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CONCURSO PÚBLICO n° 01 /2013
Caderno de Prova
Data de aplicação: 14/07/2013

NÍVEL MÉDIO

CARGOS 200/210: AGENTE FISCAL

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES
1. Confira se seu CADERNO DE PROVAS corresponde ao cargo escolhido em sua 

inscrição. Este caderno contém cinqüenta questões objetivas, corretamente 
ordenadas de 1 a 50.

2. Caso esteja incompleto ou contenha algum defeito, solicite ao fiscal de sala 
que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações 
posteriores nesse sentido.

3. O CARTAO-RESPOSTA, que será entregue pelo fiscal durante a prova, é o 
único documento válido para a correção das questões objetivas expostas 
neste caderno.

4. Quando o CARTAO-RESPOSTA estiver em suas mãos, confira-o para saber se 
está em ordem e se corresponde ao seu nome. Em caso de dúvidas, solicite 
orientação ao fiscal.

5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondente às suas 
respostas deve ser feita com caneta esferográfica azul ou preta. O 
preenchimento é de sua exclusiva responsabilidade.

6. Não danifique o CARTAO-RESPOSTA, pois em hipótese alguma haverá 
substituição por erro do candidato.

7. Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 alternativas 
classificadas com as letras: A, B, C, D e E, havendo apenas uma que responde 
ao quesito proposto. O candidato deve assinalar uma resposta. Marcação 
rasurada, emendada, com campo de marcação não preenchido ou com 
marcação dupla não será considerada.

8. A duração total das provas objetiva é de 4 horas, incluindo o tempo 
destinado à identificação - que será feita no decorrer da prova - e ao 
preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA.

9. Reserve, no mínimo, os 20 minutos finais para preencher o CARTAO- 
RESPOSTA. Não será concedido tempo adicional para o preenchimento.

10. Você deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no mínimo, 1 hora 
após o início das provas e poderá levar este caderno somente no decurso dos 
últimos 60 minutos anteriores ao horário determinado para o seu término.

11. É terminantemente proibido ao candidato copiar seus assinalamentos feitos 
no CARTÃO-RESPOSTA da prova objetiva.

12. Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem a autorização 
do fiscal de sala.

13. Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala mais próximo, devolva-lhe o 
CARTÃO-RESPOSTA e deixe o local de prova.

14. A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no 
presente caderno ou no CARTAO-RESPOSTA poderá implicar a anulação da sua 
prova.

INFORMAÇÕES
• 15/07/2013 - A partir das 15h (horário de
Brasília) -  Divulgação do Gabarito Preliminar 
das provas objetivas.
• Não serão conhecidos os recursos em 
desacordo com o estabelecido em edital 
normativo.
• É permitida a reprodução deste material 
apenas para fins didáticos, desde que citada a 
fonte.
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Para responder às questões de 1 a 5, leia o texto abaixo.

Busca pela vida em águas profundas em Santos

O navio de pesquisa oceanográfica japonês 
Yokosuka chegou ontem ao Porto de Santos, com o 
submarino Shinkai 6500 e um grupo de cientistas brasileiros 
a bordo, marcando assim o fim de uma expedição de duas 
semanas sobre o Platô de São Paulo, com mergulhos que 
chegaram a 3.600 metros de profundidade.

E a grande descoberta da expedição, imagine só, foi 
não ter descoberto quase nada. Foi a primeira vez que 
cientistas mergulharam a grandes profundidades nessa 
região, e a escassez de vida surpreendeu tanto os 
pesquisadores japoneses quanto os brasileiros. "A 
expectativa era encontrar grandes concentrações de vida, 
mas infelizmente nada disso foi localizado", contou ao 
Estado o cientista chefe da expedição, Katsunori Fujikura, da 
Agência Japonesa de Ciência e Tecnologia da Terra e do Mar 
(Jamstec). A expectativa baseava-se no fato de que, do 
ponto de vista geológico, o Platô de São Paulo (onde fica a 
Bacia de Santos) é muito parecido com o Golfo do México, 
onde há também muitas reservas de petróleo, gás, e uma 
grande concentração de ecossistemas quimiossintéticos, 
que é o que os biólogos esperavam encontrar por aqui 
também. "Foi uma surpresa para nós. Por que será que há 
tão pouca vida aqui? Esse será o escopo das pesquisas a 
partir de agora", completou Fujikura.

Ecossistemas quimiossintéticos são ambientes de 
grande profundidade associados a falhas no assoalho 
oceânico, nos quais a fonte primária de energia para a vida 
não é a fotossíntese, como realizada pelas plantas na 
superfície, mas o metabolismo de elementos químicos 
inorgânicos (como metano e enxofre) realizado por micro
organismos especialmente adaptados a condições extremas 
de temperatura e pressão, que acabam dando suporte à 
vida de vários organismos maiores, incluindo moluscos, 
crustáceos e peixes. Há dois tipos principais desses 
ambientes: as fumarolas de água quente e as exsudações de 
água fria, que é o que os pesquisadores esperavam 
encontrar no Platô de São Paulo.

A viagem de duas semanas, entre Rio e São Paulo, 
foi a segunda pernada de uma expedição iniciada cerca de 
um mês atrás, dentro de uma parceria entre a Jamstec, o 
Instituto Oceanográfico da USP e o Serviço Geológico do 
Brasil (CPRM), envolvendo pesquisadores de várias 
instituições brasileiras e japonesas. Na primeira pernada 
foram realizados sete mergulhos de até 4.200 metros de 
profundidade nas regiões da Elevação do Rio Grande e da 
Dorsal de São Paulo. Agora, na segunda pernada, foram 
nove mergulhos de até 3.600 metros no Platô de São Paulo 
(estavam previstos 10 mergulhos, mas o último teve de ser 
cancelado por questões meteorológicas).

Nenhum ambiente quimiossintético foi encontrado, 
e a quantidade de animais maiores observados também foi 
pequena — diferentemente do que foi observado nos 
mergulhos da primeira pernada. "Apesar de serem todos da 
mesma região, os três locais têm biodiversidades distintas",

Instituto QUADRIX

observou Fujikura. "Aqui não vimos animais de grande porte 
e a quantidade de vida era muito menor."

O que não significa que a expedição tenha sido um 
fracasso, nem que não existam ecossistemas 
quimiossintéticos no Platô de São Paulo, segundo a 
pesquisadora Vivian Pellizari, do Instituto Oceanográfico da 
USP. "O que nós vimos foi uma parte muito pequena do 
platô", destaca ela. "É impossível que numa área enorme 
como essa, com todo o petróleo que sabemos ter aqui, não 
haja nenhum escape de gás, nenhuma exsudação fria, como 
há no Golfo do México. Temos de continuar procurando; é 
uma agulha no palheiro."

Mesmo sem ter encontrado nenhum ambiente 
quimiossintético, os cientistas vão voltar para casa com uma 
grande quantidade de dados e amostras, suficiente para 
muitos anos de pesquisa. Dezenas de amostras de água, 
sedimentos e animais de águas profundas foram coletadas, 
incluindo caranguejos, camarões, mexilhões, esponjas, 
pepinos e estrelas do mar. "É bem possível que tenhamos 
espécies novas nessas amostras", diz o biólogo Angelo 
Bernardino, da Universidade Federal do Espírito Santo 
(UFES), que fez um mergulho com o Shinkai a 2.800 metros 
de profundidade. "Acho que vão aparecer coisas muito 
interessantes nas análises."

Vivian e Bernardino destacam que o Atlântico Sul 
nunca havia sido prospectado cientificamente dessa 
maneira, e foi a primeira vez que cientistas brasileiros 
tiveram oportunidade de descer a essas profundidades na 
costa brasileira. "Foi uma oportunidade única para a ciência 
do Brasil", disse Vivian, ressaltando que várias instituições 
do País, de vários Estados, vão receber amostras coletadas 
na expedição para pesquisa. "Apesar de a biodiversidade 
observada ter sido bem menor do que esperávamos, o 
desafio será maior ainda agora para explicar esses 
resultados", avaliou a bióloga. "É a primeira vez que 
coletamos esse tipo de dado no Brasil; então, toda 
informação que pudermos extrair deles será muito 
importante."

As amostras de água e sedimento, por exemplo, 
serão minuciosamente analisadas quimicamente e 
geneticamente para entender que elementos e micro
organismos estão presentes nesses ambientes.

(Disponível em www.estodoo.com.br)

QUESTÃO 1
Leia o trecho abaixo, que aparece em destaque no texto.

"(...jmergulhos que chegaram a 3.600 metros de
profundidade"

Sobre o "que" no trecho em destaque pode-se afirmar 
corretamente o seguinte:

(A) É uma conjunção integrante.
(B) É uma conjunção coordenativa e eqüivale a uma 

explicação.
(C) É um pronome relativo e poderia ser substituído por "os 

quais".
(D) Poderia ser substituído por "cujos".
(E) É uma preposição no contexto em que aparece.

LÍNGUA PORTUGUESA
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QUESTÃO 2
Em "que acabam dando suporte à vida", o termo em 
destaque:

Não deveria conter acento indicativo de crase.
II. É um complemento nominal.

, Liga-se diretamente a "suporte", em termos sintáticos. 
IV. Foi utilizado corretamente no texto.

É correto o que se afirma em

(A) I, II, III e IV.
(B) somente I e
(C) somente I, II e
(D) somente I e IV.
(E) somente IV.

QUESTÃO 3
A palavra "pequena", em destaque no texto, exerce a 
mesma função do termo destacado em:

(A) O navio de pesquisa oceanográfica japonês Yokosuka 
chegou ontem ao Porto de Santos.

(B) O navio de pesquisa oceanográfica japonês Yokosuka 
chegou ontem ao Porto de Santos.

(C) O que não significa que a expedição tenha sido um 
fracasso.

(D) O que não significa que a expedição tenha sido um 
fracasso.

(E) O que não significa que a expedição tenha sido um 
fracasso.

QUESTÃO 4
Releia a seguinte fala, presente no texto:

"É bem possível que tenhamos espécies novas nessas 
amostras"

A oração em destaque exerce função de:

Sujeito.
Predicativo.

(A)
(B)
(C) Objeto Direto.
(D) Objeto Indireto
(E) Aposto.

QUESTÃO 5
Sobre a forma verbal "esperávamos", em destaque no texto, 
assinale a afirmação incorreta.

(A) É de um verbo da primeira conjugação.
(B) Sua desinência número-pessoal é "-va-".
(C) Apresenta desinência modo-temporal.
(D) É uma forma de pretérito imperfeito.
(E) Apresenta vogal temática "a".

Para responder às questões de 6 a 10, leia a tirinha abaixo.

CO NSE6LUU RESOLVER O PROBLEMA 
90  AQUECIMENTO GLOBAL?

SIM, COLOQUEI 
E lE  NO PREEZER,

/

(Disponível em http://dolhemongo.eom/tog/deus/page/4)

QUESTÃO 6
Sobre o primeiro quadrinho, analise as afirmações abaixo.

I. A forma verbal "conseguiu" pode ter como sujeito 
elíptico "você".

II. Aparece uma locução verbal com uma forma de 
infinitivo em "conseguiu resolver".

. As formas verbais "conseguiu" e "coloquei" estão 
flexionadas na mesma pessoa.

Pode-se afirmar que:

(A) somente I e II são corretas.
(B) somente I e III são corretas.
(C) somente II e III são corretas.
(D) todas são incorretas.
(E) todas são corretas.

QUESTÃO 7
Ainda sobre o primeiro quadrinho, é possível notar que há 
um desvio em relação àquilo que a norma padrão prescreve 
como "linguagem formal". Caso o autor pretendesse seguir a 
norma padrão de nossa gramática, escreveria:

(B)

(A) "Conseguiste resolver a questão do aquecimento 
global?".
"Conseguiu resolver o problema do aquecimento do 
globo terrestre?".
"Conseguira resolver a questão do aquecimento do 
planeta?".
"Sim, coloquei-lhe no freezer".

(C)

(D)
(E) "Sim, coloquei-o no freezer".

HE WÉ.„EVA,VEM 
ERA 6LAOAU. VER A RESTElRA

QUE ELE PEZ'

ENTÃO POR QUE TA TRISTE?

PORQUE RESOLVÉflPO 
Um PROBLEMA ACABEI 

CRIANPO OUTRO.
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QUESTÃO 8
Sobre o texto do segundo quadrinho, pode-se afirmar que:

(A) Tem linguagem absolutamente formal.
(B) Apresenta utilizações corretas do "porquê".
(C) Não há forma verbal no gerúndio.
(D) A palavra "um" em "um problema" é numeral.
(E) Há dois problemas de concordância verbal.

QUESTÃO 9
A função sintática de "Eva", que aparece no último 
quadrinho, é:

(A) Sujeito.
(B) Aposto.
(C) Vocativo.
(D) Agente da Passiva.
(E) Complemento Nominal.

QUESTÃO 10
Assinale a opção em que há, em destaque, um Adjunto 
Adnominal.

(A) Conseguiu resolver o problema do aquecimento global?
(B) Conseguiu resolver o problema do aquecimento global?
(C) Conseguiu resolver o problema do aquecimento global?
(D) Porque resolvendo um problema acabei criando outro.
(E) Porque resolvendo um problema acabei criando outro.

RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 11
Qual deve ser a taxa anual de juros para que um valor de 
R$ 10.000,00, aplicado durante 4 anos, tenha um 
rendimento de R$ 6.300,00?

(A) 11%
(B) 12%
(C) 13%
(D) 14%
(E) 15%

QUESTÃO 12
Dentre o total de pessoas presentes em uma escola, 2/3 das 
pessoas são alunos, 1/4 das pessoas são alunas e as 
restantes 40 pessoas são docentes e trabalhadores internos. 
Quantas são as alunas estudantes nessa escola?

(A) 240
(B) 200
(C) 150
(D) 120
(E) 100

QUESTÃO 13
Um reservatório d'água em forma de paralelepípedo tem 
4,0 m de comprimento, 2,5 m de largura e 3,0 m de altura. 
Qual será o volume do reservatório ainda não preenchido se 
houver 60% de água nele?

(A) 9,0 m3
(B) 10,0 m3
(C) 11,5 m3
(D) 12,0 m3
(E) 12,5 m3

QUESTÃO 14
Se Jonas briga com Marta, então Marta vai ao cinema. Se 
Marta vai ao cinema, então Carlos fica em casa. Se Carlos 
fica em casa, então Paula briga com Carlos. Ora, Paula não 
briga com Carlos. Logo:

(A) Marta não vai ao cinema e Jonas briga com Marta.
(B) Carlos fica em casa e Marta vai ao cinema.
(C) Carlos não fica em casa e Marta vai ao cinema.
(D) Marta vai ao cinema e Jonas briga com Marta.
(E) Carlos não fica em casa e Jonas não briga com Marta.

QUESTÃO 15
Três placas de aço devem ser divididas em partes e 
tamanhos iguais, com o maior tamanho possível. Se as 
placas medem 90 m2, 108 m2 e 144 m2, qual deve ser a área 
de cada uma das partes?

(A) 9 m2
(B) 12 m2
(C) 18 m2
(D) 20 m2
(E) 24 m2

QUESTÃO 16
Um determinado relógio tem um defeito, em conseqüência 
do qual adianta sempre 12 minutos a cada dia. Nesse caso,
em 8 horas e 40 minutos, ele terá adiantado
aproximadamente:

(A) 3,5 minutos
(B) 4,5 minutos
(C) 3,8 minutos
(D) 3,0 minutos
(E) 5,0 minutos

CHAVE DE SEGURANÇA: A G F I 5 5 4
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QUESTÃO 17
Qual o próximo número na seqüência abaixo?

100 98 94 88 80 70

(A) 62
(B) 61
(C) 59
(D) 58
(E) 57

QUESTÃO 18
Na sede do CRBio-5, 25 operários levam 5 dias trabalhando 
8 horas por dia na reforma do prédio. Quantos dias serão 
necessários para 20 operários realizarem a mesma tarefa 
trabalhando 5 horas por dia?

(A) 18
(B) 15
(C) 14
(D) 12
(E) 10

QU ESTAO 19
Um determinado produto sofreu um aumento de 12% e, 
logo depois, outro aumento de 20%. Se atualmente seu 
preço é de R$ 58,60, qual era seu preço antes do primeiro 
aumento?

(A) R$42,80
(B) R$43,60
(C) R$44,80
(D) R$45,60
(E) R$45,80

QUESTÃO 20
Qual deve ser o valor de x, para que o determinante abaixo 
seja nulo?

11 2

1 4 X
1 2 4

(A) 8
(B) 3
(C) 4
(D) 0
(E) 6

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
Nas questões que avaliam os conhecimentos de noções de 
informática, a menos que seja explicitamente informado o 
contrário, considere que todos os programas mencionados estão 
em configuração padrão, em português, que o mouse está 
configurado para pessoas destras, que expressões como clicar, 
clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão 
esquerdo do mouse e que teclar corresponde à operação de 
pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas 
uma vez. Considere também que não há restrições de proteção, de 
funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, 
diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

QUESTÃO 21
Desenvolvido para microcomputadores e dispositivos 
móveis, o programa Adobe Reader tem qual destas funções?

(A) Leitor de diversos formatos de arquivos, como PDF, XPS 
e DOCX.

(B) Leitor de arquivos do formato PDF.
(C) Editor de arquivos do formato PDF.
(D) Editor de arquivos dos formatos PDF e XPS.
(E) Gerenciador de documentos.

QUESTÃO 22
Assinale a alternativa que exibe na ordem correta a 
categoria dos seguintes componentes: Hardware, Software e 
Serviço.

(A) Nuvem, USB e Plotter.
(B) Nuvem, Processador e Memória.
(C) Memória, EMail e Processador.
(D) Teclado, Leitor biométrico e Impressão.
(E) Memória, Sistema Operacional e EMail.

QUESTÃO 23
Leia as afirmações a seguir sobre recursos do programa MS 
Word 2013.

I. Um estilo é um conjunto de características de 
formatação, como nome da fonte, tamanho, cor, 
alinhamento de parágrafo e espaçamento. Alguns 
estilos incluem até mesmo borda e sombreamento.

II. Para iniciar a numeração de página mais adiante em um 
documento, é necessário primeiro dividir o documento 
em seções e desvinculá-las. Em seguida, é possível exibir 
a numeração de página e escolher o valor inicial.

. Para editar um cabeçalho ou rodapé deve-se clicar duas 
vezes na área do cabeçalho ou rodapé para abrir as 
Ferramentas de Cabeçalho e Rodapé.

Está correto o que se afirma em:

(A) somente I e II
(B) somente II e
(C) somente I e
(D) I, II e
(E) nenhuma.
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QUESTÃO 24
Por padrão, no programa MS Word 2013, ao se exibir as 
réguas horizontal e vertical, na junção das mesmas é exibido 
um símbolo semelhante à letra "L". Qual o seu significado?

(A) Significa que as réguas estão padronizadas para o 
sistema métrico.

(B) O texto será alinhado à esquerda.
(C) O texto será alinhado à direita.
(D) A tabulação segue as distâncias padrões.
(E) A primeira tabulação está a um centímetro da margem 

esquerda.

QUESTÃO 25
Para responder a esta questão, sobre o recurso Inserir, 
SmartArt, Hexágonos Alternados, do programa MS Power 
Point 2013, leia cuidadosamente as afirmações a seguir.

I. É possível, clicando-se uma vez sobre qualquer
hexágono, fazer girar todos hexágonos ao mesmo 
tempo.

II. Utilizando a opção Alterar Forma, pode-se transformar 
um único hexágono em uma estrela, por exemplo.

. É possível, clicando-se uma vez sobre qualquer
hexágono, arrastá-lo para fora do conjunto original.

Está correto o que se afirma em:

(A) somente I e II
(B) somente II e
(C) somente I e
(D) M ie
(E) nenhuma.

QUESTÃO 26
Em uma planilha do programa MS Excel 2013, ao se aplicar a 
formatação Personalizado DDD sobre uma célula que 
contenha o número 12, o que será exibido?

(A) 012.
(B) Segunda-feira.
(C) qui.
(D) 1/2.
(E) 1D2

QUESTÃO 27
Para uma célula de uma planilha do programa MS Excel 
2013, quantos alinhamentos horizontais estão disponíveis?

QUESTÃO 28
Com qualquer um dos navegadores principais, ao se visitar 
uma página da internet cujo endereço comece com HTPPS, o 
que deverá ser exibido?

(A) Uma tela de confirmação para prosseguimento.
(B) Uma tela de confirmação para download.
(C) O símbolo do navegador em uso.
(D) Um relógio.
(E) Um cadeado.

QUESTÃO 29
Assinale a alternativa que exibe um aplicativo específico 
para Computação nas Nuvens.

(A) Dropbox.
(B) VirtuaBox.
(C) Wamp.
(D) VLC.
(E) VNC.

QUESTÃO 30
Como é chamado o software que ajuda a impedir que 
hackers acessem um computador pela network ou pela 
Internet verificando as informações provenientes destas 
proibindo ou permitindo suas transmissões?

(A) Anti Spyware.
(B) AntiVírus.
(C) Scandisk.
(D) Sniffer.
(E) Firewall.

QUESTÃO 31
É correto afirmar que faz parte das condições para o 
exercício do mandato de membro do Conselho Federal e dos 
Conselhos Regionais da categoria:

(A) Cidadania brasileira ou estrangeira, desde que com visto 
para trabalho no Brasil.

(B) Habilitação profissional ou em andamento, conforme 
comprovação de escolaridade de nível superior.

(C) Pleno gozo dos direitos profissionais, civis e políticos.
(D) Condições exigidas na Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT) que condizem com a categoria em 
questão, bem como atestado psicológico expedido nos 
últimos 6 meses que habilitam o profissional para a 
atuação.

(E) Inexistência de qualquer processo judicial em nome do 
profissional em questão, especialmente no que se 
refere a crimes contra a segurança nacional.

(A) 2
(B) 4
(C) 6
(D) 8
(E) 10
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QUESTÃO 32
Assinale a alternativa incorreta a respeito da profissão de 
Biólogo, de acordo com o disposto na Lei n° 6.684/79 e 
legislação atualizada sobre o tema.

(A) O exercício da profissão de Biólogo é privativo dos 
portadores de diploma profissional com suas devidas
especificidades
reconhecidas.

reconhecidas por instituições

(B) O diploma deve ser devidamente registrado, de 
bacharel ou licenciado em curso de História Natural, ou 
de Ciências Biológicas, ou de licenciado em Ciências, 
com habilitação em Biologia, expedido por instituição 
brasileira ou estrangeira oficialmente reconhecida ou

(C)

(D)

regularizados na forma da lei.
O Biólogo, sem prejuízo do exercício das mesmas 
atividades por outros profissionais igualmente 
habilitados na forma da legislação específica, poderá 
formular e elaborar estudo, projeto ou pesquisa 
científica, básica e aplicada, nos vários setores da 
Biologia ou a ela ligados.
O Biólogo poderá elaborar estudo, projeto ou pesquisa 
científica que se relacionem com 
saneamento e melhoramento do
executando direta ou

a preservação, 
meio ambiente, 

indiretamente as atividades
resultantes desses trabalhos, com exceção daquelas que 
envolvam atuação protetiva do Ministério Público.

(E) Poderá o Biólogo orientar, dirigir, assessorar e prestar 
consultoria a empresas, fundações, sociedades e 
associações de classe, entidades autárquicas, privadas 
ou do poder público, no âmbito de sua especialidade, 
bem como realizar perícias e emitir e assinar laudos
técnicos e pareceres 
efetivamente realizado.

de acordo com o currículo

QUESTÃO 33
Assinale a alternativa correta a respeito da competência dos 
Conselhos Regionais, de acordo com o disposto na Lei 
n° 6.684/79 e legislação atualizada sobre o tema.

(B)

(A) Eleger, dentre os seus membros, por maioria absoluta, 
o seu Presidente e o seu Vice-Presidente.
Elaborar a proposta de seu Regimento, bem como as 
alterações, submetendo à aprovação do Conselho 
Regional e do Conselho Federal.

(C) Julgar e decidir, em grau de recurso, os processos de 
infração à legislação e ao Código de Ética, enviados pelo 
Ministério Público e pelas Câmaras Especializadas.

(D) Julgar assuntos de interesse geral e administrativo e 
sobre os casos comuns a duas ou mais modalidades.

(E) Funcionar como Conselhos Regionais de Ética, 
conhecendo, processando e julgando os casos que lhes 
forem submetidos pelo Poder Judiciário.

QUESTÃO 34
Conforme determina a Lei n? 7.017/82, que dispõe sobre o 
desmembramento dos Conselhos Federal e Regionais de 
Biomedicina e Biologia, é correto afirmar que:

(A) Os Conselhos Federal e Regionais de Biomedicina e de 
Biologia, criados pela Lei n° 7.017/82, ficam 
desmembrados em Conselhos Federal e Regionais de 
Biomedicina e Conselhos Federal e Regionais de 
Biologia, passando a constituir sociedades de economia

(B)
mista autônomas.
Os Conselhos Federal e Regionais de Biomedicina e de 
Biologia, criados pela Lei n° 6.684/79, ficam
desmembrados em Conselhos Federal e Regional de 
Biomedicina e Conselhos Federal e Regionais de
Biologia, passando a constituir entidades autárquicas 
autônomas.

(C) Aplicam-se a cada um dos Conselhos Regionais 
desmembrados as normas previstas na Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT) que não contrariem o caráter 
de empresa pública dessas entidades.

(D) Os Conselhos Federal e Regionais de Biomedicina e de 
Biologia, criados pela Lei n° 7.017/82, ficam 
desmembrados em Conselhos Federal e Regional de 
Biomedicina e Conselhos Federal e Regionais de
Biologia, passando a constituir fundações autônomas.

(E) Aplicam-se a cada um dos Conselhos Federais 
desmembrados por esta lei as normas respectivas 
previstas na Lei n° 6.684/79 que não contrariem o 
caráter de sociedades de economia mista dessas 
entidades.

QUESTÃO 35
Leia as seguintes afirmações e assinale a alternativa correta, 
a respeito das infrações disciplinares dispostas no Decreto 
n° 88.438/83.

É infração disciplinar transgredir preceito do Código de 
Ética profissional.

II. Exercer a profissão, quando impedido de fazê-lo, ou 
facilitar, por qualquer meio, o seu exercício aos não 
registrados ou leigos é considerado infração disciplinar.

. É considerado infração disciplinar violar sigilo
profissional.

Está correto o que se afirma em:

(A) somente 1.
(B) somente II.
(C) somente III.
(D) 1, II e III.

LU nenhuma.
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QUESTÃO 36
Analise as afirmações e assinale a incorreta acerca do
Conselho Federal de Biologia.

(A) O Conselho Federal deverá reunir-se pelo menos uma 
vez a cada três meses.

(B) Constituem renda do Conselho Federal: determinadas 
parcelas instituídas na legislação, bem como doações.

(C) O Conselho Federal deliberará com a presença da 
maioria absoluta de seus membros, com exceções.

(D) Determinadas deliberações do Conselho Federal podem 
ser realizadas por 2/3 (dois terços) de seus membros.

(E) Constituem renda do Conselho Federal: 20% (vinte por 
cento) do produto da arrecadação de anuidades, taxas, 
emolumentos e multas, em cada Conselho Regional; 
legados, doações e subvenções; e rendas patrimoniais.

QUESTÃO 37
São objetivos gerais da orientação e fiscalização definidos na
Resolução CFBio n° 284/2012, exceto:

(A) Assegurar o cumprimento de Leis, Decretos, Resoluções e 
outras Normas que regulamentam o exercício da profissão 
de Biólogo, bem como da Pessoa Jurídica de direito público 
e privado, cujas finalidades básicas ou de preservação de 
serviços estejam ligadas às Ciências Biológicas.

(B) Garantir, de forma permanente, o cumprimento dos 
objetos e a prática da orientação e fiscalização do 
exercício profissional do Biólogo.

(C) Garantir à sociedade que os serviços são prestados por 
profissionais habilitados.

(D) Informar, permanentemente, aos Biólogos, às 
instituições de ensino, de pesquisa e de prestação de 
serviços, de caráter público ou privado, assim como à 
sociedade, sobre os direitos e deveres, bem como sobre 
as áreas de atuação profissional do Biólogo.

(E) Promover, obrigatoriamente, a contínua avaliação 
qüinqüenal das atividades dos Biólogos e das Pessoas 
Jurídicas cujas atividades estejam ligadas às Ciências 
Biológicas.

QUESTÃO 38
O egresso que tenha concluído a graduação até dezembro de 
2015, conforme os cursos especificados na Lei n9 6.684/79, 
deverá cumprir carga horária mínima de 2.400 horas de 
Componentes Curriculares das Ciências Biológicas. De acordo 
com a Resolução CFBio n9 300/2012, tal requisito é 
indispensável para a atuação nos seguintes campos, exceto:

(A) Pesquisa e laudos.
(B) Projetos e fiscalização.
(C) Análises e pareceres.
(D) Perícias Judiciais e projetos.
(E) Fiscalização e perícias.

QUESTÃO 39
Para os efeitos da Resolução CRBio n9 227/2010, pode-se 
afirmar que:

(A) Atividade Profissional é um conjunto de ações públicas 
ou privadas e atribuições médicas geradoras de direitos 
de saúde e responsabilidades relacionadas ao exercício 
profissional, de acordo com as competências e 
habilidades obtidas pela formação profissional.

(B) Áreas são um conjunto de áreas de atuação afins que 
caracteriza um perfil profissional.

(C) Área de Atuação é aquela em que o Biólogo exerce sua 
atividade profissional ou técnica, em função do 
território de sua formação profissional.

(D) Atividade Profissional é um conjunto de ações e 
atribuições geradoras de obrigações relacionadas ao 
exercício profissional, resguardadas as 
responsabilidades dentro do exercício de sua função.

(E) São áreas de atuação o meio ambiente, a 
biodiversidade, a medicina do trabalho, a saúde, a 
biotecnologia, a produção e a genética aplicada.

_____________________________________ | Instituto QUADRIX

QUESTÃO 40
Sobre os requisitos exigíveis para a inscrição de Pessoa
Jurídica junto ao CRBio, conforme a Resolução CRBio
n° 115/2007, é incorreto afirmar que:

(A) A inscrição deve ser solicitada mediante requerimento e 
formulário próprios, devidamente assinados pelo 
representante legal da pessoa jurídica.

(B) O representante legal da pessoa jurídica deve estar, 
necessariamente, acompanhado de advogado para a 
assinatura da documentação exigida.

(C) A documentação exigida deve ser apresentada com 
cópias autenticadas, solicitação e comprovantes.

(D) É necessário o contrato social da empresa, estatuto ou 
documento constitutivo equivalente.

(E) É obrigatória a solicitação de Termo de 
Responsabilidade Técnica pelo Responsável Técnico 
indicado pela pessoa jurídica requerente com a 
expressa anuência daquele [Biólogo] e aceitação do 
referido encargo.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 41
Em relação ao regramento das punições e infrações que os
Conselhos de Biologia podem aplicar, assinale a alternativa
incorreta.

(A) Na fixação da pena serão considerados os antecedentes 
profissionais do infrator, o seu grau de culpa, as 
circunstâncias atenuantes e agravantes e as 
conseqüências da infração.

(B) A suspensão por falta de pagamento de anuidades, 
taxas ou multas só cessará com a satisfação da dívida, 
podendo ser cancelado o registro profissional se, após 
decorridos três anos, não for o débito resgatado.

(C) As instâncias recorridas poderão reconsiderar suas 
próprias decisões.

(D) Uma das penas disciplinares consiste na suspensão do 
exercício profissional pelo prazo de até três anos.

(E) Das decisões do Conselho Federal ou de seu Presidente, 
por força de competência privativa, caberá recurso, em 
trinta dias contados da ciência, para o Ministro do 
Trabalho.
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QUESTÃO 42
O exercício do mandato de membro do Conselho Federal e 
dos Conselhos Regionais, assim como a respectiva eleição, 
mesmo na condição de suplente, ficará subordinado, além 
das exigências constantes da Consolidação das Leis do 
Trabalho e legislação complementar, ao preenchimento dos 
seguintes quesitos e condições básicas:

I. Pleno gozo dos direitos profissionais, civis e políticos.
II. Inexistência de condenação por crime contra a 

segurança nacional.
III. Inexistência de débitos consolidados em órgão 

governamental.
IV. Cidadania brasileira nata.
V. Habilitação profissional na forma da legislação em vigor. 

Estão corretas quantas condições acima?

(A) Todas.
(B) Nenhuma.
(C) Somente três.
(D) Somente duas.
(E) Somente quatro.

QUESTÃO 43
A Resolução do CFBio nq 02/2002 traz diretrizes de conduta 
a serem seguidas pelos Biólogos. É o chamado "Código de 
Ética". Assim sendo, assinale a única alternativa que possui 
regramento inadequado em relação ao citado código.

(A) O Biólogo não deve publicar em seu nome trabalho 
científico do qual não tenha participado ou atribuir-se 
autoria exclusiva de trabalho realizado em cooperação 
com outros profissionais ou sob sua orientação.

(B) As disposições do Código também se aplicam às pessoas 
jurídicas e firmas individuais devidamente registradas 
nos Conselhos de Biologia, com exceção aos ocupantes 
de cargos eletivos e comissionados, cujos cargos 
possuem regras específicas.

(C) É vedado ao Biólogo valer-se de título acadêmico ou 
especialidade que não possa comprovar.

(D) As dúvidas na interpretação e os casos omissos do 
Código serão resolvidos pelo Conselho Federal de 
Biologia, ouvidos os Conselhos Regionais de Biologia.

(E) O código poderá ser alterado pelo Conselho Federal de 
Biologia por iniciativa própria ou mediante provocação 
da categoria, dos Conselhos Regionais, ou de Biólogos, à 
luz dos novos avanços científicos ou sociais, ouvidos os 
Conselhos Regionais.

QUESTÃO 44
As Câmaras Especializadas são órgãos dos Conselhos 
Regionais encarregados de julgar e decidir sobre os assuntos 
de fiscalização pertinentes às respectivas modalidades e as 
infrações ao Código de Ética. São atribuições das Câmaras 
Especializadas:

I. Opinar sobre os assuntos de interesse comum a duas ou 
mais modalidades, encaminhando-os ao Conselho 
Regional.

II. Aplicar as penalidades e multas previstas.
III. Apreciar e julgar os pedidos de registro de profissionais, 

das firmas, das entidades de direito público, das 
entidades de classe e das escolas ou faculdades na 
Região.

IV. Elaborar as normas para a fiscalização das respectivas 
modalidades.

Estão corretos os incisos:

(A) 1, II e III, somente.
(B) II, III e IV, somente.
(C) II e IV, somente.
(D) 1, III e IV, somente.
(E) 1, II, III e IV.

QUESTÃO 45
Assinale o correto conceito de "poder de polícia".

(A) Atividade da administração pública que, limitando ou 
disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a 
prática de ato ou abstenção de fato, em razão de 
interesse público concernente à segurança, à higiene, à 
ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do 
mercado, ao exercício de atividades econômicas 
dependentes de concessão ou autorização do Poder 
Público, à tranqüilidade pública ou ao respeito à 
propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.

(B) Atribuição conferida pela Constituição aos Chefes do 
Poder Executivo para produzir regulamentos e decretos 
sem a participação ordinária ou regular do Poder 
Legislativo. Tem sua origem e razão de ser no interesse 
e na necessidade de aperfeiçoamento progressivo do 
serviço público.

(C) É o de que dispõe o Executivo para organizar e distribuir 
as funções de seus órgãos, estabelecendo a relação de 
subordinação entre os servidores do seu quadro de 
pessoal. Tem como objetivo ordenar, coordenar, 
controlar e corrigir as atividades administrativas, no 
âmbito interno da Administração Pública.

(D) Faculdade de punir internamente as infrações 
funcionais dos servidores.

(E) É aquele em que o administrador se encontra 
inteiramente preso ao enunciado da lei que estabelece 
previamente um único comportamento possível a ser 
adotado em situações concretas, não existindo um 
espaço para juízo de conveniência e oportunidade.
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QUESTÃO 46
Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, 
ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em 
razão dela, vantagem indevida constitui o crime de:

(A) Prevaricação.
(B) Corrupção ativa.
(C) Peculato.
(D) Concussão.
(E) Estelionato.

QUESTÃO 47
Considera-se funcionário público, para os efeitos penais:

(A) Quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, 
exerce cargo, emprego ou função pública. Equipara-se a 
funcionário público quem exerce cargo, emprego ou 
função em entidade paraestatal, e quem trabalha para 
empresa prestadora de serviço contratada ou 
conveniada para a execução de atividade típica da 
Administração Pública.

(B) Apenas aqueles que exercem função ou detêm cargo 
nas pessoas da Administração Direta.

(C) Quem, exceto transitoriamente ou sem remuneração, 
exerce cargo, emprego ou função pública.

(D) Somente quem exerce cargo, emprego ou função em 
entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa 
prestadora de serviço contratada ou conveniada para a 
execução de atividade típica da Administração Pública.

(E) Quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, 
exerce cargo, emprego ou função pública. Não se 
equipara a funcionário público quem exerce cargo, 
emprego ou função em entidade paraestatal e quem 
trabalha para empresa prestadora de serviço contratada 
ou conveniada para a execução de atividade típica da 
Administração Pública.

QUESTÃO 48
Assinale a alternativa incorreta a respeito dos direitos e 
garantias fundamentais existentes na Constituição Federal.

(A) 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.

(B) É inviolável a liberdade de consciência e de crença, 
sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos 
e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de 
culto e a suas liturgias.

(C) É livre a manifestação do pensamento, sendo 
preservado o anonimato.

(D) 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.

(E) Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a 
permanecer associado.

QUESTÃO 49
Tenha atenção nos incisos a seguir.

I. O Poder Legislativo Federal é exercido pelo Congresso 
Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados, do 
Senado Federal e das Assembléias Legislativas.

II. O Senado Federal compõe-se de representantes do 
povo, eleitos, pelo sistema proporcional, em cada 
Estado, em cada Território e no Distrito Federal.

III. O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da 
República, auxiliado pelos Ministros de Estado. A 
eleição do Presidente da República importará a do Vice- 
Presidente com ele registrado.

IV. O Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de 
Justiça e os Tribunais Superiores têm sede na Capital 
Federal. O Supremo Tribunal Federal e os Tribunais 
Superiores têm jurisdição em todo o território nacional.

Quantos deles estão corretos?

(A) Nenhum.
(B) Todos.
(C) Somente três.
(D) Somente dois.
(E) Somente um.

QUESTÃO 50
De acordo com a Constituição Federal, as normas 
definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm 
aplicação imediata. Assim sendo, encontre a única regra que 
não está de acordo com a ideal defesa desses direitos.

(A) O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 
aos que comprovarem insuficiência de recursos.

(B) Os direitos e garantias expressos na Constituição 
Federal não excluem outros decorrentes do regime e 
dos princípios por ela adotados, mas tão somente dos 
tratados internacionais em que a República Federativa 
do Brasil seja parte.

(C) 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.

(D) São gratuitas as ações de "habeas-corpus" e "habeas- 
data", e, na forma da lei, os atos necessários ao 
exercício da cidadania.

(E) Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação 
popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio 
público ou de entidade de que o Estado participe, à 
moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao 
patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo 
comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus 
da sucumbência.
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