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Cada um dos itens da prova objetiva está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a 
que cada um deles esteja vinculado, marque, no cartão-resposta, para cada item: o campo designado com o código C, caso julgue 
o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.

A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. 
Para as devidas marcações, use o cartão-resposta, único documento válido para a correção da sua prova objetiva. 

CONHECIMENTOS BÁSICOS
 

Texto para os itens de 1 a 12. 
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Os primeiros esforços dirigidos contra a doença
animal foram descritos nas antigas civilizações da Suméria, do
Egito e da Grécia, com referências a curandeiros de animais
antes da era cristã. Esse tipo de ocupação acompanhou o
surgimento da civilização urbana, e seu desenvolvimento
dependeu da habilidade das populações rurais de produzir
alimentos em quantidade suficiente para a sua subsistência,
fazendo uso da força animal. Ao lado do tratamento médico,
cirúrgico e obstétrico individual, duas outras táticas eram
aplicadas localmente para o controle das enfermidades
animais: o emprego da quarentena (segregação dos animais
doentes dos sadios) e o sacrifício de animais enfermos. 

A expansão (territorial e econômica) das nações
levou aos esforços no controle de doenças animais em larga
escala. Houve a criação de estruturas organizadas de pessoas
que curavam os animais dentro dos exércitos, pela
importância militar que o cavalo assumia. Durante esse
período, que se iniciou no primeiro século da era cristã e que
abrangeu a Idade Média e o Renascimento, os avanços no
controle de doenças limitaram-se ao aperfeiçoamento das
técnicas básicas do diagnóstico clínico — com o
desenvolvimento da habilidade de diferenciar as
combinações dos sinais de doenças específicas —, associado
à melhoria na organização da infraestrutura dos serviços. 

Com a criação da primeira escola de veterinária, na
segunda metade do século XVIII, precipitada por problemas
econômicos ocasionados pelo irrompimento de
enfermidades que atingiram grande número de animais na
Europa, houve o estabelecimento de centros organizados de
tratamento veterinário, primeiramente como parte das
escolas de veterinária e, mais tarde, como serviços
separados. Duas novas táticas para o controle de
enfermidades animais foram adotadas: a higiene e o controle
sobre o abate de animais. O controle sanitário incluía os locais
de produção de animais e os matadouros, com o objetivo de
combater as doenças animais e, também, as enfermidades
humanas que estavam associadas a alimentos de origem
animal. Essas ações forneceram, diretamente, a base para os
primeiros esforços direcionados à saúde pública. 

Márcia Regina Pfuetzenreiter, Arden
Zylbersztajn e Fernando Dias de Avila-Pires.
Evolução histórica da medicina veterinária
preventiva e saúde pública. In: Ciência Rural, 
v. 34, n.o 5, 2004, p. 1.661-1.668 (com adaptações).

Acerca das ideias do texto, julgue os itens de 1 a 5. 

1 O texto tem caráter predominantemente descritivo. 
2 Deduz-se da leitura do texto a adoção de pelo menos 

seis táticas para o controle de enfermidades animais. 
3 Do texto se infere que a adoção de controle sanitário 

animal deveu-se, em parte, à ausência de controle das 
doenças humanas. 

4 A fase descrita no primeiro parágrafo do texto associa a 
medicina veterinária à redução de prejuízos causados 
pelas moléstias que atingiam os animais, em nível local. 

5 Compreende-se do segundo parágrafo do texto a 
ocorrência de uma fase no controle de doenças animais 
diretamente relacionada a empreendimentos militares, 
principalmente os ligados à expansão territorial e 
econômica. 

____________________________________________________
No que concerne aos aspectos linguísticos do texto, julgue os 
itens de 6 a 12. 

6 Sem comprometer a correção gramatical e os sentidos 
originais do texto, a expressão “e seu” (linha 5) poderia 
ser substituída pelo termo cujo. 

7 A supressão da vírgula após o termo  
“individual” (linha 9) não prejudicaria a correção 
gramatical do texto e serviria para destacar o sujeito da 
oração posterior. 

8 Sem prejuízo para a correção gramatical, o vocábulo 
“aos” (linha 14) poderia ser substituído pelo elemento à. 

9 Mantém a correção gramatical e os sentidos do texto a 
seguinte reescritura da sentença “os avanços no  
controle de doenças limitaram-se ao aperfeiçoamento 
das técnicas básicas do diagnóstico clínico” (linhas de 19 a 21): 
os progressos na mitigação de moléstias eram limitados
pelo aprimoramento dos métodos básicos do
diagnóstico clínico. 

10 Nas linhas 25 e 26, a expressão “na segunda metade do 
século XVIII” foi empregada em referência ao período 
compreendido entre os anos de 1751 e 1800. 

11 As formas “precipitada” (linha 26) e “ocasionados” (linha 27) 
retomam, respectivamente, “a criação” (linha 25) e 
“problemas” (linha 26). 

12 Sem prejuízo para a correção gramatical, na linha 34, a 
expressão “sobre o” pode ser substituída pelo 
vocábulo do. 
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Nos itens que avaliem conhecimentos de informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considere que: todos os programas mencionados estejam em 
configuração-padrão, em português; o mouse esteja 
configurado para pessoas destras; expressões como clicar, 
clique simples e clique duplo refiram-se a cliques com o 
botão esquerdo do mouse; e teclar corresponda à operação 
de pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la,  
acionando-a apenas uma vez. Considere também que não 
haja restrições de proteção, de funcionamento e de uso em 
relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e 
equipamentos mencionados. 

Julgue os itens de 13 a 17, relativos aos conceitos de 
hardware, ao programa PowerPoint 2013 e ao sistema 
operacional Windows 10. 

13 A memória RAM (Random Access Memory) é uma 
memória de acesso aleatório. Ela permite o 
armazenamento dos dados e programas que estão em 
execução. 

14 Os discos rígidos (HDs) têm uma capacidade 
de armazenamento limitada, que, atualmente, é 
de 1.024 GB (gigabytes). 

15 No PowerPoint 2013, uma apresentação somente pode 
ser salva ao final do seu desenvolvimento, ou seja, 
somente após todos os seus slides serem inseridos e 
formatados. É um mecanismo de proteção que a 
Microsoft criou para evitar inconsistências entre os 
slides. 

16 No PowerPoint 2013, não é permitido se inserir um novo 
slide entre dois slides existentes; somente é permitido 
adicioná-lo após o último slide. 

17 Por meio do ícone , do Windows 10, 
é possível se configurar o teclado. 

____________________________________________________
Acerca do programa de navegação Mozilla Firefox, em sua 
versão mais atual, dos conceitos de gerenciamento de 
arquivos e pastas e dos aplicativos para segurança da 
informação, julgue os itens de 18 a 22. 

18 A melhor forma de uma pessoa navegar sem ser vista 
pelos provedores de Internet ou sem ser identificada 
pela empresa onde trabalha é abrindo uma janela no 
modo navegação privativa. Nesse modo, não é possível 
que as informações sobre as páginas que o usuário tenha 
visitado sejam conhecidas. 

19 No Windows, o path de um arquivo (caminho) 
representa o endereço dele, como, por exemplo, 
c:\crmv_ap\animais_extinção.docx. 

20 Por meio do Explorador de Arquivos do Windows 10, é 
possível, em uma pasta, exibir uma lista de arquivos em 
ordem alfabética. 

21 O firewall é a ferramenta de segurança mais eficaz para 
se impedir acessos não autorizados aos sistemas de 
informações das empresas. Seu uso, mesmo de forma 
isolada, é suficiente para se garantir a segurança das 
informações. 

22 Existem tecnologias que conseguem detectar tentativas 
de invasão em tempo real. Um exemplo delas são os 
chamados sistemas de detecção de intrusão (IDS). 

____________________________________________________
Na biblioteca de uma escola, 40% dos livros são de 

conteúdo didático, 1
3

 é de fantasia e os 244 livros restantes 

são de ficção científica. Pelo regulamento da escola, a 
proporção dos livros deve ser mantida sempre constante. 

Com base nessa situação hipotética, julgue os itens 23 e 24. 

23 Atualmente, há 915 livros nessa biblioteca. 
24 A compra de 30 novos livros de conteúdo didático deve 

ser acompanhada pela aquisição de 25 livros de fantasia 
e de 15 livros de ficção científica. 

RASCUNHO
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O museu do Louvre, em Paris, tem como entrada 
uma estrutura piramidal de base quadrada, com 34 m de 
largura e 21 m de altura. Essa pirâmide principal é rodeada 
por 3 pirâmides quadradas menores, cujas dimensões serão 
assumidas como 8 m de largura e 5 m de altura, e π é  
igual a 3. 
 
Com base nesse caso hipotético, julgue os itens de 25 a 28. 
 
25 A capacidade total das 3 pirâmides menores juntas  

é de 320 L. 
26 O maior número de pirâmides menores que se poderia 

colocar em um volume equivalente ao da pirâmide 
maior é 75. 

27 A menor semiesfera capaz de cobrir completamente 
uma das pirâmides menores tem 128 m3. 

28 Suponha-se que um turista tenha comprado, para 
guardar de recordação, uma miniatura da pirâmide 
principal do museu do Louvre de 14 cm de altura. Nesse 
caso, se a miniatura foi projetada de modo a respeitar a 
proporção original da pirâmide, sua largura é superior a 
23 cm. 

 ____________________________________________________  
A solução positiva da equação quadrática − = 1, em 
que  é um número inteiro positivo, é conhecida na 
matemática como número metálico. Considerando essa 
informação, julgue os itens de 29 a 32. 
 
29 O número 2 + √5 é metálico. 
30 O resultado da subtração do décimo quarto número 

metálico pelo quíntuplo do segundo número metálico é 
igual a um número irracional. 

31 Quanto maior for , menor será o número metálico. 
32 O primeiro número metálico é igual a 

1 + 1 + 1 + √1 +⋯. 

 ____________________________________________________  
As duas primeiras décadas do século XXI estão sendo 
marcadas por acontecimentos extremos, com mudanças 
acentuadas no campo ambiental, graves atos terroristas e 
governos assumindo posições claramente autoritárias. Tudo 
isso vem ocorrendo em um mundo globalizado, o que 
determina a conexão de tudo entre todos. Considerando essa 
síntese da atualidade brasileira e mundial como referência 
inicial, julgue os itens de 33 a 40. 
 
33 O grande ato terrorista que inaugurou o presente século 

foi o atentado contra os Estados Unidos da América, 
sobretudo o que destruiu as torres gêmeas do World 
Trade Center em Nova Iorque. 

34 Em 2020, uma doença, a covid-19, alastrou-se pelo 
mundo, transformando-se em pandemia de grandes 
proporções. 

35 Antes da covid-19, a humanidade jamais conhecera uma 
pandemia. 

36 Bastante conhecida na atualidade, a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) é uma das agências 
especializadas da Organização das Nações  
Unidas (ONU). 

37 A questão ambiental tornou-se um dos grandes temas 
do mundo contemporâneo, envolvendo, entre outros, 
setores governamentais, campos científicos e 
organizações da sociedade. 

38 Em 2020, apesar das temperaturas amenas, da 
inexistência de ventos fortes e da elevada umidade do 
ar, houve a proliferação de grandes incêndios florestais 
pelo mundo afora, inclusive no Brasil. 

39 O Brasil é um dos países menos afetados pela pandemia 
de covid-19, com baixo número de infectados e reduzido 
índice de óbitos. 

40 Embora inscrito na Constituição de 1988, o Brasil ainda 
não conseguiu colocar em funcionamento um sistema 
universal de saúde, que seria o SUS. 

 
RASCUNHO 
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CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES
 

Em relação ao processo administrativo no âmbito da 
Administração Pública Federal, julgue os itens de 41 a 50. 

41 Para fins de processo administrativo, considera-se como 
órgão a unidade de atuação integrante da estrutura da 
administração direta ou da administração indireta. 

42 Nos processos administrativos, é absolutamente vedada 
a cobrança de despesas processuais. 

43 Nos processos administrativos, a lei não impõe aos 
administrados o dever de expor os fatos conforme a 
verdade. 

44 Os processos administrativos podem ser iniciados de 
ofício ou a pedido do interessado. 

45 Os órgãos e as entidades administrativas deverão 
elaborar modelos ou formulários padronizados para 
assuntos que importem pretensões equivalentes. 

46 A edição de ato de caráter normativo não pode ser 
objeto de delegação. 

47 Em inexistindo competência legal específica, o processo 
administrativo deverá ser iniciado perante a autoridade 
de menor grau hierárquico para decidir. 

48 Pode ser arguida a suspeição de autoridade ou servidor 
que tenha amizade íntima ou inimizade notória com 
algum dos interessados ou com os respectivos cônjuges, 
companheiros, parentes e afins até o segundo grau. 

49 As provas obtidas por meios ilícitos, salvo se relevantes 
para a elucidação dos fatos, são inadmissíveis nos 
processos administrativos. 

50 Em havendo fundada dúvida sobre o entendimento 
jurídico de determinada questão, a Administração pode 
se eximir do dever de emitir decisão nos processos 
administrativos e submeter a questão ao Poder 
Judiciário. 

____________________________________________________
Quanto ao acesso à informação perante a Administração 
Pública, julgue os itens de 51 a 55. 

51 O direito de acesso à informação não compreende o 
direito de obter orientação sobre os procedimentos para 
a consecução de acesso e sobre o local onde poderá ser 
encontrada ou obtida a informação almejada. 

52 O acesso a informações públicas será assegurado 
mediante a criação de serviços de informação ao 
cidadão. 

53 Em caso de indeferimento de acesso a informações, o 
recurso será interposto no prazo de dez dias e será 
dirigido à autoridade hierarquicamente superior, que 
terá igual prazo para se manifestar. 

54 O tratamento das informações pessoais deve ser feito de 
forma transparente e com respeito à intimidade, à vida 
privada, à honra e à imagem das pessoas, bem como às 
liberdades e às garantias individuais. 

55 A classificação de sigilo deverá ser formalizada por 
decisão que contenha somente a fundamentação da 
classificação, a indicação do prazo e a identificação da 
autoridade que a classificou. 

No que se refere às constituições, julgue os itens de 56 a 60. 

56 Uma constituição pode ser definida como um sistema de 
normas jurídicas, escritas ou costumeiras, que regula a 
forma do Estado, a forma de seu governo, o modo de 
aquisição e o exercício do poder, o estabelecimento de 
seus órgãos, os limites de sua ação, os direitos 
fundamentais dos cidadãos e as respectivas garantias. 

57 Com base em seu sentido sociológico, uma constituição 
pode ser entendida como a decisão política fundamental 
e concreta sobre o modo e a forma de existência do 
Estado. 

58 O conceito de constituição dogmática é conexo com o de 
constituição escrita, assim como o de constituição 
histórica o é com o de constituição não escrita. 

59 Segundo a concepção de Carl Schmitt, não há distinção 
entre constituição e leis constitucionais. 

60 O conceito de constituição rígida corresponde ao 
conceito de constituição escrita. 

____________________________________________________
Acerca de direitos e garantias fundamentais, julgue os itens 
de 61 a 65. 

61 O direito de greve pode ser enquadrado como um direito 
social do homem produtor. 

62 O conteúdo do direito à moradia envolve não só a 
faculdade de ocupar uma habitação, mas também a 
exigência de que essa habitação tenha dimensões 
adequadas, em condições de higiene e conforto, e 
preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar. 

63 Os fundamentos sobre a aquisição da nacionalidade são 
matéria constitucional, mesmo nos casos em que ela for 
considerada em textos de lei ordinária. 

64 Os modos de aquisição da nacionalidade variam de 
Estado para Estado, mas, em qualquer um deles, é 
voluntária a aquisição da nacionalidade primária. 

65 Aquele que teve a naturalização cancelada nunca poderá 
recuperar a nacionalidade brasileira perdida, salvo se o 
cancelamento for desfeito em ação rescisória. 

____________________________________________________
A respeito da Administração Pública, julgue os itens  
de 66 a 70. 

66 A isonomia entre servidores de Poderes diversos é o que 
se chama de paridade de vencimentos. 

67 Os militares não podem ser considerados como agentes 
públicos. 

68 Administração Pública é o conjunto de meios 
institucionais, exclusivamente materiais e financeiros, 
preordenados à execução das decisões políticas. 

69 A regra que a Constituição estabelece é a de que 
somente por lei específica ou decreto poderá ser criada 
uma autarquia e autorizada a instituição de empresas 
públicas. 

70 A Constituição considera como entidades da 
administração direta as autarquias, as empresas 
públicas e as sociedades de economia mista. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 Os termos Estado, governo e Administração Pública são 
muitas vezes utilizados de forma errônea, o que leva à certa 
confusão. Contudo, o direito administrativo faz essa 
diferenciação, para que haja a adequada utilização desses 
termos. A respeito desse assunto, julgue os itens de 71 a 75. 
 
71 O Estado é um ente despersonalizado, representado por 

seu governante, que se apresenta exteriormente nas 
relações internacionais. 

72 Internamente, o Estado apresenta-se como pessoa 
jurídica de direito público, capaz de adquirir direitos e de 
se sujeitar a obrigações na ordem jurídica. 

73 A noção do Estado de direito baseia-se na regra de que 
o Estado cria o direito, mas deve, ao mesmo tempo, 
sujeitar-se a ele. 

74 O texto da Constituição Federal de 1988 preceitua que o 
Legislativo, o Executivo e o Judiciário são os Poderes da 
União, sendo atribuída a cada um deles determinada 
função, como legislar, administrar e julgar, 
respectivamente. Dessa forma, não é possível a 
realização de funções típicas e atípicas por esses 
Poderes. 

75 A Administração, ao dispensar aos administrados que se 
encontram em igualitária situação jurídica tratamento 
igual, voltando-se ao interesse público, respeita o 
princípio da impessoalidade. 

 ____________________________________________________  
Acerca da organização administrativa do Estado e de sua 
separação em administração direta e indireta, julgue os itens 
de 76 a 80. 
 
76 Para que ocorra uma adequada organização do Estado, 

é necessário que exista a chamada subordinação. Dessa 
forma, um ente da administração indireta, como, por 
exemplo, uma autarquia, é subordinado a um órgão da 
administração direta, como, por exemplo, um 
ministério. 

77 O conjunto de pessoas administrativas, vinculadas à 
respectiva administração direta, que desempenham 
atividades de forma descentralizada é denominado 
administração indireta. 

78 O Estado, ao executar suas atividades diretamente, por 
intermédio dos seus órgãos e agentes administrativos, 
está descentralizando suas atividades para mais bem 
desempenhar suas funções. 

79 As sociedades de economia mista e as empresas públicas 

não podem ser consideradas como entes da 

Administração Pública, uma vez que possuem 

personalidade jurídica privada. 

80 A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios 

compõem a administração direta, enquanto as 

fundações públicas compõem a administração indireta. 

 ____________________________________________________  

O Estado manifesta sua vontade por meio dos 

agentes públicos. De acordo com Maria Sylvia Zanella Di 

Pietro, agente público é toda pessoa física que presta serviços 

ao Estado e às pessoas jurídicas da administração indireta. 

 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro. Direito administrativo. 

33.a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. 

 

Tendo o texto acima como referência inicial, julgue os itens 

de 81 a 85. 

 

81 As pessoas físicas que desempenham suas funções 

prestando serviços às pessoas jurídicas de direito 

privado, como, por exemplo, a empresas públicas e a 

sociedades de economia mista, são consideradas como 

agentes públicos. 

82 Um particular em colaboração com o Poder Público, 

como, por exemplo, um mesário, não poderá ser 

considerado como agente público, uma vez que não 

recebe remuneração nem foi submetido a processo 

seletivo para exercer suas funções. 

83 Os chefes do Poder Executivo são considerados como 

agentes políticos e como agentes públicos. Dessa forma, 

é correto afirmar que todo agente político é agente 

público, mas nem todo agente público é agente político. 

84 Para o exercício de uma função pública, é necessária a 

ocupação de um cargo público efetivo. 

85 O vínculo profissional existente entre o agente público, 

regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, e a 

Administração Pública é denominado emprego público. 
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A expressão atos da Administração traduz sentido 
amplo e indica todo e qualquer ato que se origine dos 
inúmeros órgãos que compõem o sistema administrativo em 
qualquer dos Poderes. O emprego da expressão não leva em 
conta a natureza deste ou daquele ato. Significa apenas que 
a Administração Pública se exprime, na maioria das vezes, por 
meio de atos, de forma que, ao fazê-lo, pratica o que se 
denomina atos da Administração. 

José dos Santos Carvalho Filho. Manual de direito
administrativo. 34.a ed. São Paulo: Atlas, 2020. 

No que se refere aos atos administrativos, julgue os itens de 
86 a 90. 

86 São consideradas como características do ato 
administrativo: que a vontade emane de agente da 
Administração Pública; que seu conteúdo permita a 
produção de efeitos jurídicos com fim público; e que seja 
regido basicamente pelo direito público. 

87 Os requisitos dos atos administrativos devem ser 
observados pela Administração Pública, contudo a 
inobservância de apenas um dos seus requisitos não 
poderá levar a vício de legalidade. 

88 A forma do ato é o meio pelo qual se exterioriza a 
vontade do ato administrativo. 

89 A imperatividade é um dos atributos do ato 
administrativo, mas ela não possibilita criar uma 
obrigação ao particular de forma unilateral. 

90 A invalidação do ato administrativo ocorre quando ele é 
realizado em desacordo com normas do ordenamento 
jurídico. 

____________________________________________________
Em relação aos conceitos básicos de administração, 
aos tipos de organização, a estruturas organizacionais, à 
departamentalização, a organogramas e a fluxogramas, 
julgue os itens de 91 a 96. 

91 Entre as características da organização linear, estão o 
aspecto piramidal e a centralização das decisões na 
cúpula da organização. 

92 Uma das desvantagens da organização funcional é a 
tendência de congestionamento das linhas formais de 
comunicação à medida que a organização cresce. 

93 Quando diferentes clientes requerem diferentes 
métodos, diferentes características de vendas, 
diferentes características de produtos e, às  
vezes, diferentes serviços organizacionais, a 
departamentalização por função é a mais indicada. 

94 Uma das desvantagens da departamentalização por 
produtos é que ela provoca problemas humanos de 
temores e ansiedades quando em situação de 
instabilidade. 

95 O organograma linear de responsabilidade (ORL) é o 
modelo de organograma que apresenta cada atividade 
de determinada área, identificando quem é o 
responsável por cada uma delas. 

96 Em um fluxograma, a figura abaixo representa uma 
decisão. 

____________________________________________________
Quanto às funções administrativas (planejamento, 
organização, direção e controle), julgue os itens 97 e 98. 

97 O planejamento é a função administrativa que 
determina antecipadamente quais são os objetivos a 
serem atingidos e como se deve fazer para alcançá-los. 

98 A organização consiste em interpretar os planos para os 
outros e em dar as instruções sobre como executá-los 
em direção aos objetivos a se atingir. 

____________________________________________________
No que se refere a relações humanas e a relações 
interpessoais, julgue os itens 99 e 100. 

99 De acordo com Herzberg, o enriquecimento de tarefas 
pode ser horizontal, ou seja, por meio da eliminação de 
tarefas mais simples e do acréscimo de tarefas mais 
complexas. 

100 Segundo a teoria Y de McGregor, as pessoas não são, por 
sua natureza intrínseca, passivas ou resistentes às 
necessidades da empresa. 

____________________________________________________
A respeito de administração financeira, julgue o item 101. 

101 Custos indiretos são os que não se podem apropriar 
diretamente a cada tipo de bem ou função de custo no 
momento de sua ocorrência. 

____________________________________________________
Um determinado produto, cujo custo unitário é 

de R$ 200,00, é vendido com comissão de 3%, recolhe 17% de 
impostos e possui uma margem de lucro de 15%. 

Com base nesse caso hipotético, julgue os itens 102 e 103. 

102 O mark-up divisor do produto é de 0,50. 
103 O preço de venda do produto é superior a R$ 300,00. 
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Quanto à administração de pessoas, julgue os itens 104 e 105. 

104 No mercado de recursos humanos em procura, há uma 
excessiva quantidade de candidatos e há uma tendência 
de rebaixamento das pretensões salariais. 

105 O recrutamento interno tem como vantagem o fato de 
apresentar uma maior probabilidade de fazer a melhor 
seleção, devido ao conhecimento prévio dos candidatos. 

____________________________________________________
No que concerne à administração de materiais, julgue  
os itens 106 e 107. 

106 Na aquisição de materiais, a estratégia de 
horizontalização tem como desvantagens o 
engessamento da organização e a necessidade de 
maiores investimentos. 

107 Materiais da classe Y são materiais que possuem grau de 
criticidade intermediário e podem ser substituídos por 
outros com relativa facilidade. 

____________________________________________________
Acerca de tipos de arquivo, acessórios do arquivo, fases, 
técnicas, sistemas e métodos de arquivamento, julgue os 
itens de 108 a 110. 

108 Os arquivos de primeira idade guardam os documentos 
que são consultados com frequência, devido a seu uso 
funcional, possuindo valor primário. 

109 Um arquivo, quando transformado em permanente, não 
pode voltar a ser corrente. 

110 O sistema de arquivamento direto é aquele em que é 
necessário se utilizar um índice remissivo para se acessar 
o arquivo.

____________________________________________________
A Lei n.o 5.517/1968 dispõe sobre o exercício da profissão de 
médico-veterinário e cria o Conselho Federal e os Conselhos 
Regionais de Medicina Veterinária. De acordo com esse 
dispositivo, julgue os itens 111 e 112. 

111 Os Conselhos Regionais de Medicina Veterinária e o 
Conselho Federal de Medicina Veterinária possuem 
autonomia administrativa e financeira, uma vez que são 
considerados como pessoas jurídicas de direito privado. 

112 O médico-veterinário poderá exercer o cargo de 
conselheiro regional concomitantemente com o de 
membro do Conselho Federal. 

Com base na Lei n.o 8.666/1993, que estabelece normas 
gerais sobre licitações e contratos administrativos 
pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, 
compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da 
União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, 
julgue os itens 113 e 114. 

113 Os serviços de publicidade da Administração Pública, 
quando contratados com terceiros, dispensam o 
procedimento licitatório. 

114 Um dos objetivos da licitação é garantir a não violação 
do princípio constitucional da isonomia. 

____________________________________________________
A Resolução n.o 591/1992, do Conselho Federal de Medicina 
Veterinária, institui e aprova o Regimento Interno Padrão (RIP) 
dos Conselhos Regionais de Medicina Veterinária. Segundo 
essa Resolução, julgue os itens 115 e 116. 

115 Cabe ao Plenário julgar as infrações à legislação 
pertinentes ao exercício da medicina veterinária e da 
zootecnia cometidas na jurisdição do Conselho, 
estabelecendo, em cada caso, a sanção legal adequada. 

116 A representação em juízo do Conselho Regional de 
Medicina Veterinária é de competência do seu 
presidente. 

____________________________________________________
De acordo com a Lei n.o 9.784/1999, que regula o processo 
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, 
julgue os itens 117 e 118. 

117 O início do processo administrativo ocorrerá por ofício, 
não sendo possível o seu início a pedido do interessado. 

118 Concluída a instrução de processo administrativo, a 
Administração tem o prazo de até trinta dias para 
decidir, salvo prorrogação por igual período 
expressamente motivada. 

____________________________________________________
Conforme a Resolução n.o 875/2007, do Conselho Federal de 
Medicina Veterinária, que aprova o Código de Processo 
Ético-profissional no âmbito do Sistema CFMV/CRMVs, julgue 
os itens 119 e 120. 

119 Os processos ético-disciplinares serão instaurados, 
instruídos e julgados em caráter público. 

120 Após instaurado o processo ético-disciplinar, será 
possível seu arquivamento por desistência das partes. 




