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PROVA OBJETIVA
CONHECIMENTOS BÁSICOS
Língua Portuguesa
Para responder às questões de 1 a 5, leia o texto a seguir.
Radiologia: o que há de novo
A radiologia, assim como diversas outras áreas da
medicina, evolui ano a ano, mês a mês, pesquisa após
pesquisa.
Por meio da Ressonância Magnética Funcional
(FMRI), investigadores identificaram anormalidades nos
cérebros de crianças com déficit de atenção / hiperatividade
(TDAH), que podem servir como um biomarcador para a
desordem, de acordo com um estudo divulgado durante o
RSNA (Radiological Society of North America), em Chicago
(EUA).
O TDAH é uma das doenças mais comuns na
infância. De acordo com o Instituto Nacional de Saúde
Mental, não há um único teste capaz de diagnosticar uma
criança com o transtorno. "Diagnosticar o TDAH é muito
difícil por causa de sua grande variedade de sintomas
comportamentais", disse o pesquisador Li Xiaobo, Ph.D.,
professor assistente de radiologia no Albert Einstein College
of Medicine, em Nova York.
"Estabelecer um biomarcador de imagem confiável
do TDAH seria uma grande contribuição para o campo",
completa.
Os pesquisadores submeteram 18 crianças com o
transtorno (faixa etária de 9 a 15 anos) ao FMRI. Para cada
participante, a ressonância produziu um mapa de ativação
cerebral que revelou quais regiões do cérebro se tornaram
ativadas enquanto a criança realizava determinada tarefa.
Os pesquisadores então compararam os mapas cerebrais da
ativação nos dois grupos.
Em comparação ao grupo de controle normal, as
crianças com TDAH mostraram atividade funcional anormal
em várias regiões do cérebro envolvidas no processamento
de informações e atenção visual. Os pesquisadores também
descobriram que a comunicação entre regiões do cérebro,
durante o processamento visual, foi interrompida nas
crianças com ADHD. "O que isso nos diz é que as crianças
com TDAH utilizam diferentes vias de funcionamento do
cérebro para processar as informações", disse Li.
Outra descoberta surpreendente é a de que a
restrição de calorias melhora a função cardíaca em
pacientes obesos e diabéticos.
A dieta de baixa caloria elimina a dependência de
insulina e melhora a função cardíaca de pacientes obesos
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com diabetes tipo 2, segundo um estudo apresentado
durante o Radiological Society of North America (RSNA). "É
impressionante ver como uma intervenção relativamente
simples de uma dieta baixa em calorias efetivamente cura a
diabetes mellitus tipo 2", disse o principal autor do estudo,
Sebastiaan Hammer, MD, Ph.D., do Departamento de
Radiologia da Leiden University Medical Center, na Holanda.
Usando ressonância magnética cardíaca, os
pesquisadores analisaram a função cardíaca e a gordura
pericárdica em 15 pacientes, incluindo sete homens e oito
mulheres com diabetes tipo 2, antes e após quatro meses de
uma dieta composta de 500 calorias diárias. Mudanças no
índice de massa corporal (IMC) também foram avaliadas.
Os resultados mostraram que a restrição calórica
resultou em uma redução no IMC de 35,3 para 27,5 em
quatro meses. A gordura do pericárdio diminuiu de 39
mililitros (ml) para 31 ml. Hammer salientou que estes
resultados sublinham a importância de incluir estratégias de
imagem nesses tipos de regimes terapêuticos.
(http://saudebusiness.com/noticias/13-novidades-cientificas-sobreradiologia/)

QUESTÃO 1
Sobre o texto como um todo, pode-se afirmar corretamente
que é:
(A) literário, o que se pode notar pelo excesso de figuras de
linguagem utilizadas, especialmente a metáfora e a
metonímia, além de muitas hipérboles.
(B) impessoal e direto; a clareza na transmissão de
informações e a objetividade na maneira de escrever
são características comuns nesse tipo de texto, que tem
como principal função apresentar resultados de estudos
científicos.
(C) uma resenha de texto científico, embora apresente
muitas marcas de pessoalidade e subjetividade, o que é
incomum nesse tipo textual.
(D) um texto injuntivo, pois apresenta o imperativo como
principal modo na construção das orações e, além disso,
estabelece, ao longo de todo o texto, marcas de diálogo
com o leitor.
(E) claramente, um texto instrucional, tanto que apresenta,
com detalhamento, o passo a passo do diagnóstico de
TDAH e de Diabetes associado a obesidade.
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QUESTÃO 2
Releia, agora, o primeiro parágrafo do texto.
"A radiologia, assim como diversas outras áreas da
medicina, evolui ano a ano, mês a mês, pesquisa após
pesquisa."
Sobre ele, analise as afirmativas e assinale a alternativa que
apresente apenas informações corretas.
(A) Nas expressões "ano a ano" e "mês a mês" deveria
haver sinal indicativo de crase.
(B) Nas expressões "ano a ano" e "mês a mês" o "a" é um
artigo; por isso, não poderia ser substituído por "após",
como aparece em "pesquisa após pesquisa".
(C) Todas as vírgulas presentes no trecho foram utilizadas
pela mesma razão: isolar apostos.
(D) As palavras "áreas", "mês" e "após" são, todas,
acentuadas pela mesma regra.
(E) O "a" em "ano a ano" e em "mês a mês" é preposição e
aparece, corretamente, sem marcação com sinal
indicativo de crase.

QUESTÃO 3
Assinale a alternativa em que haja uma análise correta de
palavras, expressões ou trechos de "De acordo com o
Instituto Nacional de Saúde Mental, não há um único teste
capaz de diagnosticar uma criança com o transtorno.".
(A) "não" – advérbio de negação e complemento verbal
direto.
(B) "há" – verbo transitivo direto, cujo sujeito é "teste".
(C) "uma criança" – complemento verbal direto de
"diagnosticar".
(D) "com o transtorno" – complemento verbal indireto,
precedido da preposição "com".
(E) "transtorno" – adjetivo que atua como predicativo do
sujeito "uma criança".

QUESTÃO 4
Assinale a alternativa em que os dois primeiros períodos do
sexto parágrafo tenham sido reescritos sem desvios em
relação à Norma Culta e sem alteração significativa de
sentido.
(A) Na comparação com o grupo de controle normal, as
crianças com TDAH mostraram atividade funcional
anormal em diversas regiões do cérebro envolvidas no
processamento de informações e na atenção visual. Os
pesquisadores descobriram, ainda, que a comunicação
entre regiões do cérebro, durante o processamento
visual, foi interrompida nas crianças com ADHD.
CONTER/CRTRs
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(B) Em comparação, àquele grupo de controle, normal as
crianças com TDAH, mostraram atividade funcional
anormal em várias regiões do cérebro envolvidas no
processamento de informações e atenção visual. Os
pesquisadores,
também
descobriram
que
a
comunicação entre regiões do cérebro durante o
processamento visual, foi interrompida nas crianças
com ADHD.
(C) Se comparadas, ao grupo de controle normal, às
crianças com TDAH mostraram atividade funcional
disfuncional em várias regiões do cérebro envolvidas no
processamento, de informações e atenção visual. Os
pesquisadores
descobriram
inclusive
que
a
comunicação entre regiões do cérebro, durante o
processamento visual, foi interrompida em crianças
com ADHD.
(D) Quando comparadas com o grupo de controle normal as
crianças, com TDAH mostraram atividades funcionais
anormais em inúmeras regiões do cérebro, envolvidas
no processamento da informações e atenção visual. Os
pesquisadores, descobriram em outra pesquisa que a
comunicação entre regiões do cérebro, durante o
processamento visual, foi interrompida naquelas.
(E) Em comparação ao grupo de controle normal, crianças
com TDAH demonstraram atividade funcional desigual
em diversificadas regiões, do cérebro envolvidas no
processamento de informações e atenção visual. Os
pesquisadores também descobriram que a comunicação
entre áreas cerebrais, durante o processamento visual,
foi interrompida nestas crianças.

QUESTÃO 5
No trecho "Usando ressonância magnética cardíaca, os
pesquisadores analisaram a função cardíaca e a gordura
pericárdica em 15 pacientes, incluindo sete homens e oito
mulheres com diabetes tipo 2":
(A) o particípio "usando", forma nominal comum em
orações subordinadas adverbiais, indica tempo ou
condição.
(B) a palavra "cardíaca" está acentuada por apresentar um
hiato com a letra "i" isolada em uma sílaba, mesma
regra que justifica a acentuação de "ísquio".
(C) a palavra "pericárdica" é formada por hibridismo, já que
o radical "peri" vem do latim, enquanto "cardio" é
grego.
(D) os numerais cardinais "sete" e "oito" não causam
problemas de concordância nominal, já que não
poderiam ser flexionados em gênero e número para
concordar com "homens" e "mulheres".
(E) "os pesquisadores" é agente da passiva da oração em
que aparece, que está organizada na voz passiva
analítica.
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Para responder às questões de 6 a 10, leia os quadrinhos a seguir.

(www.meusnervos.com.br)

QUESTÃO 6

QUESTÃO 7

Apesar de apresentar alguns termos típicos da linguagem
médica,
os
quadrinhos,
quando
considerados
contextualmente, e analisando-se linguagens verbal e não
verbal, podem ser compreendidos por leigos. Neles, nota-se
que:

Em "associada a um discreto derrame pleural" (primeiro

(A) o paciente não tem noção da real situação de sua
saúde, considerando que "pneumonia" seria, dentro de
sua realidade, um dos piores dentre os diagnósticos
imagináveis.
(B) o paciente imagina que tem uma pneumonia, o que
aponta, de maneira crítica e indireta, para os riscos de
pesquisas sobre doenças na internet.
(C) médico e paciente estão, ambos, equivocados em seus
diagnósticos hipotéticos, pois o aparelho de raio-X, que
aparece ao fundo, está quebrado.
(D) faz-se uma crítica à incapacidade de médicos e
pacientes de se entenderem mutuamente, já que
médicos não compreendem a linguagem coloquial e
pacientes jamais entendem qualquer termo técnico da
área de saúde.
(E) faz-se um elogio à capacidade diagnóstica do médico
que lê o exame, bem como à qualidade técnica da
aparelhagem utilizada para a realização de quaisquer
exames no Brasil.
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quadrinho):

(A) deveria haver sinal indicativo de crase, por se tratar da
junção de um artigo com uma preposição.
(B) deveria haver sinal indicativo de crase, por se tratar de
uma locução adverbial feminina.
(C) deveria haver sinal indicativo de crase, porque a palavra
"associada" exige o uso de preposição.
(D) o uso do sinal indicativo de crase é facultativo.
(E) não poderia haver sinal indicativo de crase, já que o "a",
nesse caso, é apenas e simplesmente uma preposição.
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QUESTÃO 8
Sobre a forma verbal "olha", que abre o primeiro quadrinho,
analise as afirmativas.
I.

É a terceira pessoa do singular do presente do
indicativo, no contexto em que aparece.

II.

É de um verbo da primeira conjugação.

III. Não indica, semanticamente, no contexto em que
aparece, o simples ato de "olhar para algo".
IV. Mostra que o paciente também é da área da radiologia,
tanto que o médico pretende confirmar o diagnóstico
com ele.
Está correto o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

nenhuma das afirmativas
somente uma das afirmativas.
somente duas das afirmativas.
somente três das afirmativas.
todas as afirmativas.

QUESTÃO 11
Além das empresas (públicas ou privadas), o código de ética
pode ser desenvolvido por instituições, organizações não
governamentais, categorias profissionais, partidos políticos e
demais grupos que desejam orientar e explicitar sua postura
social. Pode-se afirmar que é defeso ao profissional:
I.

Informar e orientar o público acerca da situação real da
empresa a que presta serviços.
II. Comunicar o público, por escrito, sobre as
circunstâncias de interesse para seus negócios,
sugerindo as melhores soluções e apontando
alternativas.
III. Participar de eventos promovidos pelas entidades de
classe, sob suas expensas ou quando subvencionados os
custos referentes ao acontecimento.
IV. Sugerir, incitar ou induzir divulgação de textos de
publicidade que revertam em propaganda pessoal de
seu nome, valores ou atividades, salvo se em exercício
de qualquer cargo ou missão, em nome da classe, da
profissão ou de entidades ou órgãos públicos.
Pode-se afirmar que:

QUESTÃO 9
O termo que mais adequadamente substituiria a palavra
"discreto", no primeiro quadrinho, dentre as opções a
seguir, seria:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Ética no Serviço Público

"representativo".
"pequeno".
"nítido".
"extenso".
"prejudicial".

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

todas são verdadeiras.
somente uma é verdadeira.
somente duas são verdadeiras.
somente três são verdadeiras.
todas são falsas.

QUESTÃO 12
O Código de Ética é um documento que dita e regula as
normas que gerem o funcionamento de determinada
empresa ou organização, bem como o comportamento de
seus funcionários e membros. É dever do profissional:

QUESTÃO 10
Observe o texto do segundo quadrinho:

I.

"Que alívio! Eu tava morrendo de medo de ser pneumonia!"
Sobre ele, analise as seguintes análises:
I. A linguagem é absolutamente formal e segue, sem
nenhum pequeno desvio, a norma culta da língua.
II. A expressão "morrendo de medo" traduz um exagero
por parte do personagem que representa o paciente;
exagero esse comum na linguagem cotidiana.
III. A palavra "alívio" recebe acento pela mesma razão de o
receber "sério".

exercer a profissão com zelo, apatia e honestidade,
defendendo direitos, bens e interesses de clientes,
instituições e sociedades sem abdicar de sua dignidade,
prerrogativas e independência profissional, atuando
como empregado, funcionário público ou profissional
liberal;
II. assinar
trabalhos
ou
quaisquer
documentos
consumados por terceiros ou elaborados por leigos,
quando requerido pelos responsáveis da organização a
que serve, ainda que alheios à sua orientação,
supervisão e fiscalização;
III. conservar dependência na orientação técnica de
serviços e em órgãos que lhe forem atribuídos.
Está correto o que se afirma em:

Está correto o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, somente.
I e II, somente.
I e III, somente.
II e III, somente.
III, somente.

CONTER/CRTRs

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

I, somente.
II, somente.
III, somente.
duas das afirmativas, somente.
nenhuma das afirmativas.
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QUESTÃO 15

QUESTÃO 13
Considerando as disposições legais previstas no Decreto nº
1.171/94 (Código de Ética Profissional do Servidor Público
Civil do Poder Executivo Federal), no tocante às Comissões
de Ética, leia as seguintes afirmativas.
I.

II.
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Deverá ser criada uma Comissão de Ética, encarregada
de orientar e aconselhar sobre a ética profissional do
servidor, no tratamento com as pessoas e com o
patrimônio público, mormente em órgãos e entidades
da Administração Pública Federal.

Com base no Decreto nº 1.171/94, que estabelece as regras
deontológicas que devem nortear a conduta dos servidores
públicos, analise as seguintes afirmativas.

I.

distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da
ideia de que o fim é sempre o bem comum. O equilíbrio

À Comissão de Ética incumbe fornecer, aos organismos
encarregados da execução do quadro de carreira dos
servidores, os registros sobre sua conduta ética, para o
efeito de instruir e fundamentar promoções e para
todos os demais procedimentos próprios da carreira do
servidor público.

entre a legalidade e a finalidade, na conduta do servidor
público, é que poderá consolidar a lubricidade do ato
administrativo.

II.
III. A pena aplicável ao servidor público pela Comissão de
Ética é a de repreensão por escrito e sua
fundamentação constará do respectivo parecer, firmado
por todos os seus integrantes, com ciência do faltoso.
Está correto o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A moralidade da Administração Pública não se limita à

Salvo os casos de segurança nacional ou interesse
superior da Administração Pública somente, a serem
preservados em processo previamente declarado
sigiloso, nos termos da lei, a publicidade de qualquer
ato administrativo constitui requisito de eficácia e
moralidade, ensejando sua omissão comprometimento

I, somente.
II, somente.
III, somente.
duas das afirmativas, somente.
todas as afirmativas.

ético contra o bem comum, imputável a quem o negar.

III. A remuneração do servidor público é custeada pelos
tributos pagos diretamente pelo Estado, e por isso se

QUESTÃO 14

exige,

O Decreto nº 1.171/94 elenca os deveres fundamentais do
servidor público, dentre os quais estão:

administrativa se integre no Direito, como elemento

I.

consequência, em fator da finalidade e da razoabilidade.

II.

exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e
rendimento, pondo fim ou não a situações
procrastinatórias. O não atendimento a esse dever
acarreta dano moral ao patrimônio;
fazer uso de informações privilegiadas obtidas no
âmbito interno de seu serviço, em beneficio próprio, de
amigos ou de terceiros e da sociedade;

III. abster-se, de forma absoluta, de exercer sua função,
poder ou autoridade com finalidade estranha ao
interesse público, mesmo que observando as
formalidades legais e não cometendo qualquer violação
expressa à lei.

como

contrapartida,

que

a

moralidade

indissociável de sua aplicação, erigindo-se, como

Está correto o que se afirma em:

(A) I, somente.
(B) II, somente.
(C) III, somente.
(D) duas das afirmativas, somente.
(E) nenhuma das afirmativas.

Está correto o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, somente.
II, somente.
III, somente.
duas das afirmativas, somente.
nenhuma das afirmativas.
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QUESTÃO 18

Legislação

Com relação aos Conselhos Nacional e Regionais de Técnicos
em Radiologia, conforme disposto no Decreto nº 92.790/86,
considere as seguintes afirmativas.

QUESTÃO 16
Sob o prisma do Decreto nº 92.790/86, que regulamenta a
Lei nº 7.394/85 (que regula o exercício da profissão de
Técnico em Radiologia), analise as seguintes afirmativas.
I.

II.

As Escolas Técnicas de Radiologia só poderão ser
reconhecidas se apresentarem condições de instalação
satisfatórias e corpo docente de reconhecida
idoneidade profissional, sob a orientação de Fi ́sico
Tecnólogo, Médico Especialista e Técnico em
Radiologia.

Está correto o que se afirma em:

Os Conselhos Nacional e Regionais de Técnicos em
Radiologia, criados pela Lei nº 7.394/85, constituem, em
seu conjunto, uma autarquia, sendo cada um deles
dotado de personalidade jurídica de Direito Público ou
Privado, com patrimônio próprio gerido pelos
respectivos órgãos de direção e funcionamento
custeado por recursos da União.

II.

Os Conselhos Regionais terão sede nas Capitais dos
Estados, nos Territórios e no Distrito Federal. A
jurisdição de um Conselho Regional poderá abranger
mais de um Estado, se as conveniências assim o
indicarem.

I, somente.
II, somente.
III, somente.
duas das afirmativas, somente.
todas as afirmativas.

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

Considerando as regras do Decreto nº 92.790/86 (que
regulamenta a Lei nº 7.394/85), leia as seguintes afirmativas.
I.

São Técnicos em Radiologia os profissionais de Raios X
que executam as seguintes técnicas: radiológicas, no
setor de diagnóstico; radioterápicas, no setor de
terapia; radioisotópicas, no setor de radioisótopos;
industriais, no setor industrial; e de medicina nuclear.

II.

Aos portadores de certificado de conclusão de 1º e 2º
graus, ou equivalente, que possuam formação
profissional por intermédio de Escola Técnica de
Radiologia, com o mínimo de dois anos de duração, é
permitido o exercício da profissão de Técnico em
Radiologia.

III. Os centros de estágio serão constituídos pelos serviços
de saúde e de pesquisa física, que ofereçam condições
essenciais à prática da profissão na especialidade
requerida.
Está correto o que se afirma em:
I, somente.
II, somente.
III, somente.
duas das afirmativas, somente.
todas as afirmativas.
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III. O Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia
compor-se-á de nove membros, eleitos juntamente com
outros tantos suplentes, todos de nacionalidade
brasileira. A duração dos mandatos dos membros do
Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia será de
três anos.
Está correto o que se afirma em:

QUESTÃO 17

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

I.

A admissão à primeira série da Escola Técnica de
Radiologia dependerá de aprovação em exame de
sanidade e capacidade fi ́sica, o qual incluirá,
obrigatoriamente, o exame hematológico.

III. Salvo decisão médica em contrário, não poderão ser
admitidas em serviços de terapia de rádio nem de
rádom as pessoas de pele seca, com tendê ncia a
fissuras, e com verrugas, assim como as de baixa
acuidade visual nã o corrigi ́vel pelo uso de lentes.

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

Aplicação: 2017 │

I, somente.
II, somente.
III, somente.
duas das afirmativas, somente.
todas as afirmativas.

QUESTÃO 19
Segundo os preceitos estabelecidos no Decreto nº
92.790/86, analise as seguintes afirmativas.
I.

Instalar os Conselhos Regionais de Técnicos em
Radiologia, definindo sede e jurisdição, bem como
promovendo a eleição de seus membros e lhes dando
posse, é uma das atribuições do Conselho Nacional.

II.

A diretoria do Conselho Nacional de Técnico de
Radiologia será composta de presidente, vicepresidente, secretário geral e tesoureiro.

III. Um terço das anuidades cobradas pelos Conselhos
Regionais; um terço da taxa de expedição das carteiras
profissionais; e um terço das multas aplicadas pelos
Conselhos Regionais constituem parte da renda do
Conselho Nacional.
Está correto o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, somente.
II, somente.
III, somente.
duas das afirmativas, somente.
todas as afirmativas.
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QUESTÃO 20

QUESTÃO 22

Analise as seguintes afirmativas, considerando-as as
diretrizes previstas no Decreto nº 92.790/86.

Assinale a alternativa que não está em consonância com as
atribuições dos Conselhos Regionais, estabelecidas pelo
Decreto nº 92.790/86.

I.

II.

A eleição para o primeiro Conselho Nacional de
Técnicos em Radiologia será promovida pela Federação
das Associações dos Técnicos em Radiologia dos Estados
do Brasil. A eleição é efetuada por processo que
permita o exercício do voto a todos os profissionais
inscritos, sem que lhes seja necessário o afastamento
de seu local de trabalho.
Enquanto não for elaborado e aprovado, pelo Conselho
Nacional de Técnicos em Radiologia, o código de ética
profissional, vigorará o Código de Ética do Técnico em
Radiologia, elaborado e aprovado, por unanimidade, na
Assembleia Geral Ordinária da Federação das
Associações dos Técnicos em Radiologia dos Estados do
Brasil, em 10 de julho de 1971.

III. Os Conselhos Regionais de Técnicos em Radiologia
compor-se-ão de sete membros, eleitos juntamente
com outros tantos suplentes, todos de nacionalidade
brasileira. Os Conselhos Regionais de Técnicos em
Radiologia serão organizados à semelhança do Conselho
Nacional.

(A) Conhecer, apreciar e decidir os assuntos atinentes à
ética profissional, impondo as penalidades que
couberem.
(B) Elaborar a proposta de seu regimento interno,
submetendo-a à aprovação do Conselho Nacional.
(C) Publicar, a cada seis meses, relatórios de seus
trabalhos para apreciação do Conselho Nacional.
(D) Velar pela conservação da honra e da independência
do Conselho e pelo livre-exercício legal dos direitos dos
radiologistas.
(E) Promover, por todos os meios ao seu alcance, o
perfeito desempenho técnico e moral da profissão e o
prestígio e bom conceito da Radiologia, e dos
profissionais que a exerçam.

QUESTÃO 23
Sobre as penas disciplinares e recursos, previstos no Decreto
nº 92.790/86, leia as afirmativas.

Está correto o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, somente.
II, somente.
III, somente.
duas das afirmativas, somente.
todas as afirmativas.

QUESTÃO 21
De acordo com o Decreto nº 92.790/86, no que diz respeito
às eleições, julgue as afirmativas.
I.

II.

O voto é pessoal e obrigatório em toda eleição, salvo
doença ou ausência comprovadas plenamente. E as
deliberações serão tomadas por maioria de votos dos
presentes.
Os radiologistas que se encontrem fora da sede das
eleições por ocasião destas poderão dão seu voto em
dupla sobrecarta, opaca, fechada e remetida pelo
correio, sob registro, por ofício com firma reconhecida,
ao Presidente do Conselho Regional.

I.

Entre as penas disciplinares aplicáveis pelos Conselhos
Regionais aos seus membros está a de suspensão do
exercício profissional por até 60 (sessenta) dias.

II.

Em matéria disciplinar, o Conselho Regional deliberará
de ofício.

III. Da imposição de qualquer penalidade caberá recurso,
no prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência, para
o Conselho Nacional. Além desse recurso, não caberá
qualquer outro de natureza administrativa.
Está correto o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, somente.
II, somente.
III, somente.
duas das afirmativas, somente.
todas as afirmativas.

III. As eleições serão anunciadas no órgão oficial e em
jornal de grande circulação, com 30 (trinta) dias de
antecedência.
Está correto o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, somente.
II, somente.
III, somente.
duas das afirmativas, somente.
todas as afirmativas.

CONTER/CRTRs
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QUESTÃO 24

QUESTÃO 26

A Resolução CONTER nº 16/14 prevê que o registro
profissional deverá ser requerido por escrito, junto aos
Conselhos Regionais competentes, mediante solicitação de
inscrição do interessado, acompanhada de determinados
documentos, para a inscrição provisória. Sobre o assunto,
julgue os itens verdadeiros (V) ou falsos (F).

Conforme disposto no Decreto nº 92.790/86, são penas
disciplinares aplicáveis pelos Conselhos Regionais aos seus
membros:

(...) Declaração de curso médio ou técnico e histórico escolar
emitido por instituição de ensino, assinados pelo Diretor da
instituição em conjunto com o Secretário da Escola, em
cópias autenticadas.
(...) Comprovante de conclusão de estágio, relatório
assinado pelo preceptor, termo de convênio entre as
instituições, cedente e concedente, nos termos da Lei nº
11.788/08, em cópia autenticada.
(...) Cópia da CTPS (páginas: foto, qualificação civil, contrato
de trabalho e alterações) em cópias autenticadas; e cópia da
inscrição PIS/PASEP.

I.

advertência pública;

II.

censura confidencial em aviso reservado;

III. censura pública, em Diário Oficial e em Boletim do
Sindicato dos Técnicos em Radiologia;
IV. cassação do exercício profissional, ad referendum, do
Conselho Nacional.
Pode-se afirmar que:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

todas estão corretas.
somente uma está correta.
somente duas estão corretas.
somente três estão corretas.
todas estão incorretas.

(...) Título eleitoral em cópia autenticada; e certidão de
nascimento ou casamento em cópia autenticada.

QUESTÃO 27
Pode-se afirmar que:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Leia as seguintes afirmativas, referentes ao Código de Ética
dos Profissionais das Técnicas Radiológicas.

todos são verdadeiros.
somente um é verdadeiro.
somente dois são verdadeiros.
somente três são verdadeiros.
todos são falsos.

I.

Na relação com os colegas é defeso ao Tecnólogo,
Técnico e Auxiliar de Radiologia posicionar-se
contrariamente a movimentos reivindicatórios da
categoria com a finalidade de obter vantagens.

II.

No contexto da relação com alunos e estagiários, é
vedado ao Tecnólogo e Técnico em Radiologia, quando
na função de Diretor de Instituição de Ensino,
Coordenador de Curso ou Supervisor de Estágio,
disponibilizar campo de estágio em instituições que não
tenham SATR – Supervisor das Aplicações das Técnicas
Radiológicas.

QUESTÃO 25
Quanto ao conteúdo disposto na Resolução nº 16/14, que
regulamenta e normativa a inscrição de Técnicos e
Tecnólogos em Radiologia no sistema CONTER/CRTRs,
assinale a alternativa correta.
(A) Quanto ao direito de registro nos Conselhos Regionais
de Radiologia, não serão aceitos os cursos técnicos e
médio que tenham sido concluídos simultaneamente.
(B) O prazo para processamento do pedido de inscrição não
poderá exceder a 45 dias.
(C) Para a inscrição definitiva dos Técnicos, nos Conselhos
de Radiologia, em cumprimento à Lei nº 11.788/2008,
não é mais exigido comprovante de conclusão de
estágio na área.
(D) As inscrições provisórias terão validade por prazo
determinado de 120 dias, prorrogáveis por igual
período, uma única vez; prazo em que o inscrito deverá
apresentar o diploma do curso e requerer a inscrição
definitiva, sob pena de suspensão do registro.
(E) Não há recolhimento de taxa para pedido de inscrição
provisória nos Conselhos de Radiologia.

CONTER/CRTRs

III. No contexto da relação com alunos e estagiários, é
dever do Tecnólogo e/ou Técnico em Radiologia assumir
a devida responsabilidade no acompanhamento e na
orientação de estagiários, quando na função de
orientador, supervisor de estágios ou preceptor.
Está correto o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, somente.
II, somente.
III, somente.
duas das afirmativas, somente.
todas as afirmativas.
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QUESTÃO 28

QUESTÃO 29

O Código de Ética dos Profissionais das Técnicas Radiológicas
também estabelece normas para as relações desses
profissionais com outros profissionais e com os serviços
empregadores. Sobre elas, analise as seguintes afirmativas.

Fazer referência a casos clínicos identificáveis, exibir clientes
ou seus exames e fotografias em anúncios profissionais ou
na divulgação de assuntos radiológicos em programas de
rádio, televisão ou cinema, e em artigos, entrevistas ou
reportagens em jornais, revistas, congressos, simpósios e
aulas, ou outras publicações legais, salvo se autorizado pelo
cliente/paciente ou responsável, constitui infração ética.
Excetua-se o caráter de infração em alguns casos. Qual(is)
dos listados a seguir?

I.

II.

Na relação com outros profissionais, o Tecnólogo, o
Técnico e o Auxiliar de Radiologia se obrigam a prestar
depoimento, compromissado com a verdade, em
processo administrativo ou judicial sobre fatos que
envolvam seus colegas e de que tenham conhecimento
em razão de ambiente profissional.
Na relação com os serviços empregadores, o Tecnólogo
ou Técnico em Radiologia deverão abster-se junto aos
clientes/pacientes de fazer crítica aos serviços
hospitalares, assistenciais, e a outros profissionais,
devendo encaminhá-la, por escrito, à consideração das
autoridades competentes.

III. Na relação com os serviços empregadores, o Tecnólogo
e o Técnico em Radiologia têm o dever de apontar
falhas nos regulamentos e nas normas da instituição em
que trabalhem, quando os julgar indignos do exercício
da profissão ou prejudiciais aos clientes, devendo,
nesses casos, levá-las ao conhecimento da Direção da
Instituição e à Comissão de Educação do Conselho
Nacional de Técnicos em Radiologia.
Está correto o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, somente.
II, somente.
III, somente.
duas das afirmativas, somente.
todas as afirmativas.

I.

Notificação compulsória da doença.

II.

Perícia radiológica nos seus exatos limites.

III. Estrita defesa de interesse legítimo dos profissionais
inscritos.
IV. Revelação de fato sigiloso ao responsável pelo incapaz.
Pode-se afirmar que:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

todos estão corretos.
somente um está correto.
somente dois estão corretos.
somente três estão corretos.
todos estão incorretos.

QUESTÃO 30
Sobre a observância e a aplicação do Código de Ética e as
penalidades nele previstas, considere as seguintes
afirmativas.
I.

O profissional Tecnólogo, Técnico ou Auxiliar que em
decorrência de processo ético-disciplinar, transitado em
julgado, venha a ter cassado o exercício da atividade
profissional, poderá ter acolhida nova inscrição no
Sistema CONTER/CRTRs, caso obtenha nova diplomação
e após um período de 2 (dois) anos.

II.

Salvo nos casos de manifesta gravidade, que exijam
aplicação imediata das penalidades mais severas, a
imposição obedecerá à graduação, conforme a
reincidência. Considera-se de manifesta gravidade, por
exemplo, exercer atividade privativa de outras
profissões regulamentadas.

III. São circunstâncias que podem atenuar a pena: não ter
sido antes condenado por infração ética; e ter reparado
ou minorado o dano. Avalia-se a gravidade pela
extensão do dano e por suas consequências.
Está correto o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
CONTER/CRTRs

I, somente.
II, somente.
III, somente.
duas das afirmativas, somente.
todas as afirmativas.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 31

QUESTÃO 33

Conforme previsto na Lei nº 9.784/99, é dever do
administrado perante a Administração, entre outros:

De acordo com o estabelecido pela Lei nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, a fase externa do pregão será iniciada com a
convocação dos interessados e observará uma série de
regras. Qual é a única regra incorreta, entre as listadas
abaixo?

(A) omitir informações que lhe forem solicitadas quando
julgar inoportunas para o processo administrativo em
curso.
(B) não agir de modo temerário.
(C) abster-se de atuar em processos administrativos que
avalie como inadequados para o seu perfil profissional.
(D) declarar-se apto para atuar em processos
administrativos cuja matéria lhe interesse direta ou
indiretamente.
(E) respeitar a opção dos superiores hierárquicos de não
lhe dar ciência da tramitação dos processos
administrativos em que tenha a condição de
interessado, ficando vedado, portanto, ter vista dos
autos, obter cópias de documentos neles contidos e
conhecer as decisões proferidas.

QUESTÃO 32
Assinale, entre as seguintes afirmativas que fazem
referência a algumas das principais abordagens da
Administração, a única que está incorreta.
(A) A Abordagem ou Teoria Comportamental teve como
marco inicial a publicação do livro O Comportamento
Administrativo, de Herbert A. Simon.
(B) Uma das principais contribuições da Abordagem
Sistêmica (ou Teoria de Sistemas) é o conceito de
Organização como um sistema aberto – constituído por
subsistemas interdependentes e em constante
interação com o ambiente no qual está inserido.
(C) A Escola Clássica, pioneira entre as abordagens da
Administração e iniciada pelo engenheiro americano
Frederick Winslow Taylor, dá especial ênfase à divisão
do trabalho em tarefas elementares e à especialização
dos trabalhadores na execução dessas tarefas, visando
obter ganhos de produtividade e lucratividade.
(D) A Abordagem ou Teoria Contingencial (ou da
Contingência) está dirigida a desenhos organizacionais
e sistemas gerenciais adequados a cada situação
específica. Mudando a situação, muda também o
desenho organizacional.
(E) Alguns estudiosos foram buscar nas obras de Max
Weber a inspiração para a constituição de uma nova
abordagem da Administração. Surgiu, assim, a Teoria
da Burocracia.

CONTER/CRTRs

(A) Do aviso constarão a definição do objeto da licitação, a
indicação do local, dias e horários em que poderá ser
lida ou obtida a íntegra do edital.
(B) Cópias do edital e do respectivo aviso serão colocadas
à disposição de qualquer pessoa para consulta e
divulgadas na forma da Lei nº 9.755, de 16 de
dezembro de 1998.
(C) No curso da sessão, o autor da oferta de valor mais
baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por
cento) superiores àquela poderão fazer novos lances
verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor.
(D) Para julgamento e classificação das propostas, será
adotado o critério de menor preço, observados os
prazos máximos para fornecimento, as especificações
técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho e
qualidade definidos no edital.
(E) O prazo fixado para a apresentação das propostas,
contado a partir da publicação do aviso, não será
inferior a 30 (trinta) dias corridos.

QUESTÃO 34
Em relação ao Sistema Integrado de Dados Orçamentários
(SIDOR), está incorreto afirmar que:
(A) seu principal produto é o Projeto de Lei Orçamentária
Anual (PLOA), o qual contém estimativa da receita e
fixação da despesa para determinado exercício
financeiro.
(B) é o sistema responsável pela elaboração da proposta
orçamentária do Governo Federal.
(C) cada órgão público (os usuários “de entrada” do
SIDOR) informa suas ações e previsões orçamentárias
ao sistema. Depois disso, cada ministério realiza a
consolidação dessas informações que, finalmente,
chegam à Secretaria de Orçamento Federal para uma
consolidação final.
(D) desenvolvido pela Secretaria de Orçamento Federal, o
sistema foi migrado para o Tribunal de Contas da União
(TCU) em 2006.
(E) nele é registrada toda a programação orçamentária –
ações e programas de governo, com seus respectivos
valores e destinações geográficas – planejada para a
execução no ano seguinte.
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QUESTÃO 35

QUESTÃO 38

A Lei nº 8.666/93 estabelece que as licitações para a
execução de obras e para a prestação de serviços
obedecerão à seguinte sequência:

Robert S. Kaplan e David P. Norton, criadores do Balanced
Scorecard (BSC), sustentam a necessidade de se seguirem
quatro passos para o uso do BSC, a longo prazo, num
processo integrado de planejamento e orçamento
operacional. São eles:

(A) I – projeto básico; II – projeto executivo; III – execução
das obras e serviços.
(B) I – apresentação descritiva do serviço a ser prestado ou
da obra a ser executada, com assinatura e carimbo do
responsável; II – tomada de preço; III – execução das
obras e serviços.
(C) I – explanação oral detalhada para a Administração; II –
execução das obras e serviços.
(D) I – projeto executivo; II - explanação oral detalhada
para a Administração; III – execução das obras e
serviços.
(E) I – projeto executivo; II – tomada de preço; III –
execução das obras e serviços.

QUESTÃO 36
Há concordância entre muitos autores e profissionais de
que as principais atividades para fins de Capacitação de
Pessoas, tradicionalmente e ainda hoje denominada por
muitos de Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas,
podem ser subdividas em:
(A) levantamento
de
necessidades/diagnóstico;
planejamento/programação; execução/aplicação; e
avaliação dos resultados.
(B) elaboração de questionários ou de entrevistas
semiestruturadas; aplicação dos instrumentos.
(C) seleção de profissional para ministrar a capacitação;
realização da capacitação; aplicação de avaliação.
(D) levantamento de necessidades; seleção de profissional
para ministrar a capacitação; realização da capacitação.
(E) seleção de profissional para ministrar a capacitação;
elaboração de questionários ou de entrevistas
semiestruturadas; aplicação dos instrumentos.

QUESTÃO 37
Como uma das regras para a fase preparatória do pregão, a
Lei nº 10.520/02 estabelece que a autoridade competente
deverá justificar a necessidade de contratação e definir
alguns itens. Entre eles, só não está correto afirmar que a
autoridade deverá definir:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

o objeto do certame.
as exigências de habilitação.
os critérios de aceitação das propostas.
as sanções por inadimplemento.
o teto financeiro das propostas.

CONTER/CRTRs

(A) estruturação sequencial da gestão do negócio, da
gestão de serviços, da gestão orçamentária e da gestão
de controle da qualidade.
(B) adesão da maior parte dos integrantes da Organização
ao Control Objectives for Information and Related
Technologies (COBIT), seguida de capacitação acerca
do BSC, da adoção do Enterprise Resource Planning
(ERP) e, por fim, do Strategic Activity System (SAS).
(C) adoção da Pirâmide da Performance, seguida da
Tableau de Bord, da Sustainability Scorecard (SSC) e,
por fim, do Strategic Activity System (SAS).
(D) implementação sequencial da Matriz BCG, da Matriz de
Ansoff, da Matriz SGC e da Matriz GE.
(E) estabelecimento de metas de superação, identificação
e racionalização das iniciativas estratégicas,
identificação de iniciativas críticas que envolvam mais
de uma unidade de negócios e vinculação da estratégia
à alocação de recursos e aos orçamentos anuais.

QUESTÃO 39
Em relação ao Sistema de Gestão de Contratos (SICON), é
incorreto afirmar que:
(A) refere-se a um subsistema do Sistema Integrado de
Administração de Serviços Gerais (SIASG).
(B) tem como finalidade efetuar o cadastramento dos
extratos de contratos firmados pela Administração
Pública Federal e o envio eletrônico, para publicação,
pela
Imprensa
Nacional,
bem
como
o
acompanhamento da execução contratual, por
intermédio do respectivo cronograma físico-financeiro,
disponibilizando-os no Comprasnet, garantido assim o
princípio básico da publicidade, que norteia os
procedimentos licitatórios consagrados na Lei nº
8.666/93.
(C) possui um mecanismo para impedir que um usuário
rescinda um contrato que já tenha sido publicado no
Dário Oficial da União.
(D) possui uma funcionalidade que permite a exclusão de
contratos que ainda não tenham sido transferidos ou
publicados no Diário Oficial da União.
(E) um contrato só é considerado efetivado no sistema
quando todas as suas informações forem validadas e
aceitas.
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QUESTÃO 40

QUESTÃO 43

A Análise SWOT é uma ferramenta utilizada para fazer
análise de cenário (ou análise de ambiente), sendo adotada
comumente como base para o planejamento estratégico de
muitas Organizações. O termo SWOT é um acrônimo
oriundo do idioma inglês, para se referir a:

No tocante ao Cadastro Informativo de créditos não
quitados do setor público federal (CADIN), assinale a única
afirmativa correta.

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

Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats.
Social skills, Well-balanced, Opportunities e Threats.
Safety, Work, Opportunities e Threats.
Sensibility, Well-balanced, Opportunities e Threats.
Study, Work, Opportunities e Threats.

QUESTÃO 41
O Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
(SICAF) constitui o registro cadastral do Poder Executivo
Federal e é mantido pelos órgãos e pelas entidades que
compõem o Sistema de Serviços Gerais (SISG). O
cadastramento do SICAF é realizado, sem ônus, em
qualquer Unidade Cadastradora (UASG) localizada nas
diversas Unidades da Federação e compreende os
seguintes níveis:
(A) I. Habilitação Jurídica, II. Regularidade Fiscal
Estadual/Municipal e III. Qualificação Operacional.
(B) I. Credenciamento, II. Regularidade Trabalhista Federal
e III. Regularidade Fiscal Estadual/Municipal.
(C) I. Credenciamento, II. Qualificação Técnica e III.
Qualificação econômico-financeira.
(D) I. Credenciamento, II. Habilitação Jurídica, III.
Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal, IV.
Regularidade Fiscal Estadual/Municipal, V. Qualificação
Técnica e VI. Qualificação econômico-financeira.
(E) I. Habilitação Jurídica, II. Regularidade Trabalhista
Federal, III. Regularidade Fiscal Estadual/Municipal, IV.
Qualificação Operacional e V. Qualificação econômicofinanceira.

QUESTÃO 42
As perspectivas habitualmente adotadas para o Balanced
Scorecard (BSC) são:
(A) econômica, pessoas, processos internos, satisfação do
cliente.
(B) financeira, dos clientes, dos processos internos, de
aprendizado e crescimento.
(C) financeira, pessoas, planejamento estratégico,
desenvolvimento.
(D) econômica, pessoas, planejamento estratégico,
satisfação do cliente.
(E) econômica,
processos
internos,
planejamento
estratégico e crescimento.

CONTER/CRTRs

(A) Refere-se a um banco de dados que contém
exclusivamente os nomes de pessoas jurídicas com
obrigações pecuniárias vencidas e não pagas para com
órgãos e entidades da Administração Pública Federal,
direta e indireta.
(B) Cabe à Secretaria do Tesouro Nacional expedir
orientações de natureza normativa a respeito do
CADIN e cabe ao Banco Central administrar e
disponibilizar, por meio do Sisbacen, as informações
que compõem esse banco de dados.
(C) O Banco Central disponibiliza possibilidade de consulta
aos dados do CADIN, sem custos, desde que seja
realizada pessoalmente/presencialmente por um
representante legal previamente cadastrado, em
horário comercial, em qualquer órgão ou entidade com
acesso ao referido banco de dados. O representante
deverá apresentar, para fins de comprovação,
documento de identificação com foto e matrícula de
inscrição impressa.
(D) A consulta prévia ao CADIN pelos órgãos e pelas
entidades da Administração Pública Federal, direta e
indireta, embora obrigatória, é dispensada na seguinte
situação: concessão de incentivos fiscais e financeiros.
(E) Comprovado ter sido regularizada a situação que
ocasionou a inclusão no CADIN, o órgão ou a entidade
responsável pelo registro procederá, no prazo de 30
(trinta) dias corridos, a respectiva baixa. Na
impossibilidade de se efetuar a baixa no prazo
indicado, o órgão ou a entidade credora não fornecerá
certidão de regularidade do débito.

QUESTÃO 44
A Conta Única do Tesouro Nacional, mantida no Banco
Central do Brasil, é utilizada para:
(A) registrar a movimentação dos recursos financeiros de
responsabilidade do Conselho de Desenvolvimento
Econômico e Social (CDES) e da Advocacia-Geral da
União.
(B) viabilizar a movimentação dos recursos financeiros
conduzida pela Caixa Econômica Federal.
(C) registrar a movimentação dos recursos financeiros de
responsabilidade dos Órgãos e Entidades da
Administração Pública e das pessoas jurídicas de direito
privado que façam uso do Sistema Integrado de
Administração Financeira (SIAFI), por meio de termo de
cooperação técnica firmado com a Secretaria do
Tesouro Nacional (STN).
(D) viabilizar a arrecadação e a movimentação de recursos
sob a responsabilidade da Advocacia-Geral da União.
(E) viabilizar a gestão dos recursos financeiros
movimentados pela Advocacia-Geral da União, sendo
que tal gestão é conduzida pelo Conselho de
Desenvolvimento Econômico e Social (CDES), vinculado
à Presidência da República.
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QUESTÃO 45

QUESTÃO 47

A Secretaria de Gestão (SEGES), do Ministério do
Planejamento, tem como uma de suas competências
coordenar as ações do Programa Nacional de Gestão
Pública e Desburocratização – GesPública, instituído pelo
Decreto nº 5.378/05. Entre os métodos e soluções
ofertados pelo Programa GesPública, encontra-se a Gestão
de Processos, considerada por muitos autores e
profissionais um excelente instrumento de gestão. Em
relação à abordagem por processos, está incorreto afirmar
que:

A Fundação Nacional da Qualidade (FNQ) é uma entidade
de direito privado, de fins não lucrativos, com autonomia
patrimonial, administrativa e financeira. Entre suas
finalidades, estabelecidas pelo seu estatuto, só não está
correto afirmar que ela visa a:

(A) “processo” pode ser definido, entre outras
conceituações, como “conjunto integrado e sincrônico
de insumos, infraestruturas, regras e transformações.”
(B) há uma renomada Instituição que contribui para o
desenvolvimento da abordagem por processos
denominada Society for Design and Process Science.
(C) uma característica importante dos processos é a
interfuncionalidade. Embora existam processos
realizados inteiramente em uma unidade funcional, os
principais processos de uma instituição (sobretudo os
processos de negócio) atravessam as fronteiras das
áreas funcionais, sendo conhecidos como processos
transversais,
transorganizacionais
(crossorganizational), interfuncionais, interdepartamentais
ou horizontais.
(D) o gerenciamento de processos de negócio viabiliza a
identificação, o desenho, a execução, a documentação,
a medição, o monitoramento, o controle e a melhoria
dos processos de negócio, automatizados ou não.
(E) as principais técnicas de mapeamento, análise e
melhoria de processos são: Customer Relationship
Management, Supply Chain e Process Management
Body of Knowledge.

QUESTÃO 46
Na Gestão de Projetos é recorrente se subdividir o projeto
em etapas. São comumente aceitas e adotadas, por
profissionais e autores, as seguintes:
(A) iniciação/concepção,
planejamento,
execução,
controle/monitoramento e encerramento.
(B) análise da situação atual, determinação dos objetivos,
identificação do público, definição de estratégias,
estabelecimento de recursos, implementação e
operacionalização.
(C) qualificação, determinação dos objetivos e execução.
(D) preparação, análise, operacionalização e feedback.
(E) preparação, análise, definição orçamentária e
operacionalização.
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(A) disseminar os fundamentos da gestão para excelência
e para o aumento da competitividade das organizações
e do Brasil.
(B) atuar como articuladora da rede nacional de prêmios
da qualidade, com objetivo de disseminar o Modelo de
Excelência da Gestão.
(C) promover ações educativas para conscientizar e
estimular as pessoas a adotarem o Modelo de
Excelência da Gestão.
(D) propor periodicamente para a Associação Brasileira de
Normas Técnicas a atualização das NBR que tratam da
Gestão da Qualidade, especificamente as normas ISO
9000, 9001, 9004 e 19011.
(E) promover o voluntariado.

QUESTÃO 48
O regime de adiantamento, suprimento de fundos, é
aplicável aos casos de despesas expressamente definidos
em lei e consiste na entrega de numerário a servidor,
sempre precedida de empenho na dotação própria, para o
fim de realizar despesas que pela excepcionalidade, a
critério do Ordenador de Despesa e sob sua inteira
responsabilidade, não possam subordinar-se ao processo
normal de aplicação. A proposta de concessão de
suprimento de fundos deverá conter alguns itens, entre os
quais não se aplica apenas:
(A) a justificativa da excepcionalidade da despesa por
suprimento de fundos, indicando fundamento
normativo: deverá ser indicado apenas um inciso do
Decreto nº 93.872/96, que será indicado também na(s)
Nota(s) de Empenho.
(B) o consentimento formal, por meio de carimbo e
assinatura, de pelo menos dois gestores responsáveis
pela unidade na qual o servidor destinatário do
numerário esteja lotado.
(C) a indicação do meio de concessão: cartão de
pagamento do governo federal ou depósito em conta
corrente bancária.
(D) a indicação do valor total e por cada natureza de
despesa.
(E) a indicação do período de aplicação e data para
prestação de contas.
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QUESTÃO 49

QUESTÃO 50

Existem vários tipos de leis orçamentárias. A primeira delas
é o Plano Plurianual (PPA), que faz um planejamento para o
período de quatro anos. Com base no PPA aprovado, o
governo federal envia anualmente ao Congresso o projeto
de outra lei: a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Esse
projeto, que também precisa ser aprovado pelos
parlamentares, define as prioridades que irão nortear a Lei
Orçamentária da União (LOA). Entre as afirmativas a seguir,
é incorreto afirmar que:

O Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI) é o
principal
instrumento
utilizado
para
registro,
acompanhamento e controle da execução orçamentária,
financeira e patrimonial do Governo Federal. Entre as
opções a seguir, não está contemplada entre alguns dos
principais objetivos do SIAFI:

(A) a LOA é também conhecida como Orçamento da União.
(B) todos os projetos das leis orçamentárias – PPA, LDO e
LOA – têm autoria do Presidente da República.
(C) no Congresso Nacional, eles são votados,
primeiramente, na Comissão de Aprovação de Leis
Orçamentárias (CALO), que é composta por senadores.
Em seguida, os projetos seguem para serem votados
em sessão plenária conjunta do Congresso.
(D) depois de aprovado, o projeto do Orçamento volta ao
Executivo para a sanção pelo presidente da República,
transformando-se em lei. A partir desse momento,
inicia-se a fase de execução, que é a liberação das
verbas.
(E) a LDO: (1) compreende as metas e prioridades da
administração pública federal, incluindo as despesas de
capital para o exercício financeiro subsequente; (2)
orientará a elaboração da lei orçamentária anual; (3)
disporá sobre as alterações na legislação tributária; e
(4) estabelecerá a política de aplicação das agências
financeiras oficiais de fomento.
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(A) prover mecanismos adequados ao controle diário da
execução orçamentária, financeira e patrimonial aos
órgãos da Administração Pública.
(B) fornecer meios para agilizar a programação financeira,
otimizando a utilização dos recursos do Tesouro
Nacional, por meio da unificação dos recursos de caixa
do Governo Federal.
(C) permitir que a contabilidade pública seja fonte segura
e tempestiva de informações gerenciais destinadas a
todos os níveis da Administração Pública Federal.
(D) padronizar métodos e rotinas de trabalho relativas à
gestão dos recursos públicos, sem implicar rigidez ou
restrição a essa atividade, uma vez que ele permanece
sob total controle do ordenador de despesa de cada
unidade gestora.
(E) assegurar o sigilo absoluto em relação aos gastos do
Governo Federal, que devem ser acessados e geridos
somente pela Secretaria do Tesouro Nacional,
conforme preconizado pelo Decreto nº 92.452/86.
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PROVA DISCURSIVA
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO








Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida,
transcreva o texto para a respectiva folha de texto definitivo, no local apropriado, pois não serão avaliados fragmentos de
texto escritos em locais indevidos.
Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de 30 linhas será desconsiderado. Também será
desconsiderado o texto que não for escrito na respectiva folha de texto definitivo.
O texto deverá ser manuscrito, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul. Em caso de rasura, passe
um traço sobre o conteúdo a ser desconsiderado e prossiga o registro na sequência. Não será permitido o uso de corretivo.
O espaço destinado à transcrição de texto definitivo não poderá ser assinado, rubricado nem conter nenhuma palavra ou
marca que identifique o candidato, sob pena de anulação do texto. Assim, a detecção de qualquer marca identificadora
nesse espaço acarretará a anulação do texto.
A folha de texto definitivo será o único documento válido para avaliação da prova discursiva. O espaço para rascunho neste
caderno é de preenchimento facultativo e não servirá para avaliação.

A Constituição Federal de 1988, em seu Capítulo VII – Da Administração Pública, art. 37,
refere-se à Administração Pública direta e indireta como integrante dos Poderes de quaisquer das
esferas (União, estados/DF e municípios).

Considerando que o texto acima tenha caráter exclusivamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema.

Entidades da administração indireta: semelhanças e diferenças
Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos:
a) o que há de comum entre essas entidades;
b) características específicas das autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista; e
c) peculiaridades das fundações públicas.
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Espaço para rascunho (uso opcional)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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