado por representantes de três ministérios, 

cujos membros fazem jus a honorários mensais salvo impedimento legal Gabarito: 

CORRETO  

Comentário:  Conforme Art. 21. Parágrafo 3.  

Com Relação ao Regimento Interno da Ebserh, julgue os itens subsequentes:  

20) Em caso de necessidade e no exercício das suas atribuições, é admitida decisão 

ad referendum do presidente da empresa que deverá ser submetida a votação na 

primeira reunião subsequente da diretoria executiva.  

Gabarito: ERRADO  

Comentário: O art. 9 fala em "casos de comprovada urgência", e não de "casos de 

necessidade", razão pela qual está errada.  

21) A gestão e a coordenação do serviço de informação ao cidadão para prestação 

de informação ao público quanto aos serviços e funcionamento da empresa são da 

competência da ouvidoria geral da Ebserh  

Gabarito: CORRETO  

Comentário:  Conforme art. 42- VII  

No que diz respeito ao Código de Ética e Conduta da Ebserh  

22) Para realizar uma denúncia à Comissão de Ética da Ebserh, o cidadão menor de 

idade deverá ser representado por seu responsável   

Gabarito: ERRADO  

Comentário: Nos art. 18 e 19- 1, qualquer cidadão poderá fazer uma denúncia, 

inclusive com a CEE.  

23) A todo empregado que for contratado será disponibilizada cópia do Código de 

Ética e Conduta da Empresa.  

Gabarito: CORRETO  

Comentário: Conforme Art. 23  

Acerca do Estatuto da Pessoa Com Deficiência  

24) A avaliação da deficiência de uma pessoa será biopsicossocial com equipe 

multiprofissional e interdisciplinar considerando seus fatores sócio ambientais, 

psicológicos e pessoais.  

Gabarito: CORRETO.  



Comentário: Conforme art 2- 1º. Também são considerados outros critérios, como: 

impedimentos nas funções e estruturas do corpo, limitação de desempenho, etc, 

porém o enunciado não trouxe os três fatores citados como exaustivos, razão pela qual 

a assertiva está correta.  

25) A penas prevista para quem discriminar pessoa em razão da sua deficiência 

será a mesma se o ato ocorrer por meio de meios de comunicação social ou não.  

Gabarito: ERRADO  

Comentário:  Art 88-2. A pena aumenta e muito. Chega a dobrar!  
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