
 
 

CONCURSO PÚBLICO 
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE 

PERNAMBUCO – CRO/PE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

   

INSCRIÇÃO NOME COMPLETO 
 

❖ Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas. 

❖ O tempo de duração da totalidade das Provas Objetiva será de 03 (três) horas corridas para todos os cargos. Este tempo 

inclui o necessário para a transferência das respostas do rascunho para o CARTÃO RESPOSTA. 

❖ Ao receber o CARTÃO RESPOSTA confira seu nome, número de inscrição e número do documento de identidade.  

❖ O CARTÃO RESPOSTAS NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos 

locais destinados às respostas. 

❖ A forma correta de assinalar a alternativa no CARTÃO RESPOSTA é preenchendo toda a área reservada à letra 

correspondente à resposta solicitada de cada questão. 

❖ Assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta não será computada se houver marcação de mais de uma 

alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas.  

❖ Iniciadas as provas, o candidato somente poderá retirar-se da sala após decorridos 60 (sessenta) minutos do tempo da Prova 

Objetiva e, em hipótese alguma, levará consigo o caderno de provas. 

❖ O candidato que se retirar do local de provas após decorridos os primeiros 60 (sessenta) minutos do início da prova somente 

poderá anotar suas opções de respostas em formulário disponibilizado pelo fiscal de sala. 

❖ Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto, após a 

aposição em Ata de suas respectivas assinaturas.  

❖ Após o término de sua prova, entregue obrigatoriamente ao fiscal, o Caderno de Questões e o CARTÃO RESPOSTA 

devidamente assinados. Havendo algum problema, informe imediatamente ao Aplicador de Provas, para que ele tome as 

providências necessárias. Caso o candidato não observe as recomendações acima, não lhe caberá qualquer reclamação 

posterior. 

❖ Não haverá consulta de gabarito e resultado por telefone. 
 

 
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO 

❖ Ao receber este caderno, verifique se: 

▪ A sua opção de CARGO está correta. 

▪ Contém 40 QUESTÕES de múltipla escolha, numeradas de 01 a 40. 

▪ Caso contrário, solicite ao fiscal da sala outro caderno. 

NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. 
NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. 
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CARGO: AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

TEXTO I 
 

Nunca imaginei um dia 
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Até alguns anos atrás, eu costumava dizer frases como “eu jamais vou fazer isso” ou “nem morta eu faço aquilo”, limitando 
minhas possibilidades de descoberta e emoção. Não é fácil libertar-se do manual de instruções que nos autoimpomos. Às vezes, 
leva-se uma vida inteira, e nem assim conseguimos viabilizar esse projeto. Por sorte, minha ficha caiu há tempo. 

Começou quando iniciei um relacionamento com alguém completamente diferente de mim, diferente a um ponto radical 
mesmo: ele, por si só, foi meu primeiro “nunca imaginei um dia”. Feitos para ficarem a dois planetas de distância um do outro. 
Mas o amor não respeita a lógica, e eu, que sempre me senti tão confortável num mundo planejado, inaugurei a instabilidade 
emocional na minha vida. Prendi a respiração e dei um belo mergulho. 

A partir daí, comecei a fazer coisas que nunca havia feito. Mergulhar, aliás, foi uma delas. Sempre respeitosa com o mar 
e chata para molhar os cabelos, afundei em busca de tartarugas gigantes e peixes coloridos no mar de Fernando de Noronha. 
Traumatizada com cavalos (por causa de um equino que quase me levou ao chão quando eu tinha oito anos), participei da minha 
primeira cavalgada depois dos 40, em São Francisco de Paula. Roqueira convicta e avessa a pagode, assisti a um show do Zeca 
Pagodinho na Lapa. Para ver o Ronaldo Fenômeno jogar ao vivo, me infiltrei na torcida do Olímpico num jogo entre Grêmio e 
Corinthians, mesmo sendo colorada. Meu paladar deixou de ser monótono: comecei a provar alimentos que nunca havia provado 
antes. E muitas outras coisas vetadas por causa do “medo do ridículo” receberam alvará de soltura. O ridículo deixou de existir 
na minha vida. 

Não deixei de ser eu. Apenas abri o leque, me permitindo ser um “eu” mais amplo. E sinto que é um caminho sem volta. 
Um mês atrás participei de outro capítulo da série “Nunca imaginei um dia”. Viajei numa excursão, eu que sempre rejeitei 

essa modalidade turística. Sigo preferindo viajar a dois ou sozinha, mas foi uma experiência fascinante, ainda mais que a viagem 
não tinha como destino um país do circuito Elizabeth Arden (Paris-Londres-Nova York), mas um país africano, muçulmano e 
desértico. Aliás, o deserto de Atacama, no Chile, será meu provável “nunca imaginei um dia” de 2010. 

E agora cometi a loucura jamais pensada, a insanidade que nunca me permiti, o ato que me faria merecer uma camisa de 
força: eu, que nunca me comovi com bichos de estimação, adotei um gato de rua. Pode colocar a culpa no espírito natalino: 
trouxe um bichano de três meses pra casa, surpreendendo minhas filhas, que já haviam se acostumado com a ideia de ter uma 
mãe sem coração. E o que mais me estarrece: estou apaixonada por ele. 

Ainda há muitas experiências a conferir: fazer compras pela internet, andar num balão, cozinhar dignamente, me tatuar, 
ler livros pelo kindle, viajar de navio e mais umas 400 coisas que nunca imaginei fazer um dia, mas que já não duvido. Pois tem 
essa também: deixei de ser tão cética. 

Já que é improvável que 2010 seja diferente de qualquer outro ano, que a novidade sejamos nós. 
 

MEDEIROS, Martha. Feliz por nada. 43ed. – Porto Alegre, RS: LP&M, 2012. 
 
 

 

 
 

1. De acordo com o Novo Acordo Ortográfico, a palavra 
destacada no trecho, “...que já haviam se acostumado com a 
ideia de ter uma mãe sem coração” (l. 23 e 24) não é 
acentuada porque trata-se de 

 

A) uma oxítona terminada em hiato. 
B) uma palavra paroxítona terminada em A. 
C) um ditongo aberto em uma palavra oxítona. 
D) um ditongo aberto em uma palavra paroxítona. 

 
 

2. Assinale a alternativa correta quanto a colocação do pronome 
átono. 

 
A) Ia-me esquecendo das obrigações firmadas para o novo ano. 
B) Em que posso-lhe ser útil? 
C) O atendente veio me interromper. 
D) Se machucaram enquanto cozinhavam os legumes. 

 
 
 
 

 

 

3. A partir da leitura do TEXTO I, analise as afirmativas a seguir: 
 

I. A autora acredita que um mundo planejado e organizado é 
sinônimo de felicidade e prosperidade. 

II. De acordo com o texto, não é fácil abandonarmos uma vida 
programada e ingressarmos em um projeto visando novas 
experiências. 

III. Para a autora, viajar sozinha indica solidão e fracasso, por isso 
acredita ser mais fácil viajar acompanhada ou em excursão. 

IV. Viver novas experiências não significa abrir mão de quem você 
é, mas nos apresenta novas possibilidades. 

 

É correto o que se afirma 
 

A) apenas em I e II. 
B) apenas em II e IV. 
C) apenas em I e III. 
D) apenas em I, II e III. 
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CARGO: AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO 
 

4. O uso do pretérito imperfeito na oração “Até alguns anos atrás, 
eu costumava dizer frases como ‘eu jamais vou fazer isso’ ou 
‘nem morta eu faço aquilo’...” (l. 1) indica  

 
A) que uma ação não habitual foi iniciada e concluída no tempo 

passado, deixando claro ao leitor que tal ação não ocorre mais. 
B) uma ação que seria consequência certa e imediata de outra, 

que não ocorreu, ou não poderia ocorrer. 
C) que o narrador se transportou a uma época passada e passa 

a descrever o que então era presente. 
D) que o narrador tentou situar sua narrativa em um tempo 

indeterminado, de maneira vaga, não permitindo que o leitor 
consiga identificá-lo. 

 

 

5. Assinale a alternativa em que a palavra destacada obedece à 
mesma regra de acentuação do vocábulo destacado no 
excerto “Um mês atrás participei de outro capítulo da série 
‘Nunca imaginei um dia’” (l. 17). 

 

A) “Meu paladar deixou de ser monótono...” (l. 13) 
B) “Não é fácil libertar-se do manual de instruções que nos 

autoimpomos”. (l. 2) 
C)  “Para ver o Ronaldo Fenômeno jogar ao vivo, me infiltrei na 

torcida do Olímpico...” (l. 12) 
D) “Sigo preferindo viajar a dois ou sozinha, mas foi uma 

experiência fascinante...” (l. 18) 
 

 

6. Leia o trecho a seguir: 
 
“Ainda há muitas experiências a conferir: fazer compras pela 
internet, andar num balão, cozinhar dignamente, me tatuar, ler 
livros pelo kindle, viajar de navio e mais umas 400 coisas que 
nunca imaginei fazer um dia, mas que já não duvido.” (l. 25 e 
26) 
 
O uso dos dois-pontos nesse trecho indica uma 

 

A) citação. 
B) enumeração. 
C) interrupção. 
D) reflexão. 
 

 

7. No trecho “A partir daí, comecei a fazer coisas que nunca havia 
feito. Mergulhar, aliás, foi uma delas” (l. 8), o uso do termo 
destacado expressa a ideia de 

 
A) introdução de uma informação decisiva, apresentada como um 

acréscimo. 
B) admissão de um dado contrário para depois negar seu valor. 
C) exemplificação e complementação, confirmando o que foi dito 

anteriormente. 
D) consequência de uma ação executada anteriormente. 

 
 
 
 
 
 

 

8. A conjunção em destaque no trecho “Feitos para ficarem a dois 
planetas de distância um do outro. Mas o amor não respeita a 
lógica, e eu, que sempre me senti tão confortável num mundo 
planejado, inaugurei a instabilidade emocional na minha vida.” 
(l. 5 a 7), possui o valor semântico de 

 

A) acréscimo. 
B) consequência. 
C) contraste. 
D) explicação. 

 

 

9. Em “Ainda há muitas experiências a conferir...” (l. 25), o verbo 
em destaque foi empregado corretamente, obedecendo às 
regras de concordância verbal. Assinale a alternativa em que 
a obediência a essas regras não foi verificada. 

 
A) Devem haver muitas experiências novas a serem vividas. 
B) Ela tinha viajado havia três semanas. 
C) Muitos haverão de ter a chance de arriscar mais em suas 

vidas.  
D) Leitores havia que ainda não adquiriram um kindle.  

 

 

10. É possível observar a obediência às regras de regência verbal 
no trecho destacado “... assisti a um show do Zeca 
Pagodinho na Lapa” (l. 11 e 12), em que o verbo assistir é 
empregado como transitivo indireto que necessita de um 
complemento indireto.  

 

Assinale a alternativa em que o verbo destacado não atende 
às regras de regência verbal, de acordo com a Norma Padrão 
da Língua Portuguesa. 

 

A) A sociedade não lhe perdoa por temer atitudes arriscadas.  
B) As crônicas da autora não o interessavam mais. 
C) Uma jovem respondeu a indagação de seus pais de modo 

claro e objetivo. 
D) Os funcionários foram ao clube comemorar o dia do 

trabalhador. 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 
11. O Microsoft Word 2013 permite criar documentos com 

diferentes formatos para o texto, como, por exemplo, dividido 
em três colunas. Assinale a alternativa com uma opção que 
não pertence ao Layout de Página no Word 2013. 

 

A) Margens 
B) Orientação 
C) Colunas 
D) Sumário 
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CARGO: AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO 
 

12. Às vezes percebemos que um arquivo enviado para impressão 
possui algum erro de digitação que deve ser corrigido. 
Suponha que você está imprimindo um arquivo de 5 páginas e 
a impressora está na segunda página de impressão. Sobre 
essa situação hipotética, analise as afirmativas a seguir: 
 

I. É possível cancelar a impressão pressionando o botão de 
cancelar no painel de controle da impressora, que é físico. 

II. Algumas impressoras possuem um painel sensível ao toque 
que tem um botão virtual para cancelar ou parar a impressão. 

III. O cancelamento pelo painel de controle da impressora físico 
interrompe a impressão do arquivo atual e outras impressões 
pendentes. 
 

É correto o que se afirma 
 

A) em I, II e III 
B) apenas em I e II. 
C) apenas em I e III. 
D) apenas em II e III. 
 

 

13. Gerenciar como o usuário acessa seu dispositivo faz parte das 
políticas de privacidade do Windows 10.  Nesse sistema 
operacional, é possível escolher algumas opções de entrada e 
proteção de contas. Analise as possíveis opções de entrada e 
proteção de contas do Windows 10: 

 

I. Rosto do Windows Hello 
II. PIN do Windows Hello 
III. Senha com imagem 
IV. Verificação em duas etapas 
V. Mensagem via SMS 
 

Assinale o item que possui entrada e proteção de contas que 
podem ser utilizadas no Windows 10. 

 
A) apenas I, II e III 
B) apenas I, II e IV  
C) apenas III, IV e V  
D) I, II, III, IV e V 
 
 

14. Um navegador web (browser) é uma aplicação de computador 
que permite aos usuários acessar páginas HTML que estão 
hospedadas em um servidor web. Alguns dos primeiros 
navegadores web foram criados em 1990 e a maioria destes 
atualmente está em desuso. Sobre o tema, analise as 
afirmativas a seguir: 

 

I. Internet Explorer e Google Chrome são navegadores web 
utilizados ainda hoje. 

II. Napster foi um navegador bastante utilizado na década de 90. 
III. Opera é um navegador web com foco em segurança da 

informação. 
 

É correto o que se afirma 
 

A) apenas em I. 
B) apenas em II e III. 
C) apenas em I e II. 
D) em I, II e III. 

15. O Excel é uma ferramenta utilizada no mundo inteiro pela 
facilidade de organização e criação de fórmulas para planilhas. 
Considerando as fórmulas do Excel 2013, assinale a 
alternativa que indica corretamente a fórmula capaz de 
informar qual o valor total de um produto que custa R$ 399,00, 
mas está com 17% de desconto (Item 4 da tabela na imagem 
abaixo). Para a resposta, considere as células da tabela na 
imagem. 

 

 
 

A) =B5/C5 
B) =B5*(1-C5)  
C) =B5-C5 
D) =B5/(1-C5) 

 

 

16. O Excel 2013 tem um recurso que permite dividir o texto de 
uma ou mais células em várias células a partir de símbolos 
predefinidos, usando o Assistente para Conversão de Texto 
em Colunas. Assinale a alternativa que indica corretamente o 
caminho para encontrar o assistente de divisão de textos em 
células no Excel 2013. 

 

A) Dados > Obter e Transformar Dados > Texto para Colunas 
B) Dados > Tipos de Dados > Texto para Colunas 
C) Dados > Ferramenta de Dados > Texto para Colunas 
D) Dados > Classificar e Filtrar Dados > Texto para Colunas 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

17. O padrão da lei de formação para os quadrados de números 
cujo algarismo da unidade é igual a cinco é: “pegar o número 
sem o algarismo da unidade e multiplicar pelo seu sucessor e 
acrescentar 25”, por exemplo: 52 – (0x1)(25) = 25, 152 – 
(1x2)(25) = 225 e 252 – (2x3)(25) = 625. A partir dessa 
informação, assinale a alternativa correta sobre o valor do 
próximo número da sequência (20, 210, 600, 1190, 1980, 
_____).  

 

A) 625 
B) 1900 
C) 2970 
D) 4160 

 

 

18. Sejam A e B dois conjuntos não-vazios. Assinale a alternativa 
que apresenta o valor correto de “X” na expressão: (A – B) ∩ 
B = X.  

 

A) A 
B) B 
C) B – A  
D) ∅ 
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CARGO: AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO 
 

19. Sejam “p”, “q” e “r” proposições falsas e “t” verdadeira. Assinale 
a alternativa que apresenta os corretos valores lógicos para as 
proposições compostas “(p → q) → r” e “(q → r) →t”, 
respectivamente.   

 

A) V e F 
B) F e V 
C) V e V 
D) F e F 
 

 

20. João Pedro possui uma coleção de canetas e lapiseiras. Sabe-
se que a diferença entre a quantidade de canetas e lapiseiras 
é 12. E a razão entre essas mesmas quantidades 
respectivamente ocorre de 6 para 5. Assinale a alternativa que 
apresenta o quantitativo dessa coleção de canetas e 
lapiseiras.   

 
A) 132 
B) 72 
C) 54 
D) 36 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RASCUNHO 
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CARGO: AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21. Segundo ensina o professor Hely Lopes Meireles (2006), 
constitui “uma manifestação unilateral de vontade da 
Administração Pública que, agindo nessa qualidade, adquire, 
resguarda, transfira e modifique, extinga e declare direitos”, 
que legitima o Estado a instrumentalizar a função de 
administrar. É correto afirmar que este é o conceito de 
 

A) Ato Jurídico. 
B) Ato Administrativo. 
C) Fato Administrativo. 
D) Ato de Estado. 
 

 

22. O ato administrativo, conforme a maior parte da doutrina, 
possui diversas classificações. Conforme a classificação de 
Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo (2015, p. 484-506), eles 
classificam-se em vinculado, discricionário, geral, individual, 
de império, de gestão, de expediente, ampliativo, restritivo, 
simples, composto, complexo, interno, externo, constitutivo, 
extintivo, modificativo, declaratório, válido, nulo, anulável, 
inexistente, perfeito, imperfeito, eficaz, ineficaz, pendente e 
consumado. Sobre o tema, assinale a alternativa correta. 
 

A) Os atos de gestão constituem os momentos em que o Estado, 
como Administração Pública, edita comando para que ele 
tenha prerrogativa estatal em determinados contextos. 

B) O ato discricionário é aquele que em que a lei prevê todos os 
seus requisitos e elementos, de forma bastante objetiva.  

C) Atos externos são os que são editados com vistas a produzir 
efeito somente no âmbito da administração pública, atingindo 
diretamente apenas seus órgãos e agentes.  

D) Ato simples é aquele que depende de tão somente uma única 
e simples manifestação de vontade para estar perfeito e 
acabado.  

 

 

23. Os arquivos podem ser classificados de várias formas, sendo 
uma delas os estágios de evolução. Quanto a estes estágios, 
os arquivos variam conforme o ciclo vital das informações, 
também chamado de Teoria das Três Idades. De acordo com 
essa teoria, analise as afirmativas a seguir: 
 

I. Arquivos correntes são aqueles que, não sendo de uso 
corrente nos órgãos produtores, por razões de interesse 
administrativo, aguardam a sua eliminação ou recolhimento 
para guarda permanente. 

II. Arquivos intermediários são aqueles em curso, ou que, mesmo 
sem movimentação, constituam objeto de consultas 
frequentes. 

III. Arquivos permanentes são conjuntos de documentos de valor 
histórico, probatório e informativo que devem ser 
definitivamente preservados. 

 

É correto o que se afirma 
 

A) apenas em I e III. 
B) apenas em II. 
C) apenas em III. 
D) apenas em I e II. 

 

24. Os atributos dos atos administrativos constituem aquilo que, 
juntamente com os elementos, norteiam os atos 
administrativos. São caraterísticas que fazem com que o ato 
seja aplicado ou não. Levando tal conceito em consideração, 
assinale a alternativa que corresponde a atributos do Ato 
Administrativo. 
 

A) imperatividade e autoexecutoriedade 
B) mérito administrativo e finalidade 
C) competência e forma 
D) motivo e objeto 

 

 

25. A disciplina arquivística é regida por vários princípios. Um 
deles afirma que os documentos de arquivo conservam seu 
caráter único em função do contexto em que foram produzidos. 
Este aspecto não está diretamente relacionado ao número de 
cópias produzidas, mas sim à função “única” que os 
documentos executam dentro do contexto organizacional. É 
correto afirmar que este conceito é a definição do princípio 
 

A) da organicidade. 
B) da unicidade. 
C) da proveniência (respeito aos fundos). 
D) do respeito à ordem original (ordem primitiva / princípio da 

santidade). 
 

 

26. Os arquivos podem ser definidos como o “conjunto de 
documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, 
instituições de caráter público e entidades privadas, em 
decorrência do exercício de atividades específicas, bem como 
por pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação 
ou a natureza dos documentos”. Assim sendo, pode-se afirmar 
que os documentos de arquivo resultam das atividades 
realizadas pela entidade produtora, e devem ser 
compreendidos dentro do contexto orgânico de produção, a 
fim de que sejam mantidas suas características e seus valores 
de prova. Segundo Luciana Duranti, os documentos de arquivo 
possuem características comuns a todos. Assinale a 
alternativa que conceitua corretamente uma dessas 
características. 
 

A) Imparcialidade: está relacionada ao fato de que a produção 
documental ocorre em determinado contexto e para 
determinado fim. Embora sejam redigidos por meio de uma 
ação humana, eles são imparciais, pois são criados para 
atender um objetivo específico, como por exemplo, a compra 
de um material. 

B) Autenticidade: os documentos são acumulados de acordo com 
as atividades da instituição, ou seja, sua acumulação ocorre 
dentro das transações por ela executadas. 

C) Naturalidade: os documentos estabelecem relação entre si e 
com as atividades que o geraram. O documento de arquivo 
deve ser entendido como peça de todo orgânico e não como 
elemento isolado de um contexto. 

D) Unicidade: os documentos de arquivo são criados, mantidos e 
custodiados de acordo com procedimentos que podem ser 
comprovados. 
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CARGO: AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO 
 

27. A reunião é um recurso caro para a empresa, por isso deve ser 
previamente avaliada e planejada. Atualmente, nessa 
dinâmica das reuniões, dispomos de recursos tecnológicos 
que facilitam e diminuem a distância, como, por exemplo, a 
videoconferência e a teleconferência. Considerando as rotinas 
secretariais, a respeito das reuniões, assinale a alternativa 
correta. 
 

A) As reuniões são excelentes oportunidades de se fazer notar, 
para garantir, posteriormente, que o seu trabalho desperte a 
atenção. 

B) É a cabeceira que confere autoridade a quem conduz uma 
reunião. 

C) A temperatura do ambiente deve ser fixada do modo como 
definir a autoridade que vai conduzir a reunião, pouco se 
importando com o clima do local. 

D) A pauta da reunião deve ser comunicada antes para que todos 
se preparem. Os memorandos ou e-mails são os meios mais 
eficazes para esta comunicação.  

 

 

28. A rotina profissional de um auxiliar administrativo inclui, entre 
outras atividades, a organização de eventos. Esse tipo de 
atividade está cada vez mais delegado aos auxiliares por suas 
características de organização, responsabilidade e eficiência. 
Considerando que existem dezenas de tipo de eventos, 
assinale a alternativa que corresponde a um evento que 
possua como objetivo principal a apresentação de novas 
técnicas de trabalho na área da Odontologia. 
 

A) esportivo e competitivo 
B) promocional 
C) treinamento 
D) brainstorming 
 

 

29. Quanto aos tipos de inscrição previstos na Consolidação das 
Normas para Procedimentos nos Conselhos de Odontologia, 
temos que aquela à qual está obrigado o profissional recém-
formado, ainda não possuidor de diploma. A alternativa que 
corretamente corresponde a essa forma de inscrição é a 
 

A) temporária. 
B) subsidiária. 
C) remida. 
D) provisória. 
 

 

30. É a técnica utilizada para o registro de fatos administrativos, 
pois provocam alterações no patrimônio ou no resultado do 
exercício da empresa. Deve seguir a legislação vigente e pode 
ser realizado em livros ou em fichas, de forma eletrônica ou 
manual.  
 

O conceito apresentado se refere ao que a Contabilidade 
chama de 
 

A) balancete fiscal. 
B) lançamento contábil. 
C) previsão orçamentária. 
D) folha de pagamento. 
 

31. A Consolidação das Normas para Procedimentos nos 
Conselhos de Odontologia regula a situação profissional dos 
cirurgiões-dentistas. Uma de suas disposições afirma que é 
obrigatória a existência, em quaisquer das entidades 
prestadoras de serviços, de um cirurgião-dentista como 
responsável técnico. Sobre o tema, assinale a afirmativa 
incorreta. 
 

A) O cirurgião-dentista somente poderá ser responsável técnico 
por uma única entidade prestadora de assistência 
odontológica, podendo, quando necessário, acumular a 
responsabilidade de somente uma filial. 

B) No caso de afastamento do cirurgião-dentista responsável 
técnico, o mesmo deverá ser imediatamente substituído, e 
essa alteração enviada em nome da empresa, acompanhada 
de declaração do novo responsável técnico, dentro de 30 
(trinta) dias, ao Conselho Regional, sob pena de cancelamento 
da inscrição da entidade. 

C) Necessariamente, o responsável técnico deverá ser um 
cirurgião-dentista com inscrição no Conselho Regional da 
jurisdição, quite com sua tesouraria onde se encontrar 
instalada a clínica sob sua responsabilidade. 

D) Será considerado desobrigado o cirurgião-dentista que 
comunicar, por escrito, ao Conselho Regional que deixou de 
ser responsável técnico pela entidade, desde que comprove 
ter dado ciência de seu afastamento à entidade da qual 
pretende desvincular sua responsabilidade técnica. 

 

 

32. Conforme previsão contida na Consolidação das Normas para 
Procedimentos nos Conselhos de Odontologia, quanto aos 
sujeitos à obrigatoriedade do registro no Conselho Federal e à 
inscrição nos Conselhos Regionais de Odontologia em cuja 
jurisdição estejam estabelecidos ou exerçam suas atividades, 
assinale a afirmativa incorreta. 
 

A) Todos os auxiliares em saúde bucal e de prótese dentária. 
B) Todos os demais profissionais auxiliares que vierem a ter suas 

ocupações regulamentadas pelo Conselho Federal de 
Odontologia. 

C) Apenas os cirurgiões-dentistas e os técnicos em prótese 
dentária. 

D) Todas as entidades prestadoras de assistência odontológica, 
as entidades intermediadoras de serviços odontológicos e as 
cooperativas odontológicas e empresas que comercializam 
e/ou industrializam produtos odontológicos. 

 

 

33. A Contabilidade tem como finalidade básica prestar 
informações aos diversos públicos que se relacionam com as 
entidades. Entre os conceitos tratados por essa ciência, há um 
que está entre as categorias apresentadas no Balanço 
Patrimonial e define “uma obrigação presente da entidade de 
transferir um recurso econômico como resultado de eventos 
passados.” Trata-se do conceito de  

 
A) Ativo. 
B) Passivo. 
C) Patrimônio Líquido. 
D) Despesa. 



 

 

 

  

~ 8 ~ 
 

CARGO: AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO 
 

34. Quanto ao poder disciplinar apresentado na Lei Federal 
4.324/64, que institui o Conselho Federal e os Conselhos 
Regionais de Odontologia e dá outras providências, assinale a 
alternativa correta. 
 

A) A jurisdição disciplinar estabelecida na lei não derroga a 
jurisdição comum quando o fato constitua crime punido em lei. 

B) Entre as penas disciplinares aplicáveis pelos Conselhos 
Regionais aos cirurgiões-dentistas inscritos estão a 
advertência pública e a censura confidencial. 

C) Da imposição de qualquer penalidade, caberá recurso, no 
prazo de 10 (dez) dias contados da ciência, para o Conselho 
Federal, sem efeito suspensivo. 

D) Pode ser determinada a suspensão do exercício profissional 
por até 90 (noventa) dias. 

 

 

35. O Decreto Federal nº 68704/71 trata, dentre outros assuntos, 
dos Conselhos Regionais de Odontologia. Com base no texto 
desse normativo, assinale a alternativa correta. 
 

A) A Comissão de Tomada de Contas e a Comissão de Ética 
deverão ser constituídas apenas por Conselheiros efetivos. 

B) Os Conselhos podem criar e cobrar quaisquer taxas criadas 
em Assembleia Geral. 

C) A Assembleia Geral, dirigida pelo Presidente do Conselho 
Regional respectivo, reunir-se-á ordinariamente uma vez por 
ano, em primeira convocação, com maioria absoluta de seus 
membros e, em segunda convocação, com qualquer número 
de membros presentes. 

D) Cada Conselho Regional compõe-se de 7 (sete) membros 
efetivos e de outros tantos suplentes, com mandato bienal, 
eleitos em votação secreta, por maioria absoluta de votos dos 
cirurgiões-dentistas inscritos na respectiva região. 

 

 

36. Considerando o processo eleitoral descrito no Decreto Federal 
nº 68704/71, assinale a alternativa correta. 
 

A) A data do pleito, fixada pelo Conselho Federal, será anunciada 
no Diário Oficial da União pelo menos 90 (noventa) dias antes 
da respectiva realização. 

B) É elegível para a função de Delegado-Eleitor e de seu suplente 
o cirurgião-dentista que presidir a Assembleia em que os 
mesmos forem eleitos. 

C) Os membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de 
Odontologia serão eleitos pelos Delegados Eleitores dos 
Conselhos Regionais em pleito que deverá realizar-se, pelo 
menos 45 (quarenta e cinco) dias antes do término do mandato 
dos Conselheiros em exercício. 

D) As chapas serão numeradas de acordo com a ordem de 
entrada dos respectivos requerimentos na Secretaria do 
Conselho Federal. 

 
 
 
 
 
 

37. Na Contabilidade, os bens são os elementos que podem ser 
avaliados monetariamente e podem ser destinados para uso, 
troca ou venda. Os bens possuem utilidade, pois são eles que 
satisfazem as necessidades de seus proprietários. Entre as 
principais classificações dos bens feitas pela Contabilidade, 
temos aqueles que são adquiridos para utilização dentro da 
empresa e que serão consumidos a curto prazo, geralmente 
dentro do próprio exercício em que foram adquiridos. Tal 
conceito está corretamente associados aos 
 

A) bens tangíveis. 
B) bens de consumo. 
C) bens descartáveis. 
D) bens móveis. 

 

 

38. Conforme previsão legal contida na Lei Federal nº 5081/66, 
que regula a profissão de cirurgião-dentista, assinale a 
alternativa correta. 
 

A) O cirurgião-dentista está autorizado por lei a prescrever e 
aplicar medicação de urgência no caso de acidentes graves 
que comprometam a vida e a saúde do paciente. 

B) Poderão exercer a Odontologia no território nacional os 
habilitados por escolas estrangeiras, independentemente da 
revalidação do diploma, desde que satisfeitas as demais 
exigências da Lei. 

C) É vedado ao cirurgião-dentista empregar a analgesia e a 
hipnose, ainda que comprovadamente habilitado, mesmo 
quando constituírem meios eficazes para o tratamento. 

D) Compete ao cirurgião-dentista o exercício de mais de duas 
especialidades, desde que devidamente habilitado. 

 

 

39. A Redação Oficial possui características comuns 
independentemente da esfera que a utilizar. Um texto oficial 
deve ir diretamente ao assunto que se deseja abordar, sem 
voltas e sem redundâncias. Para conseguir isso, é 
fundamental que o redator saiba de antemão qual é a ideia 
principal e quais são as secundárias. A isso chamamos de 
 

A) clareza. 
B) precisão. 
C) objetividade. 
D) assertividade. 

 

 

40. O Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco está 
estruturado conforme previsão contida na Resolução nº 01 do 
CRO-PE, exarada em 1976. A respeito das considerações 
regulamentares, assinale a alternativa correta. 
 

A) O foro do CRO-PE está localizado na capital do Estado e a 
Justiça Estadual é competente para julgar suas causas. 

B) As deliberações da Assembleia Geral, do Plenário e da 
Diretoria serão proferidos através de portarias. 

C) A Assembleia Geral e o Plenário são órgãos auxiliares do 
CRO-PE. 

D) A administração do CRO-PE é exercida por uma Diretoria, com 
mandato anual, composta por 1 Presidente, 1 Secretário e 1 
Tesoureiro eleitos em escrutínio secreto. 


