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LEIA COM ATENCAO AS INSTRUgOES
1. Confira se seu CADERNO DE PROVAS corresponde ao cargo escolhido em sua inscrigao. Este caderno contem cinquenta 

questoes objetivas, corretamente ordenadas de 1 a 50, uma prova de redagao e uma folha rascunho.
2. Caso esteja incompleto ou contenha algum defeito, solicite ao fiscal de sala que tome as providencias cabiveis, pois nao serao

aceitas reclamagoes posteriores nesse sentido.
3. 0  CARTAO-RESPOSTA e a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO, que serao entregues pelo fiscal durante a prova, sao os unicos

documentos validos para a corregao das questoes objetivas e da prova de redagao expostas neste caderno.
4. Quando o CARTAO-RESPOSTA estiver em suas maos, confira-o para saber se esta em ordem e se corresponde ao seu nome. 

Em caso de duvidas, solicite orientagao ao fiscal.
5. Ao receber a sua FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO para a elaboragao de sua redagao, verifique imediatamente se o numero de 

sequencia (canto superior direito) confere com o numero impresso no seu CARTAO-RESPOSTA.
6. No CARTAO-RESPOSTA, a marcagao das letras correspondente as suas respostas deve ser feita com caneta esferografica azul 

ou preta. O preenchimento e de sua exclusiva responsabilidade.
7. Nao danifique o CARTAO-RESPOSTA ou a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO, pois em hipotese alguma havera substituigao por erro 

do candidato.
8. Para cada uma das questoes objetivas sao apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras: A, B, C, D e E, havendo 

apenas uma que responde ao quesito proposto. 0  candidato deve assinalar uma resposta. Marcagao rasurada, emendada, 
com campo de marcagao nao preenchido ou com marcagao dupla nao sera considerada.

9. A duragao total das provas objetiva e de redagao e de 4 horas, incluindo o tempo destinado a identificagao - que sera feita no 
decorrer da prova -, a transcrigao do texto para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO da prova de redagao e ao preenchimento do 
CARTAO-RESPOSTA.

10. Reserve, no minimo, os 25 minutos finais para preencher o CARTAO-RESPOSTA e a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO. Nao sera 
concedido tempo adicional para o preenchimento.

11. Voce devera permanecer obrigatoriamente em sala por, no minimo, 1 hora apos o inicio das provas e podera levar este 
caderno somente no decurso dos ultimos 60 minutos anteriores ao horario determinado para o seu termino.

12. E terminantemente proibido ao candidato copiar seus assinalamentos feitos no CARTAO-RESPOSTA da prova objetiva.
13. Nao se comunique com outros candidatos nem se levante sem a autorizagao do fiscal de sala.
14. Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala mais proximo, devolva-lhe o CARTAO-RESPOSTA, a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO e 

deixe o local de prova.

INFORMACOES
• 27/01/2014 - A partir das 15h (horario de Brasilia) -  Divulgagao do Gabarito Preliminar das provas objetivas.
• Nao serao conhecidos os recursos em desacordo com o estabelecido em edital normativo.
• E permitida a reprodugao deste material apenas para fins didaticos, desde que citada a fonte.
• A desobediencia a qualquer uma das determinagoes constantes em edital, no presente caderno ou no CARTAO-RESPOSTA podera implicar a 
anulagao da sua prova.



UNGUA PORTUGUESA
Para responder as questoes de 1 a 5, leia o texto abaixo.

CFM amplia lista de itens obrigatorios nos consultorios

0 Conselho Federal de Medicina (CFM) anunciou 
reforgo na fiscalizacao das unidades de saude do Pais. 
Resolugao da entidade publicada ontem lista uma serie de 
procedimentos que deverao ser observados em todo o Pais. 
"Unidades que nao seguirem as especificagoes terao um 
prazo para atender as exigencias", afirmou o vice-presidente 
da entidade e relator da resolugao, Emmanuel Fortes. As 
fiscalizagoes comegam em janeiro e irregularidades nao 
resolvidas renderao relatorio para o Ministerio Publico e 
Tribunais de Contas. Medicos que atuarem no servigo em 
cargos de chefia poderao sofrer processos eticos.

"A ideia nao e suspender o atendimento. E garantir 
a seguranga da populagao", disse Fortes. De acordo com ele, 
as exigencias listadas na recomendagao trazem itens ja 
definidos pela Agenda Nacional de Vigilancia Sanitaria. 
"Acrescentamos itens de instrumentagao, que sao 
indispensaveis e nao eram mencionados nas normas ja 
existentes."

As exigencias variam de acordo com o grau de 
complexidade de atendimento medico. Consultorios 
simples, por exemplo, sao obrigados a ter pia, sabonete, 
estetoscopio e balanga. "Pode parecer obvio, mas existem 
servigos cujos consultorios nao apresentam nem cadeira 
para pacientes e acompanhantes", diz Fortes.

(www. estadao. com. br)

QUESTAO 1
Qual e a fungao da linguagem que prevalece no texto?

(A) Referencial.
(B) Fatica.
(C) Poetica.
(D) Metalinguistica.
(E) Conativa.

QUESTAO 2
0 termo "na fiscalizagao", em destaque no texto, exerce a
mesma fungao sintatica de um dos termos destacados nas
passagens do texto citadas abaixo. Qual e esse termo?

(A) Resolugao da entidade publicada ontem lista uma serie 
de procedimentos que deverao ser observados em todo 
o Pais.

(B) "Unidades que nao seguirem as especificagoes terao um 
prazo para atender as exigencias".

(C) As fiscalizagoes comegam em janeiro e irregularidades 
nao resolvidas renderao relatorio para o Ministerio 
Publico e Tribunais de Contas. Medicos que atuarem no 
servigo em cargos de chefia poderao sofrer processos 
eticos.

(D) "A ideia nao e suspender o atendimento. E garantir a 
seguranga da populagao".

(E) "A ideia nao e suspender o atendimento. E garantir a 
seguranga da populacao".

QUESTAO 3
Releia o trecho abaixo:

"Resolugao da entidade publicada ontem lista uma serie de 
procedimentos que deverao ser observados em todo o 
Pais."

Como se classifica, morfologicamente, a palavra destacada 
na passagem acima?

(A) Conjungao integrante.
(B) Pronome relativo.
(C) Adverbio acidental.
(D) Preposigao.
(E) Artigo indefinido.

QUESTAO 4
Veja:

"A ideia nao e suspender o atendimento. E garantir a 
seguranga da populagao"

As duas oragoes acima podem ser conectadas, fazendo-se as 
alteragoes necessarias, mais adequadamente ao contexto, 
por meio de uma conjungao:

(A) concessiva.
(B) aditiva.
(C) adversativa.
(D) temporal.
(E) final.

QUESTAO 5
Sobre o texto, de uma maneira geral, analise as afirmagoes.

I. A linguagem e, eminentemente, nao verbal.
II. A linguagem e, predominantemente, formal.
III. O acento indicativo de erase deveria aparecer em "sao 

obrigados a ter pia".

Tendo em mente a coerencia em relagao ao contexto e o 
respeito as regras do acento indicativo de erase, pode-se 
considerar a adequagao de:

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



Para responder as questoes de 6 a 10, leia a tirinha a seguir. QUESTAO 6
A virgula utilizada apos "Dona Edimunda", no segundo 
quadrinho:

(A) foi corretamente utilizada e serve para isolar um
vocativo.

(B) foi corretamente utilizada e serve para isolar um
aposto.

(C) foi corretamente utilizada e serve para marcar uma 
elipse.

(D) foi corretamente utilizada e serve para mostrar que ha 
uma oragao intercalada.

(E) foi incorretamente utilizada.

QUESTAO 7
Ha uma palavra cujo sentido concentra o humor da tirinha. 
Qual e essa palavra?

(A) "Edimunda".
(B) "pouco".
(C) "aparencia".
(D) "marido".
(E) "contas".

QUESTAO 8
Assinale a opgao em que aparecem, respectivamente, um 
adjunto adverbial do segundo quadrinho e um adjunto 
adverbial do terceiro quadrinho.

(A) "nao" / "ta".
(B) "estou" / "seu".
(C) "pouco" /"e".
(D) "nao" / "nunca".
(E) "aparencia" /"boa".

QUESTAO 9
Sobre a tirinha como um todo, analise as afirmagoes.

I. 0  texto verbal e o texto nao verbal se relacionam de 
maneira a tornar a tirinha incoerente e ininteligivel.

II. Os quadrinhos tern intengao claramente informativa, 
sem que haja, de maneira inquestionavel, o objetivo de 
construir humor.

III. No texto do segundo quadrinho, aparece pelo menos 
uma locugao verbal.

Esta correto o que se afirma em:

(A) I e II, somente.
(B) III, soment.
(C) II e III, somente.
(D) todas.
(E) nenhuma.

(www.tirinhasdoze.com)

http://www.tirinhasdoze.com


QUESTAO 10
A palavra "aparencia", que aparece nos quadrinhos, e 
acentuada pela mesma razao de:

(A) atomo.
(B) animo.
(C) efemera.
(D) oboes.
(E) eficacia.

QUESTAO 11
Uma moeda viciada tem a probabilidade de dar cara tres 
vezes maior que a de dar coroa. Qual a probabilidade de dar 
cara em um langamento dessa moeda?

(A) 25%
(B) 35%
(C) 55%
(D) 75%
(E) 85%

QUESTAO 12
Numa corrida com cinco competidores:

• C e E chegaram juntos.
• B chegou antes de A.
• D chegou antes de B.
• O vencedor chegou sozinho.

Nesse caso, o vencedor foi:

(A) A
(B) B
(C) C
(D) D
(E) E

QUESTAO 13
Qual letra vem a seguir na sequencia abaixo:

U D T Q C

(A) S
(B) P
(C) M
(D) N
(E) O

QUESTAO 14
Um veiculo se desloca com uma velocidade media de 32 
m/s. Quanto tempo ele levara para percorrer uma estrada 
de 120 km?

(A) lh  10m 5s
(B) lh  6m 40s
(C) lh  12m
(D) lh  10m 10s
(E) lh  25m

QUESTAO 15
Se x = 5 + 3 e y = 2 -  30'5, entao a expressao xy + 3x vale:

(A) 21
(B) 20
(C) 22
(D) 25
(E) 24

QUESTAO 16
Uma matriz M de ordem 3 e resultante da soma de outras 
duas matrizes, A e B. Se â  = 2i + j e b.j = iJ , entao a razao 
entre os elementos M2i  e M12 e:

(A) 5/6
(B) 6/5
(C) 7/4
(D) 6/7
(E) 7/5

QUESTAO 17
BCG esta para TUBERCULOSE assim como SALK esta para:

(A) TETANO.
(B) SARAMPO.
(C) CATAPORA.
(D) DIFTERIA.
(E) POLIOMIELITE.

RACIOCINIO LOG ICO



NOCOES DE INFORMATICA
Nas questoes que avaliam os conhecimentos de nogoes de

QUESTAO 18
Numa construgao, ha galpoes de trabalho. Cada galpao e 
composto de cinco baias. Cada baia tern 40 eixos de rotagao 
e cada eixo e composto por 12 componentes. Se ha seis 
galpoes, entao o total de componentes e:

(A) 14.400
(B) 12.200
(C) 16.400
(D) 12.400
(E) 10.240

QUESTAO 19
Sejam A, B, C e D conjuntos NAO vazios e considerando as 
premissas:

I. A esta contido em B e C ou A esta contido em D.
II. A nao esta contido em D.

Entao, conclui-se que:

(A) B esta contido em C.
(B) A esta contido em C.
(C) B esta contido em C ou em D.
(D) A nao esta contido nem em D nem em B.
(E) A nao esta contido nem em B nem em C.

QUESTAO 20
12 operarios trabalhando oito horas por dia durante 20 dias 
produzem 800 caixas de pregos. Quantas caixas de pregos 
serao produzidas por oito operarios trabalhando 30 dias de 
seis horas de trabalho diarias, sabendo-se que essa nova 
caixa de pregos tern o dobro de dificuldade de produgao que 
a primeira?

(A) 1.000
(B) 600
(C) 300
(D) 550
(E) 820

informatica, a menos que seja explicitamente informado o 
contrario, considere que todos os programas mencionados estao 
em configuragao padrao, em portugues, que o mouse esta 
configurado para pessoas destras, que expressoes como clicar, 
clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botao 
esquerdo do mouse e que teclar corresponde a operagao de 
pressionar uma tecla e, rapidamente, libera-la, acionando-a apenas 
uma vez. Considere tambem que nao ha restrigoes de protegao, de 
funcionamento e de uso em relagao aos programas, arquivos, 
diretorios, recursos e equipamentos mencionados.

QUESTAO 21
As telas de tecnologia sensivel ao toque, touch screen, se 
tornaram muito comuns, estando presentes em diversos 
equipamentos, como telefones celulares, tablets, caixas 
eletronicos, videogames etc. Assinale a alternativa que 
exibe, da maior para a menor transparencia, os sistemas 
mais utilizados como touch screen.

(A) Resistivo, Capacitivo e de Onda Acustica Superficial.
(B) Capacitivo, Resistivo e de Onda Acustica Superficial.
(C) Capacitivo, de Onda Acustica Superficial e Resistivo.
(D) De Onda Acustica Superficial, Capacitivo e Resistivo.
(E) De Onda Acustica Superficial, Resistivo e Capacitivo.

QUESTAO 22
Assinale a alternativa que exibe a diferenga, aproximada, de 
velocidade entre as portas USB 3.0 e USB 2.0.

(A) 2 vezes mais rapida.
(B) 3 vezes mais rapida.
(C) 5 vezes mais rapida.
(D) 10 vezes mais rapida.
(E) 16 vezes mais rapida.

O seguinte texto devera ser utilizado para responder as 
questoes 23 e 24, sobre o programa MS Word 2013.

Pensamentos'de'Lao'TseH

• -*■ As- palavras- verdadeiras- nao- sao-
agradaveis- e- as* agradaveis- nao- sao- 
verdadeiras.H

• -► Amar- profundamente-uma- pessoa-nos-
da- forga.* Ser- amado- profundamente- 
por-alguem-nos-confere-coragem.il

• -*■ O- rio- atinge- seus- objetivos- porque-
aprendeu-a-contornar-obstaculos.il

• -► Para- ganhar- conhecimento,- adicione-
coisas- todos- os* dias.- Para- ganhar- 
sabedoria/elimine-coisas-todos-os-dias.H



QUESTAO 23
Qual fungao do MS Word foi acionada para a exibigao, no 
texto, dos caracteres de controle como marcas de paragrafo 
e outros simbolos de formatagao?

(A) MostrarTudo.
(B) Modo de Leitura.
(C) Painel de Navegagao.
(D) Mostrar Visualizagao.
(E) Mostrar Marcagoes.

QUESTAO 24
As quatro setas exibidas no texto tern qual fungao?

(A) Lista de Marcadores.
(B) Lista de Numeragao.
(C) Tabulagao.
(D) Espago em branco.
(E) Marca de Paragrafo.

QUESTAO 25
Para utilizar a ferramenta storyboarding no programa MS 
Power Point 2013, qual, destas aplicagoes, deve estar 
instalada no computador?

(A) Visual Studio.
(B) OneNote.
(C) Outlook.
(D) Publisher 2013.
(E) Visio 2013.

QUESTAO 26
Assinale a alternativa que apresenta as palavras que 
preenchem, respectivamente, as lacunas do seguinte texto 
sobre o SkyDrive.

  alternar entre contas no aplicativo SkyDrive. Ao
entrar no computador com uma conta da Microsoft, o
usuario e _____  conectado ao SkyDrive com essa conta.
 acessar os arquivos do SkyDrive de outra conta pelo
site SkyDrive.com.

(A) Pode-se; opcionalmente; Nao se pode
(B) Nao se pode; automaticamente; Pode-se
(C) Pode-se; opcionalmente; Pode-se
(D) Nao se pode; automaticamente; Nao se pode
(E) Pode-se; automaticamente; Pode-se

QUESTAO 27
Para responder a esta questao, sobre o Virtual Network
Computing, VNC, leia cuidadosamente as afirmagoes.

I. 0  Virtual Network Computing e um protocolo 
desenhado para possibilitar interfaces graficas remotas.

II. Entre as aplicagoes praticas do VNC, esta a assistencia 
remota ao usuario a distancia.

III. Com o VNC, e possfvel fazer a conexao de diferentes 
ambientes, como UNIX, Linux, Windows e outros.

Esta correto o que se afirma em:

(A) somente I e II.
(B) somente II e III.
(C) somente I e III.
(D) todas.
(E) nenhuma.

QUESTAO 28
A ferramenta Speed Dial, disponibilizada pelo navegador 
Opera, trabalha com qual destes componentes?

(A) Velocidade de conexao.
(B) Velocidade de carregamento.
(C) Favoritos.
(D) Adobe Flash Player.
(E) Navegagao em modo anonimo.

QUESTAO 29
Qual, das seguintes formas de computagao nas nuvens, 
oferece uma gama mais completa de servigos?

(A) laaS.
(B) PaaS.
(C) DaaS.
(D) SaaS.
(E) CaaS.

QUESTAO 30
Assinale a alternativa que exibe a praga virtual que 
corresponde a seguinte definigao: um programa de
computador que recolhe, automaticamente, informagoes 
sobre o usuario, sobre seus costumes na internet e 
transmite essa informagao a uma entidade externa, sem o 
conhecimento e consentimento do usuario.

(A) Virus.
(B) Trojan.
(C) Worm.
(D) Spyware.
(E) Phishing.



LEGISLAQAO
QUESTAO 31
E impedido de atuar na sindicancia e no processo etico-
profissional o conselheiro que:

I. tenha interesse direto ou indireto na materia.
II. tenha participado nos autos como perito, testemunha 

ou representante, advogado do processo ou das partes, 
ou se tais situagoes ocorrem quanto ao conjuge, 
companheiro ou parente e afins ate o 45 grau.

III. esteja litigando, judicial ou administrativamente, com o 
interessado ou respectivo conjuge ou companheiro.

IV. tenha relagao de parentesco, como conjuge ou 
companheiro, ascendente, descendente e colateral ate 
o 45 grau e com o advogado das partes.

E correto o que se afirma em:

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

QUESTAO 32
Assinale a alternativa que contraria o disposto pelo Codigo
de Processo Etico Profissional.

(A) A competencia para apreciar e julgar infragoes eticas e 
do Conselho Regional de Medicina que detenha a 
inscrigao do medico, ao tempo da ocorrencia do fato 
punivel.

(B) No caso de a infragao etica ter sido cometida em local 
onde o medico nao possua inscrigao, a sindicancia e a 
instrugao processual serao realizadas pelo Conselho 
Regional de Medicina que detenha a inscrigao do 
medico.

(C) 0  julgamento da sindicancia ou do processo etico- 
profissional podera ser desaforado por decisao 
fundamentada da plenaria, com a remessa dos autos ao 
Conselho Federal de Medicina.

(D) 0  processo tera a forma de autos judiciais, com as pegas 
anexadas por termo, e os despachos, pareceres e 
decisoes serao exarados em ordem cronologica e 
numerica.

(E) Os processos eticos serao julgados diretamente pelo 
pleno nos Regionais que nao possuirem, 
regimentalmente, camaras especificas de julgamento.

QUESTAO 33
Decidida a instauragao de processo etico-profissional, o 
presidente do Conselho ou o conselheiro corregedor 
nomeara o conselheiro instrutor para instruir o processo, 
dentro dos parametros de razoabilidade e observados os 
prazos prescricionais. De acordo com o Codigo de Processo 
Etico Disciplinar, em relagao a instrugao do processo etico- 
profissional, e incorreto afirmar que:

(A) o conselheiro instrutor promovera, ao denunciado, 
citagao para apresentar defesa previa e arrolar suas 
testemunhas no prazo de 30 (trinta) dias, contados a 
partir da data de juntada do comprovante de 
recebimento, assegurando-lhe vista dos autos do 
processo na secretaria do Conselho ou fornecendo-lhe 
copia da Integra destes.

(B) o comparecimento espontaneo do denunciado revel aos 
autos, em qualquer fase do processo, cessa a revelia e o 
concurso do defensor dativo, assumindo o processo no 
estado em que se encontra.

(C) se intimado a testemunhar, o medico que nao 
comparecer ao depoimento sem motivo justo ficara 
sujeito as disposigoes previstas no Codigo de Etica 
Medica.

(D) apos a apresentagao das alegagoes finais e analise do 
parecer processual da Assessoria Juridica, o conselheiro 
instrutor apresentara termo de encerramento dos 
trabalhos que sera encaminhado ao presidente ou ao 
corregedor do Conselho Regional de Medicina.

(E) concluida a instrugao, sera aberto o prazo de 15 
(quinze) dias, comum a denunciantes e denunciados, 
para apresentagao das razoes finais.

QUESTAO 34
Segundo o Codigo de Etica Medica, e vedado ao medico 
revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do 
exercicio de sua profissao, salvo por motivo justo, dever 
legal ou consentimento, por escrito, do paciente. Permanece 
essa proibigao:

I. mesmo que o fato seja de conhecimento publico ou o 
paciente tenha falecido.

II. quando de seu depoimento como testemunha. Nessa 
hipotese, o medico comparecera perante a autoridade e 
declarara seu impedimento.

III. na investigagao de suspeita de crime: o medico estara 
impedido de revelar segredo que possa expor o 
paciente a processo penal.

Pode-se afirmar que:

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



QUESTAO 35
0 Decreto n° 20.931/32 regula e fiscaliza o exercicio da 
medicina, da odontologia, da medicina veterinaria e das 
profissoes de farmaceutico, parteira e enfermeira no Brasil e 
estabelece penas. Nao se inclui dentre as vedagoes impostas 
aos medicos, pelo artigo 16 do referido dispositivo legal:

(A) receitar sob forma secreta, como a de codigo ou 
numero.

(B) indicar em suas receitas determinado estabelecimento 
farmaceutico, para as aviar.

(C) atestar o obito de pessoa a quern nao tenha prestado 
assistencia medica.

(D) exercer simultaneamente as profissoes de medico e 
farmaceutico quando formado em medicina e farmacia, 
devendo optar por uma delas, do que deve dar 
conhecimento, por escrito, ao Departamento Nacional 
de Saude Publica.

(E) assumir a responsabilidade como assistente, mesmo nas 
localidades onde nao houver outro medico, do 
tratamento de pessoa da propria familia, que viva sob o 
mesmo teto, que esteja acometida de doenga grave ou 
toxicomania, caso em que apenas pode auxiliar o 
tratamento dirigido por medico estranho a familia.

QUESTAO 36
Assinale a alternativa que contraria o disposto na Lei
n° 8.666/93.

(A) E vedado incluir no objeto da licitagao a obtengao de 
recursos financeiros para sua execugao, qualquer que 
seja a sua origem, exceto nos casos de 
empreendimentos executados e explorados sob o 
regime de concessao, nos termos da legislagao 
especifica.

(B) E vedada a inclusao, no objeto da licitagao, de 
fornecimento de materiais e servigos sem previsao de 
quantidades ou cujos quantitativos nao correspondam 
as previsoes reais do projeto basico ou executivo.

(C) E vedada a realizagao de licitagao cujo objeto inclua 
bens e servigos sem similaridade ou de marcas, 
caracteristicas e especificagoes exclusivas, salvo nos 
casos em que for tecnicamente justificavel, ou ainda 
quando o fornecimento de tais materiais e servigos for 
feito sob o regime de administragao contratada, 
previsto e discriminado no ato convocatorio.

(D) Sera computado como valor da obra ou servigo, para 
fins de julgamento das propostas de pregos, a 
atualizagao monetaria das obrigagoes de pagamento, 
desde a data final de cada periodo de aferigao ate a do 
respectivo pagamento, que sera calculada pelos 
mesmos criterios estabelecidos obrigatoriamente no 
ato convocatorio.

(E) E proibido o retardamento imotivado da execugao de 
obra ou servigo, ou de suas parcelas, se existente 
previsao orgamentaria para sua execugao total, salvo 
insuficiencia financeira ou comprovado motivo de 
ordem tecnica, justificados em despacho 
circunstanciado da autoridade.

QUESTAO 37
Os avisos contendo os resumos dos editais das 
concorrencias, das tomadas de pregos, dos concursos e dos 
leiloes, embora realizados no local da repartigao 
interessada, deverao ser publicados com antecedencia, no 
minimo, por uma vez:

I. no Diario Oficial da Uniao, quando se tratar de licitagao 
feita por orgao ou entidade da Administragao Publica 
Federal e, ainda, quando se tratar de obras financiadas 
parcial ou totalmente com recursos federais ou 
garantidas por instituigoes federais.

II. no Diario Oficial do Estado, ou do Distrito Federal 
quando se tratar, respectivamente, de licitagao feita por 
orgao ou entidade da Administragao Publica Estadual ou 
Municipal, ou do Distrito Federal.

III. em jornal diario de grande circulagao no Estado e 
tambem, se houver, em jornal de circulagao no 
Municipio ou na regiao onde sera realizada a obra, 
prestado o servigo, fornecido, alienado ou alugado o 
bem, podendo ainda a Administragao, conforme o vulto 
da licitagao, utilizar-se de outros meios de divulgagao 
para ampliar a area de competigao.

Considerando o disposto na Lei n° 8.666/93, e correto o que 
se afirma em:

(A) todas.
(B) somente II e III.
(C) somente I e III.
(D) somente I e II.
(E) nenhuma.

QUESTAO 38
De acordo com a Lei n° 8.666/93, as modalidades de 
licitagao serao determinadas em fungao de limites, tendo 
em vista o valor estimado da contratagao. Sera determinada 
a modalidade de licitagao "convite" para compras com valor:

(A) ate R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).
(B) ate R$ 1.500.000,00 (um milhao e quinhentos mil reais).
(C) acima de R$ 1.500.000,00 (um milhao e quinhentos mil 

reais).
(D) ate R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
(E) ate R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais).



QUESTAO 39
A Lei n° 8.666/93, que institui normas para os contratos da 
Administragao Publica, determina que a inexecugao total ou 
parcial do contrato enseja a sua rescisao com as 
consequencias contratuais e as previstas em lei ou 
regulamento. Assinale a alternativa que nao se inclui dentre 
as hipoteses que, de acordo com o artigo 72 da referida lei, 
constituem motivo para rescisao de um contrato da 
Administragao Publica.

(A) Subcontratagao total ou parcial do seu objeto, a 
associagao do contratado com outrem, a cessao ou 
transferencia, total ou parcial, bem como a fusao, cisao 
ou incorporagao, nao admitidas no edital e no contrato.

(B) 0  desatendimento das determinagoes regulares da 
autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a 
sua execugao, assim como as de seus superiores.

(C) Razoes de interesse publico, de alta relevancia e amplo 
conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima 
autoridade da esfera administrativa a que esta 
subordinado o contratante e exaradas no processo 
administrativo a que se refere o contrato.

(D) A nao liberagao, por parte da Administragao, de area, 
local ou objeto para execugao de obra, servigo ou 
fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das 
fontes de materiais naturais especificadas no projeto.

(E) 0  atraso, ainda que justificado, no inicio da obra, 
servigo ou fornecimento.

QUESTAO 40
Constitui motivo para rescisao de um contrato com a 
Administragao Publica a suspensao de sua execugao, por 
ordem escrita da Administragao, por prazo
________________________ , salvo em caso de calamidade
publica, grave perturbagao da ordem interna ou guerra, ou 
ainda por repetidas suspensoes que totalizem o mesmo 
prazo, independentemente do pagamento obrigatorio de 
indenizagoes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas 
desmobilizagoes e mobilizagoes e outras previstas, 
assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar 
pela suspensao do cumprimento das obrigagoes assumidas 
ate que seja normalizada a situagao.

Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna, 
levando em consideragao o que dispoe a Lei n° 8.666/93.

(A) superior a 120 (cento e vinte) dias
(B) superior a 90 (noventa) dias
(C) superior a 30 (trinta) dias
(D) superior a 60 (sessenta) dias
(E) superior a 180 (cento e oitenta) dias

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
QUESTAO 41
De acordo com o item 10 do CPC 18 -  Investimento em 
Coligada, em Controlada e em Empreendimento Controlado 
em conjunto - ,  a contabilizagao correta da distribuigao de 
dividendos pela coligada e:

(A) DB -  Lucros Distribuidos (PL)
CR -  Equivalencia Patrimonial (ANC)

(B) DB -  Equivalencia Patrimonial (ANC)
CR -  Receita Equivalencia Patrimonial (DRE)

(C) DB -  Banco Conta Movimento (AC)
CR -  Receita Equivalencia Patrimonial (DRE)

(D) DB -  Dividendos a Receber (AC)
CR -  Equivalencia Patrimonial (ANC)

(E) DB -  Banco Conta Movimento (AC)
CR -  Lucros Distribuidos (PL)

QUESTAO 42
Em se tratando do estudo da Teoria das Contas, indique 
aquela que subdivide as contas em "Contas do Proprietario", 
"Contas dos Agentes Consignatarios" e "Contas dos Agentes 
Correspondentes":

(A) Teoria Materialista.
(B) Teoria Personalista.
(C) Teoria Patrimonialista.
(D) Teoria dos Agentes Contabeis.
(E) Teoria Bilateral.

QUESTAO 43
Determinada empresa adquire produtos do exterior, em 
dolar, com pagamento acordado para 30 dias apos a 
compra. Na data da liquidagao da divida, a taxa do dolar era 
menor que a da compra. Qual sera o impacto dessa 
diferenga na contabilidade?

(A) Aumento do Lucro Bruto.
(B) Aumento do Valor do Estoque de Materia-Prima.
(C) Aumento no Resultado antes da Tributagao.
(D) Redugao no Passivo Circulante.
(E) Redugao do CMV.



QUESTAO 44
"(.••) refere-se ao processo de mensuragao e apresentagao 

dos componentes patrimoniais para produzir informagoes 
integras e tempestivas." Tal trecho refere-se a um Principio 
de Contabilidade. Qual?

(A) Principio da Oportunidade.
(B) Principio da Entidade.
(C) Principio da Competencia.
(D) Principio do Registro pelo Valor Original.
(E) Principio da Continuidade.

QUESTAO 45
Determine o valor final do estoque e o CMV, 
respectivamente, de uma empresa comercial que utiliza o 
criterio PEPS para avaliagao dos estoques.

• Compra de 100 pegas, num total de R$ 1.000,00 com 
18% de ICMS e 12% de IPI.

• Compra de 180 pegas, num total de R$ 2.000,00, com 
12% de ICMS e 12% de IPI.

• Venda de 260 pegas a R$ 150,00 cada.

(A) R$ 168,88/R$ 2.051,04
(B) R$ 164,00/R$ 2.295,98
(C) R$ 140,00/R$ 2.079,92
(D) R$ 158,57/R$ 2.061,35
(E) R$ 182,22/R$ 2.277,76

QUESTAO 46
Determinada empresa, ao final do exercicio social, apurou 
um lucro liquido de R$ 80.000,00.

Qual devera ser a postura da empresa com relagao a 
constituigao da reserva legal sabendo que o PL e constituido 
de:

• Capital Social Realizado -  R$ 500.000,00.
• Reserva Legal -  R$ 97.000,00.

(A) Nao constituir Reserva Legal.
(B) Constituir Reserva Legal de R$ R$ 3.000,00.
(C) Constituir Reserva Legal de R$ 8.000,00.
(D) Constituir Reserva Legal de R$ 4.000,00.
(E) Constituir Reserva Legal de R$ 5.000,00.

QUESTAO 47
Assinale a alternativa que contem apenas contas de
resultado.

(A) Brindes e Bonificagoes, Perdas na Alienagao de 
Investimentos e Variagao Cambial Passiva.

(B) Ajuste de Avaliagao Patrimonial, Custo Alienagao de 
Veiculos e Desenvolvimento de Produtos.

(C) Fundo de Comercio, Variagao Cambial Ativa e Revenda 
de Mercadorias.

(D) Gastos com Pesquisa de Produtos, Direito de Uso de 
Software e Provisao para FGTS.

(E) Depreciagoes e Amortizagoes, Juros sobre Emprestimos 
e FGTS Parcelamento.

QUESTAO 48
A Licitagao representa procedimento administrativo 
destinado a escolher, entre fornecedores previamente 
habilitados e qualificados, aquele que apresentar a melhor 
proposta para contratagao de obras, servigos, compras e 
alienagoes. Assinale qual modalidade de licitagao se destina 
a aquisigoes de grandes montantes, cujos interessados 
necessitam comprovar os requisitos minimos de qualificagao 
exigidos no edital para execugao de seu objetivo na fase 
inicial de habilitagao.

(A) Leilao.
(B) Convite.
(C) Pregao.
(D) Concorrencia.
(E) Tomada de Pregos.

QUESTAO 49
"Compreende as dividas fundadas e outras que dependem 
de autorizagao legislativa para amortizagao ou resgate." A 
afirmativa corresponde a que grupo componente do Balango 
Patrimonial da Contabilidade Pubica?

(A) Passivo Financeiro.
(B) Saldo Patrimonial.
(C) Passivo Permanente.
(D) Contas de Compensagao.
(E) Passivo Vinculado.

QUESTAO 50
Assinale a alternativa que nao corresponde a uma das
normas para Avaliagao dos Elementos Patrimoniais segundo
a Lei n  ̂4.320/64.

(A) Reavaliagoes de bens moveis e imoveis.
(B) Bens de almoxarifado, pelo prego medio ponderado das 

compras.
(C) Os debitos, os creditos, bem como os titulos de renda, 

pelo seu valor nominal.
(D) Bens moveis e imoveis, pelo valor de aquisigao ou pelo 

custo de produgao ou construgao.
(E) Variagoes a debito ou a credito, decorrentes da 

execugao orgamentaria.



PROVA DE REDACAO
LEIA COM ATENCAO AS INSTRUCOES PARA REALIZACAO DE SUA PROVA

1. Ao receber a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO para a elaboragao de sua redagao, verifique imediatamente se o 
numero de sala e sequencia (canto superior direito) confere com o numero impresso em seu CARTAO-RESPOSTA.

2. A prova de redagao devera ser manuscrita, em letra legivel, com caneta esferografica de tinta azul ou preta; nao 
serao permitidas interferencias e/ou participagao de outras pessoas.

3. A FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO da prova de redagao nao podera ser assinada, rubricada ou conterf em outro local, 
que nao o apropriado, qualquer palavra ou marca que possibilite a identificacao do candidato. Portanto, a 
detecgao de qualquer marca identificadora, no espago destinado a transcrigao do texto definitivo, acarretara a 
anulagao da prova.

4. A FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO sera o unico documento valido para avaliagao da prova de redagao. A folha de 
rascunho presente neste caderno e de preenchimento facultativo e nao valera para tal finalidade.

5. 0  texto de sua redagao devera ter extensao minima de 15 linhas e maxima de 30 linhas.

6 . 0  candidato recebera nota 0 (zero) na prova de redagao em casos de fuga ao tema ou ao genero proposto, de haver 
texto com quantidade inferior a 15 (quinze) linhas, de nao haver texto, de nao haver respeito a estrutura textual, de 
identificagao em local indevido, se o texto for escrito a lapis ou caneta de cor diferente da especificada no subitem 
2 acima, ou apresentar letra ilegivel.

Leia os textos a seguir e utilize a leitura para produzir sua redagao. Nao copie, porem, trechos dos textos citados, a nao ser que 
seja necessario para o desenvolvimento dos seus proprios argumentos.

Texto 1

(www. esmaelmorais. com.br) (racismoombientol. net. br/)



Texto 2

Mae pede que medico cubano volte a atender comunidade

A mae do bebe de 1 ano e dez meses que teve uma alta dosagem de medicagao receitada por um medico cubano pede 
o retorno dele para a Unidade Basica de Saude do conjunto Viveiros em Feira de Santana. O caso ocorreu na segunda-feira,18, 
mas so veio a tona na quarta-feira, 20, quando o vereador Jose Carneiro (PSL) fez a denuncia durante a sessao da Camara de 
Vereadores. O medico, identificado como Isoel Gomez Molina, foi afastado das suas fungoes pela Secretaria Municipal de Saude, 
que instaurou sindicancia para apurar o fato.

A diarista Gilmara Santos dos Santos informou que o medico apenas errou no momento de preencher a receita, mas 
que teria orientado a ela a dosagem correta do medicamento. 0  menino nao tomou a dosagem prescrita pelo medico. "Trouxe 
meu filho aqui com febre alta e ele passou dipirona injetavel e a em gotas para eu dar em casa. Ele me disse que eram 10 gotas, 
ja que meu filho pesa 10,200 kg, ou seja, uma gota por cada 1 quilo. Se tivesse alguma coisa errada, eu mesma teria 
denunciado", disse.
[.»]

A noticia do afastamento do medico levou inumeros moradores do conjunto Viveiros para a Unidade de Saude para 
reclamar da atitude da secretaria e solicitar o retorno imediato do profissional que, segundo eles, era atencioso e tratava todos 
com respeito. Cristiane Araujo Fonseca fiz que levou o filho de 4 anos na quarta-feira para a unidade com febre, vomito e 
diarreia e que o medico fez todos os exames e o medicou.

"Meu filho melhorou logo gramas ao medico. Queremos o medico de volta, passamos mais de 2 meses sem medico e 
agora inventam coisa para tirar o medico daqui", afirmou.

Os moradores afirmaram que, caso o medico nao retorne para a unidade, eles farao uma manifestagao fechando a 
entrada da unidade. "Se nao retornar na proxima semana, iremos impedir o funcionamento do posto de saude. A secretaria 
deveria ouvir a comunidade e nao acreditar em uma mentira", ameagou Maria da Gloria Martins.

(www.infoescola.com)

Texto 3 

TCU ve ilegalidade no Programa Mais Medicos 
Tribunal pede que ministerio explique pagamento antecipado a Opas, alem de metodo de remuneragao e forma de prestar 

contas e cobrar metas

0 Tribunal de Contas da Uniao (TCU) avalia que o Programa Mais Medicos contrariou a lei e deu prazo de 15 dias para o 
Ministerio da Saude prestar esclarecimentos. Os ministros querem saber por que o governo decidiu pagar antecipadamente os 
servigos da Organizagao Pan-Americana de Saude (Opas).

Na votagao desta terga-feira, o TCU lista ainda uma serie de questoes a serem esclarecidas no contrato firmado entre a 
Opas e governo brasileiro para recrutamento de profissionais de Cuba. Entre as duvidas esta, por exemplo, a atividade que sera 
desempenhada por 20 consultores internacionais e outros 20 especializados. Os salarios desses profissionais estao estimados 
em R$ 25 mil.

0  TCU questiona, tambem, se o ministerio usou o teto da remuneragao do Mais Medicos como base de calculo. A lei 
que criou o programa preve bolsa que varia entre R$ 10 mil e R$ 30 mil, de acordo com a regiao de atuagao dos profissionais. 
Mas, pelo calculo feito por auditores com base no valor total do contrato, a referenda usada na pratica teria sido unica: R$ 30 
mil.

[...]
A aprovagao do relatorio nao foi unanime. O ministro revisor, Jose Jorge de Vasconcelos Lima, havia solicitado que o 

Ministerio da Saude apresentasse ao TCU informagoes sobre o contrato entre a Organizagao Pan-Americana de Saude e o 
governo de Cuba. 0  pedido foi rebatido pelo relator, o ministro Benjamin Zymler, sob a justificativa de que a Opas poderia 
alegar imunidade. "Temos de saber como o dinheiro sera gasto. E preciso ter o maximo de informagoes", disse Vasconcelos.

0 relator, por sua vez, defendeu que o ministerio merecia "um credito de confianga". Vasconcelos havia pedido 
tambem a supressao de artigo do acordo firmado entre o Ministerio da Saude e a Opas que permite a prestagao de contas de 
forma mais simplificada. "A prestagao sem documentagao nao e prestagao. E so um papel, e um jornal de ontem", disse. 
Tambem nesse ponto, foi voto vencido.

(www. estodao. com.br)

Com base no que foi lido, elabore um texto dissertativo em prosa sobre o seguinte tema:

Mais Medicos: para o bem ou para o mal?

Seu texto deve relacionar o que foi apresentado nesta coletanea e ampliar as questoes aqui levantadas, por meio de seus 
conhecimentos sobre o assunto.
Atengao: nao se esquega de que seu texto deve ser claro e coeso. Alem disso, nao se esquega de dar um titulo a ele.

http://www.infoescola.com


FOLHA DE RASCUNHO
Em hipotese alguma sera considerado o texto escrito neste espago.
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