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Confira se seu CADERNO DE PROVAS corresponde ao cargo escolhido em sua inscrição. Este caderno contém
cinquenta questões objetivas, corretamente ordenadas de 1 a 50, uma prova de redação e uma folha rascunho.
Caso esteja incompleto ou contenha algum defeito, solicite ao fiscal de sala que tome as providências cabíveis, pois
não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
O CARTÃO-RESPOSTA e a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO, que serão entregues pelo fiscal durante a prova, são os
únicos documentos válidos para a correção das questões objetivas e da prova de redação expostas neste caderno.
Quando o CARTÃO-RESPOSTA estiver em suas mãos, confira-o para saber se está em ordem e se corresponde ao
seu nome. Em caso de dúvidas, solicite orientação ao fiscal.
No CARTAO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondente as suas respostas deve ser feita utilizando caneta
esferográfica azul ou preta. O preenchimento é de sua exclusiva responsabilidade.
Não danifique o CARTÃO-RESPOSTA ou a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO, pois em hipótese alguma haverá
substituição por erro do candidato.
Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras: A, B, C, D e E,
havendo apenas uma que responde ao quesito proposto. O candidato deve assinalar uma resposta. Marcação
rasurada, emendada, com campo de marcação não preenchido ou com marcação dupla não será considerada.
A duração total das provas objetiva e de redação é de 4 horas, incluindo o tempo destinado à identificação - que
será feita no decorrer da prova -, à transcrição do texto para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO da prova de redação
e ao preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA.
Reserve, no mínimo, os 25 minutos finais para preencher o CARTÃO-RESPOSTA e a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO.
Não será concedido tempo adicional para o preenchimento.
Você deverá permanecer, obrigatoriamente, em sala, por no mínimo, 1 hora após o início das provas e poderá
levar este caderno somente no decurso dos últimos 60 minutos anteriores ao horário determinado para o seu
término.
E terminantemente proibido ao candidato copiar seus assinalamentos feitos no CARTAO-RESPOSTA da prova
objetiva.
Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem a autorização do fiscal de sala.
Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala mais próximo, devolva-lhe o CARTAO-RESPOSTA, a FOLHA DE TEXTO
DEFINITIVO e deixe o local de prova.

INFORMAÇÕES
• 22/10/2012 - A partir das lOh (horário de Brasília) - Divulgação do Gabarito Preliminar das provas objetivas - www.quadrix.org.br
• 23 e 24/10/2012 - Recursos das provas objetivas de acordo com determinações do edital.
• Não serão conhecidos os recursos em desacordo com o estabelecido em edital.
• É permitida a reprodução deste material apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.
• A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno ou no CARTÃO-RESPOSTA
poderá implicar a anulação da sua prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA
Para responder às questões de 1 a 5, leia o texto abaixo.

MEC faz parceria com Conselho Federal de
Psicologia para combater violência nas escolas
Convênio prevê elaboração de materiais didáticos e
formação de professores
20 de setembro de 2012 | 21h 50

Para enfrentar a violência nas escolas brasileiras,
o Ministério da Educação assinou uma parceria com o
Conselho Federal de Psicologia. A parceria prevê um estudo
sobre violência nas escolas, elaboração de materiais
didáticos e formação de professores para o combate à
violência no ambiente escolar.
De acordo com o ministro Aloizio Mercadante, oito
universidades também vão colaborar com o projeto. Entre
os temas que serão trabalhados dentro das escolas estão
enfrentamento às drogas, gravidez precoce, homofobia,
racismo, discriminação, bullying e bullying eletrônico (feito
por meio das redes sociais).
"Temos estimado em torno de 8 mil jovens,
meninos e meninas, que voltam para casa com todo tipo de
constrangimento e que muitas vezes são vítimas de bullying
na escola. Precisamos tratar esses temas com
responsabilidade e cuidado, mas enfrentá-los no sentido de
respeito à diversidade, ao outro, a valores como os direitos
humanos. Os professores e alunos também precisam
aprender a solução dos conflitos por meio de diálogo",
disse o ministro.
Segundo Mercadante, o trabalho de campo será
feito em todo o País. "Vamos trabalhar em todas as regiões
do País, nos vários níveis do processo educacional - com
pais, alunos e professores - e elaborar materiais
pedagógicos, programas de prevenção e subsídios para
aprimorar a prática pedagógica e criar uma escola mais
atrativa, feliz, respeitosa e pacífica."
O projeto, de acordo com o ministro, terá início em
breve. "Em duas semanas estaremos iniciando o processo
de trabalho, mas eu diria que o desenvolvimento pleno
desse trabalho é para 2013."
A expectativa do ministro é que, com esse projeto,
os "professores tenham mais subsídios e melhores
condições para lidar com esses desafios". Os novos
materiais didáticos, voltados para o combate da violência
nas escolas, estará disponível logo após a pesquisa de
campo ser finalizada. Também será desenvolvido um
trabalho de formação de professores para trabalhar com
esses temas nas escolas.
Para Toni Reis, presidente da Associação Brasileira
de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais
(ABGLT) e conselheiro do Conselho Nacional LGBT
(Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e
Transgêneros), a parceria é positiva.
"Vejo com bons olhos a ampliação dessa parceria.
É fundamental não só para a questão da homofobia como
também para a que envolve drogas, bullying etc. É
fundamental que a escola seja um lugar seguro para que as
pessoas possam estudar, não sejam discriminadas e não
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sofram a violência que muitas vezes faz parte do cotidiano
escolar", falou.
Segundo Reis, a escola é um dos ambientes mais
importantes para que esse trabalho seja desenvolvido. "A
escola é um momento em que as pessoas convivem e as
pessoas têm que aprender a respeitar o outro e esse outro
pode ser evangélico, católico, ateu, de uma religião
africana, judeu ou indígena, mas as pessoas têm que
aprender a respeitar o ser humano como um todo", disse.
Durante a 2.^ Mostra Nacional de Práticas de
Psicologia, que ocorre até o dia 22 no Anhembi, em São
Paulo, o presidente do conselho, Humberto Verona,
anunciou também uma parceria entre o órgão e a
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da
República para ajudar na criação de comitês de combate à
homofobia em todos os estados brasileiros.
(Disponível em www.estodoo.com.br)

QUESTÃO 1
Leia o trecho abaixo, que abre o primeiro parágrafo:
uParo enfrentar a violência nas escolas brasileiras..."
Por meio, especialmente, do conectivo "para", o trecho
acima introduz uma circunstância de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Causa.
Consequência.
Finalidade.
Comparação.
Concessão.

QUESTÃO 2
Sobre a palavra "que", que aparece em destaque no
terceiro parágrafo do texto, analise as afirmações.
I.
II.
III.
IV.

É uma conjunção.
Retoma "jovens".
Promove um processo de coesão referencial.
Foi usado corretamente, mantendo a clareza do texto.

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

todas.
somente
somente
somente
somente

I, II e III.
II, III e IV.
I, II e IV.
I e II.

QUESTÃO 3
O trecho em destaque em "eu diria que o desenvolvimento
pleno desse trabalho é para 2013" é uma oração. Sua
função sintática é de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Complemento Verbal.
Agente da Passiva.
Sujeito.
Aposto.
Vocativo.
2
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QUESTÃO 4

QUESTÃO 7

Em "a parceria é positiva", em destaque no texto, pode-se
afirmar que:

Passando para o plural a forma verbal "veja" e a palavra
"cidadão", teríamos:

I. O predicado é Nominal.
II. "Positiva" é predicativo do Sujeito.
III. "Parceria" é o núcleo do Sujeito.

(A) Vejais as razões da psicologia para formação de
cidadões no Ensino Médio.
(B) Vejai as razões da psicologia para formação de
cidadões no Ensino Médio.
(C) Vide as razões da psicologia para formação de cidadões
no Ensino Médio.
(D) Vejai as razões da psicologia para formação de
cidadãos no Ensino Médio.
(E) Vejam as razões da psicologia para formação de
cidadãos no Ensino Médio.

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

somente I e II estão corretas.
somente I e III estão corretas.
somente II e III estão corretas.
todas estão corretas.
todas estão incorretas.

QUESTÃO 5
A palavra "brasileiros", que fecha o texto, exerce função
sintática de:

QUESTÃO 8
Sobre a palavra "psicologia", assinale a afirmação correta.

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

Adjunto Adnominal.
Complemento Nominal.
Adjunto Adverbial.
Agente da Passiva.
Predicativo do Objeto.

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

É proparoxítona.
Possui cinco sílabas.
É oxítona.
Possui mais fonemas do que letras.
Possui dois ditongos.

Para responder às questões de 6 a 8, observe o anúncio
abaixo.

As questões 9 e 10 são baseadas no trecho de letra de
canção abaixo.

veoA a s eAzoes
DA PSICOLOGIA
PAPA POeMA£ÀO
DO CIDADÃO NO
ENSINO MÉDIO.
ENVIE UM
MANIFESTO/

Papo de Psicólogo (Pedro Mariano)
Não é papo de psicólogo,
Eu só quero entender,
Se um grande amor termina a gente se preocupa em saber
por que
O que que deu errado, onde que desandou, pra onde foi a
alma e a alegria daquele amor
(...)

(Disponível em http://www.logdemsn.com/)

QUESTÃO 6
Sobre as formas verbais "veja" e "ensine", que aparecem
no anúncio, analise as afirmações.
I. Estão no Modo Indicativo.
II. Estão na primeira pessoa do singular.
III. Foram empregadas adequadamente.
Pode-se afirmar que:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Deita, pensa no amanhã
Pensa, se deita em meu divã
Mas não é papo de psicólogo,
Eu só quero entender,
Se um grande amor termina a gente se preocupa em saber
porque
(...)

(Disponível em http://www.vogaiume.com.br/)

somente I e II são corretas.
somente III é correta.
somente II é correta.
todas são incorretas.
todas são corretas.
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QUESTÃO 9

QUESTÃO 12

Observe o trecho abaixo, extraído dos versos:

Investigando uma fraude bancária, a polícia colheu
evidências de que as seguintes afirmações são verdadeiras:

"Se um grande amor termina a gente se preocupa em saber
por que"
Sobre as duas ocorrências do "se", assinale a afirmação
correta.
(A) São da mesma classe gramatical, ou seja, possuem a
mesma classificação morfológica.
(B) Ambas introduzem idéias de concessão e adversidade,
ao mesmo tempo.
(C) Ambas são reflexivas.
(D) A primeira é uma conjunção e introduz circunstância
de condição; a segunda é um pronome.
(E) A primeira é um pronome; a segunda, uma preposição.

- Se Pedro é culpado, então João é culpado.
- Se Pedro é inocente, então João ou Carlos são culpados.
- Se Carlos é inocente, então João é inocente.
- Se Carlos é culpado, então Pedro é culpado.
As evidências colhidas pela polícia indicam, portanto, que:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Pedro, João e Carlos são inocentes.
Pedro é culpado, mas João e Carlos são inocentes.
Pedro, João e Carlos são culpados.
Pedro e João são inocentes, mas Carlos é culpado.
Pedro e Carlos são culpados, mas João é inocente.

QUESTÃO 10
Sobre os versos como um todo e partes deles, assinale a
alternativa incorreta.
(A) Há passagens coloquiais nos versos.
(B) Há rimas nos versos.
(C) Os versos tratam de um assunto comum em letras de
canções: o fim de um caso de amor.
(D) A palavra "psicólogo" é acentuada por ser uma
proparoxítona.
(E) Os versos não se dirigem ao leitor por meio de suas
formas verbais, mas sim a um interlocutor específico
que é, claramente, do sexo masculino.

QUESTÃO 13
Num campeonato com 31 partidas para cada time, uma
determinada equipe ganhou 8 jogos a mais do que perdeu
e empatou 3 jogos a menos do que ganhou. A quantidade
de vitórias dessa equipe no campeonato foi de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

11
12
13
14
15

RACIOCÍNIO LÓGICO
QUESTÃO 14
QUESTÃO 11

Quais são os 2 números cuja soma seja 49 e que estejam
entre si na razão de 2 para 5?
Rio

X

X

Uma pessoa tem 80m de arame para cercar um terreno de
forma retangular, sendo que um dos lados do terreno é um
rio que não precisará de cerca de arame. Qual deve ser o
valor de cada lado X para que o terreno cercado tenha a
máxima área?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

20 m
25 m
18 m
28 m
16 m
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(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

7 e 42
14 e 35
15 e 34
12 e 37
17 e 32

QUESTÃO 15
Quantas vezes o algarismo 5 aparece ao escrevermos todos
os valores inteiros entre 1 e 555?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

163
165
168
170
172
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA
Nas questões que avaliam os conhecimentos de noções de
informática, a menos que seja explicitamente informado o
contrário, considere que todos os programas mencionados estão
em configuração padrão, em português, que o mouse está
configurado para pessoas destras, que expressões como "clicar",
"clique simples" e "clique duplo" referem-se a cliques com o
botão esquerdo do mouse e que teclar corresponde à operação
de pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la, acionando-a
apenas uma vez. Considere também que não há restrições de
proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas,
arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

QUESTÃO 16
A informática, de tempos em tempos, passa por algum tipo
de "revolução" que transforma nossa maneira de trabalhar
e de interagir com os equipamentos. Com base nesse ponto
de vista, analise as alternativas e assinale a correta.
(A) Um tablet é um computador que não necessita de
sistema operacional para funcionar.
(B) Os mais recentes notebooks têm saído de fábrica com
uma tela de toque denominada touchpad.
(C) Pacotes de programas como o MS-Office funcionam
em qualquer tipo de hardware, com qualquer tipo de
sistema operacional.
(D) As portas USB permitem conectar diversos tipos de
dispositivos periféricos a um computador, desde
impressoras até modens ou webcams.
(E) Os HDs externos são softwares de grande capacidade
de armazenamento de dados, nos quais podem ser
feitos backups.

QUESTÃO 17
A internet é, sem dúvida alguma, a rede de computadores
mais utilizada no mundo, possibilitando uma gama enorme
de serviços que tem transformado significativamente o
modo como as informações são trocadas/compartilhadas
entre as pessoas, as empresas etc. Sobre redes, internet,
seus serviços e programas que acessam seus dados,
assinale a alternativa correta.
(A) O MS Outlook é específico para acessar e gerenciar
mensagens corporativas de e-mail em intranets, não
sendo usado na internet.
(B) Toda e qualquer rede de computadores utiliza o
conjunto de protocolos TCP/IP para a comunicação
entre as máquinas.
(C) O conceito de computação em nuvem utiliza a internet
apenas para acessar um tipo específico de servidor de
mensagens corporativas.
(D) Assim como a internet, as intranets são redes públicas
de acesso livre, utilizadas para as empresas se
comunicarem com seus funcionários.
(E) Os navegadores podem efetuar diversas tarefas na
internet, tais como acessar sites, efetuar downloads e
uploads, acessar correio eletrônico etc.
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QUESTÃO 18
O sistema operacional MS Windows 7 Ultimate BR, em sua
instalação padrão, possui um utilitário denominado
Windows Explorer. Assinale a alternativa que apresenta
uma tarefa que não é possível de ser executada por esse
programa.
(A) Recuperar arquivos e pastas deletados por meio do
atalho de teclado SHIFT+DEL.
(B) Mover pastas entre unidades de discos diferentes.
(C) Criar, alterar, excluir e gerenciar as Bibliotecas do
Windows.
(D) Selecionar e copiar e colar arquivos entre pastas
diferentes.
(E) Visualizar o conteúdo de um arquivo selecionado
quando o painel de visualização estiver ligado.

QUESTÃO 19
Alguns tipos de documentos criados por meio do MS Word
2010 BR, tais como apostilas, manuais e livros, necessitam
de índices de diversos tipos. Na guia Referências, é possível
encontrar diversos comandos que criam diversos tipos de
índices apresentados nas alternativas, exceto:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Sumário.
Autoridades.
Ilustrações.
Nota de rodapé.
Remissivo.

QUESTÃO 20
No MS Excel 2010 BR, existe um novo tipo de gráfico
utilizado para mostrar tendências em uma série de valores,
em uma célula da planilha. Esse tipo de gráfico é chamado
de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Minigráfico.
Bolhas.
Radar.
Superfície.
Dispersão.
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LEGISLAÇÃO
QUESTÃO 21
Assinale a alternativa que contraria o disposto pela
Lei n^ 4.119.
(A) Para o exercício profissional é obrigatório o registro
dos diplomas no órgão competente do Ministério da
Educação e Cultura.
(B) As Faculdades que mantiverem curso de Psicólogo
deverão organizar Serviços Clínicos e de aplicação à
educação e ao trabalho - orientados e dirigidos pelo
Conselho dos Professores do curso - abertos ao
público e sempre gratuitos.
(C) Do candidato à matrícula no curso de bacharelado
exigir-se-á idade mínima de 18 anos, apresentação do
certificado de conclusão do 29 ciclo secundário, ou
curso correspondente na forma da lei de exames
vestibulares.
(D) Ao aluno que concluir o curso de bacharelado será
conferido o diploma de Bacharel em Psicologia.
(E) Do candidato à matrícula nos cursos de licenciado e
Psicólogo se exigirá a apresentação do diploma de
Bacharel em Psicologia.

QUESTÃO 22

I Instituto QUADRIX

QUESTÃO 23
Sob o prisma da Lei n9 5.766, constituem infrações
disciplinares as abaixo descritas, exceto:
(A) Solicitar ou receber de cliente qualquer favor em troca
de concessões, ainda que lícitas.
(B) Não cumprir no prazo estabelecido, determinação
emanada do órgão ou autoridade dos Conselhos, em
matéria da competência destes, depois de
regularmente notificado.
(C) Exercer a profissão quando impedido de fazê-lo, ou
facilitar, por qualquer meio, o seu exercício aos não
inscritos ou impedidos.
(D) Praticar, no exercício da atividade profissional, ato que
a lei defina como crime ou contravenção.
(E) Deixar de pagar aos Conselhos, pontualmente, as
contribuições a que esteja obrigado.

QUESTÃO 24
O patrimônio dos Conselhos Regionais será constituído de:
I.
II.

doações e legados;
dotações orçamentárias do Poder Público Federal,
Estadual ou Municipal;
III. bens e valores adquiridos;
IV. ________das anuidades, taxas, emolumentos e multas
arrecadadas.

Considere as seguintes funções.
I.

Elaborar e aprovar o Código de Ética Profissional do
Psicólogo.
II. Orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão
de Psicólogo.
III. Funcionar como tribunal superior de ética profissional.
De acordo com a Lei n? 5.766, as funções competem,
respectivamente:
(A) Ao Conselho Federal de Psicologia; ao Conselho
Federal de Psicologia; ao Conselho Federal de
Psicologia.
(B) Ao Conselho Federal de Psicologia; ao Conselho
Federal de Psicologia; aos Conselhos Regionais de
Psicologia.
(C) Aos Conselhos Regionais de Psicologia; aos Conselhos
Regionais de Psicologia; aos Conselhos Regionais de
Psicologia.
(D) Aos Conselhos Regionais de Psicologia; ao Conselho
Federal de Psicologia; aos Conselhos Regionais de
Psicologia.
(E) Aos Conselhos Regionais de Psicologia; aos Conselhos
Regionais de Psicologia; ao Conselho Federal de
Psicologia.
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Assinale a alternativa que corretamente completa a lacuna.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

l/4(um quarto)
2/3 (dois terços)
1/2 (metade)
1/5 (um quinto)
3/4 (três quartos)

QUESTÃO 25
O exercício do mandato de membro do Conselho Federal e
dos Conselhos Regionais, assim como a respectiva eleição,
mesmo na condição de suplente, ficarão subordinados ao
preenchimento dos seguintes requisitos e condições
básicas, exceto:
(A) Cidadania brasileira.
(B) Inscrição principal na jurisdição do Conselho Regional
respectivo há mais de 2 (dois) anos.
(C) Pleno gozo dos direitos profissionais, civis e políticos.
(D) Inexistência de qualquer condenação em virtude de
sentença mesmo que ainda não transitada em julgado.
(E) Inexistência de penalidade por infração ao Código de
Ética.
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QUESTÃO 26

QUESTÃO 28

Considere as seguintes afirmações.

Documento expedido pelo psicólogo que certifica uma
determinada situação ou estado psicológico, tendo como
finalidade afirmar sobre as condições psicológicas de quem,
por requerimento, o solicita, com fins de:

I.

II.

O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por
órgãos e instituições públicas federais, estaduais e
municipais, da Administração direta e indireta e das
fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o
Sistema Único de Saúde (SUS).
As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema
Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante
participação complementar da iniciativa privada, serão
organizados de forma regionalizada e hierarquizada em
níveis de complexidade crescente.

- justificar faltas e/ou impedimentos do solicitante;
- justificar estar apto ou não para atividades específicas,
após realização de um processo de avaliação psicológica,
dentro do rigor técnico e ético.
De acordo com a Resolução CFP n5 7/2003, o conceito e
finalidades acima transcritos são relativos:

III. Os serviços privados de assistência à saúde
caracterizam-se pela atuação, por iniciativa própria, de
profissionais liberais, legalmente habilitados, e de
pessoas jurídicas de direito privado na promoção,
proteção e recuperação da saúde.

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

De acordo com a Lei ng 8.080, pode-se afirmar que:

QUESTÃO 29

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

Os documentos escritos decorrentes de avaliação
psicológica, bem como todo o material que os
fundamentou, deverão ser guardados pelo prazo mínimo
de _______, observando-se a responsabilidade por eles
tanto do psicólogo quanto da instituição em que ocorreu a
avaliação psicológica.

somente I e II são corretas.
somente I e III são corretas.
somente II e III são corretas.
todas são incorretas.
todas são corretas.

Ao Atestado Psicológico.
À Declaração.
Ao Relatório Psicológico.
Ao Laudo Psicológico.
Ao Parecer.

Assinale a alternativa que corretamente preenche a lacuna,
de acordo com a Resolução CFP nq 7/2003.

QUESTÃO 27
Assinale a alternativa que está em desacordo com o
disposto pela Resolução CFP n9 19/2000.
(A) A Secretaria de Orientação e Ética do CFP será
constituída pelo Secretário de Orientação e Ética, que a
presidirá, e pelo menos mais dois membros, indicados
pelo Plenário, podendo ser conselheiros efetivos ou
suplentes ou psicólogos convidados.
(B) Compete à Secretaria de Orientação e Ética apropriarse da legislação interna e externa referente ao
exercício profissional, bem como das diretrizes
definidas pela autarquia para a área.
(C) A Comissão de Orientação e Fiscalização dos CRPs será
constituída com, no mínimo, três membros indicados
pelo Plenário, presidida por um conselheiro efetivo,
podendo os demais serem conselheiros, suplentes ou
psicólogos convidados.
(D) Antes de iniciarem a atividade de fiscalização, os fiscais
deverão ser submetidos a um processo de
treinamento, de caráter teórico e prático, visando ao
conhecimento das leis e resoluções vigentes,
reguladoras do exercício profissional, bem como das
diretrizes da Autarquia.
(E) Os fiscais desenvolverão apenas atividades de
fiscalização de acordo com as diretrizes e normas da
autarquia, não lhes sendo atribuída função de
orientação.

CHAVE DE SEGURANÇA: A A D 6 1 2

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

2 anos
la n o
5 anos
6 meses
18 meses

QUESTÃO 30
Considere as seguintes afirmações.
1. Ato pelo qual se dá conhecimento ao representado da
existência de representação, bem como lhe dá
oportunidade de prestar esclarecimentos.
2. Ato pelo qual se dá conhecimento ao psicólogo
processado da instauração do processo disciplinar, bem
como lhe concede a oportunidade de se defender no prazo
que específica.
3. Ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e termos
da representação ou do processo, para que faça ou deixe
de fazer alguma coisa.
Os conceitos acima, de acordo com o Código de
Processamento Disciplinar instituído pela Resolução CFP ng
06/2007, correspondem, respectivamente, a:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Notificação; Citação; Intimação.
Intimação; Notificação; Citação.
Citação; Intimação; Notificação.
Notificação; Intimação; Citação.
Intimação; Citação; Notificação.
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QUESTÃO 33
Leia com atenção as informações a seguir.

QUESTÃO 31

É vedado à União:

Assinale a alternativa que preenche, com os números e
seus significados, correta e respectivamente, os parênteses.

I.

Tributar a renda das obrigações da dívida pública dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem
como a remuneração e os proventos dos respectivos
agentes públicos, em níveis superiores aos que fixar
para suas obrigações e para seus agentes.

II.

Instituir isenções de tributos da competência dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

( ) moratória; ( ) depósito do montante integral; ( )
imputação do pagamento; ( ) concessão de medida liminar
em mandado de segurança; ( ) conversão do depósito em
renda; ( ) parcelamento; ( ) dação em pagamento.
1 - Suspensão do crédito tributário.
2 - Extinção do crédito tributário.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

2;
2;
1;
1;
l;

2;
2;
2;
1;
1:

i; 2; l;
1; 1; 2;
2; 1; 1;
2; 2; 1;
2; l; 2;

2;
1;
1;
i;
1;

1
1
2
2
2

QUESTÃO 32
Assinale a alternativa que corretamente completa a frase
abaixo.
"Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios..."
(A) instituir tratamento desigual entre contribuintes que se
encontrem em situação equivalente, proibida qualquer
distinção em razão de ocupação profissional ou função
por eles exercida, diferenciando-os pela denominação
jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos.
(B) cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos
antes do início da vigência da lei que os houver
diminuído ou aumentado.
(C) estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens,
por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais,
inclusive a cobrança de pedágio pela utilização de vias
conservadas pelo Poder Público.
(D) instituir impostos sobre patrimônio, renda e aos
serviços vinculados a suas finalidades essenciais ou às
delas decorrentes, em relação às autarquias e às
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.
(E) instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços
dos partidos políticos, com exceção de suas fundações,
das entidades sindicais dos trabalhadores, das
instituições de educação e de assistência social, com ou
sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei.

CHAVE DE SEGURANÇA: A A D 6 1 2

III. Instituir tributo que não seja uniforme em todo o
território nacional ou que implique distinção ou
preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal ou
a Município, em detrimento de outro, admitida a
concessão de incentivos fiscais destinados a promover
o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre
as diferentes regiões do País.
IV. Estabelecer diferença tributária entre bens e serviços,
de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou
destino.
Quantos incisos estão incorretos?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Nenhum.
Todos.
Um.
Dois.
Três.

QUESTÃO 34
Qual dos impostos abaixo, segundo a Constituição Federal,
dentre outras características, é seletivo, em função da
essencialidade das mercadorias e dos serviços - sabendose, também, que a sua isenção ou não incidência, salvo
determinação em contrário da legislação, não implicará
crédito para compensação com o montante devido nas
operações ou prestações seguintes e acarretará a anulação
do crédito relativo às operações anteriores?
(A) Contribuição interventiva.
(B) Contribuição social.
(C) Contribuição de interesse de categorias profissionais
ou econômicas.
(D) ISS.
(E) ICMS.

8

CONCURSO PÚBLICO n° 01/2012 - CRP-09 I CARGO 300: ANALISTA ADMINISTRATIVO I

I Instituto QUADRIX

QUESTÃO 35

QUESTÃO 38

Em relação ao sujeito passivo da relação jurídica tributária,
assinale a assertiva errônea.

Em relação à sistemática do aviso prévio, assinale a
alternativa incorreta.

(A) Salvo disposições de lei em contrário, as convenções
particulares, relativas à responsabilidade pelo
pagamento de tributos, podem ser opostas à Fazenda
Pública, para modificar a definição legal do sujeito
passivo das obrigações tributárias correspondentes.
(B) O sujeito passivo da obrigação principal diz-se
contribuinte quando tenha relação pessoal e direta
com a situação que constitua o respectivo fato
gerador.
(C) Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa
obrigada às prestações que constituam o seu objeto.
(D) O sujeito passivo da obrigação principal diz-se
responsável, quando, sem revestir a condição de
contribuinte, sua obrigação decorra de disposição
expressa de lei.
(E) Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa
obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária.

(A) É devido o aviso prévio na despedida indireta.
(B) O valor das horas extraordinárias habituais integra o
aviso prévio indenizado.
(C) Dado o aviso prévio, a rescisão torna-se efetiva depois
de expirado o respectivo prazo, mas, se a parte
notificante reconsiderar o ato, antes de seu termo, à
outra parte é facultado aceitar ou não a
reconsideração.
(D) Quando a rescisão por promovida pelo empregador, ao
aviso prévio serão acrescidos 3 (três) dias por ano de
serviço prestado na mesma empresa, até o máximo de
60 (sessenta) dias, perfazendo um total de até 90
(noventa) dias.
(E) O horário normal de trabalho do empregado, durante o
prazo do aviso será reduzido de 2 (duas) horas diárias,
sem prejuízo do salário integral.

QUESTÃO 36

QUESTÃO 39

Em se tratando de execução judicial de dívida ativa, da
Fazenda Pública, o Juiz suspenderá o curso da execução,
enquanto não for localizado o devedor ou encontrados
bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos:

Para todos os efeitos, será considerada como salário a
seguinte utilidade concedida pelo empregador:

(A) Não correrá o prazo de prescrição.
(B) Será aberta vista dos autos ao representante judicial do
contribuinte
(C) Decorrido o prazo máximo de 2 (dois) anos, sem que
seja localizado o devedor ou encontrados bens
penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos
autos.
(D) Se da decisão que ordenar o arquivamento ou a
extinção do processo tiver decorrido o prazo
prescricional, o juiz, depois de ouvido o Ministério
Público, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição
intercorrente e decretá-la de imediato.
(E) Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja
localizado o devedor ou encontrados bens
penhoráveis, o Juiz ordenará a extinção do processo.

QUESTÃO 37
São órgãos da Justiça do Trabalho:
(A) As Juntas de Conciliação e Julgamento ou os Juízos de
Direito; o Tribunal Superior do Trabalho; os Tribunais
Regionais do Trabalho, e os cartórios trabalhistas.
(B) Os Juizes do Trabalho; o Tribunal Superior do Trabalho;
e os Tribunais Regionais do Trabalho.
(C) Os Juízos de Direito; o Tribunal Superior do Trabalho; o
Supremo Tribunal Federal; e os Tribunais Regionais do
Trabalho.
(D) O Tribunal Superior do Trabalho; os Tribunais Regionais
do Trabalho, os cartórios trabalhistas; e as
organizações sindicais.
(E) As Juntas de Conciliação e Julgamento ou os Juizes do
Trabalho; o Tribunal Superior do Trabalho; os Tribunais
Regionais do Trabalho, e os cartórios trabalhistas.
CHAVE DE SEGURANÇA: A A D 6 1 2

(A) Previdência privada.
(B) Assistência médica, hospitalar e odontológica, prestada
diretamente ou mediante seguro-saúde.
(C) Transporte destinado ao deslocamento para o trabalho
e retorno, em percurso servido ou não por transporte
público.
(D) Educação, em estabelecimento de ensino próprio ou
de terceiros, compreendendo os valores relativos à
matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material
didático.
(E) As comissões, percentagens, gratificações ajustadas,
diárias para viagens e abonos.

QUESTÃO 40
Não compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:
(A) As causas fundadas em tratado ou contrato da União
com organismo internacional, como a Organização
Internacional do Trabalho (OIT).
(B) As ações de indenização por dano moral ou
patrimonial, decorrentes da relação de trabalho.
(C) As ações que envolvam exercício do direito de greve.
(D) As ações relativas às penalidades administrativas
impostas aos empregadores pelos órgãos de
fiscalização das relações de trabalho.
(E) As ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos
os entes de direito público externo e da administração
pública direta e indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.
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QUESTÃO 41
Este poder administrativo é aquele que dispõe o Executivo
para distribuir e escalonar as funções de seus órgãos,
ordenar e rever a atuação de seus agentes, estabelecendo a
relação de subordinação entre os servidores do seu quadro
de pessoal. Essa definição trata do:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Poder disciplinar.
Poder vinculado.
Poder discricionário.
Poder regulamentar.
Poder hierárquico.

QUESTÃO 42
Assinale a alternativa que melhor se adapta ao conceito de
Direito Administrativo.
(A) É o conjunto de normas do direito público, criando um
sistema jurídico único, que determina a subordinação
das relações humanas, por meio de autoridades
públicas, cujo principal objetivo é a submissão do
Estado à busca dos fins pessoais dos governantes.
(B) É o ramo do direito público que disciplina a relação
entre as pessoas, determinando ordens em atos
jurídicos contratuais e unitários, cujo princípio regente
é o da autonomia da vontade entre as partes.
(C) É um feixe de competências arraigadas nas relações
jurídicas dos cidadãos, que compreende diversos
princípios, dentre eles o da individualidade, da
igualdade, liberdade pública e da relação entre
empregados.
(D) É o conjunto harmônico de princípios jurídicos que
regem os órgãos, os agentes, as atividades públicas
tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente
os fins desejados pela sociedade, por meio do Estado.
(E) É o sistema de princípios e normas que regulam as
relações de coexistência e de cooperação,
frequentemente institucionalizadas, além de certas
relações comunitárias entre Estados dotados de
diferentes graus de desenvolvimento socioeconômico
e de poder.

QUESTÃO 43
Aponte a alternativa incorreta.
(A) Ressalvados os casos especificados na legislação, as
obras, serviços, compras e alienações serão
contratados mediante processo de licitação pública
que assegure igualdade de condições a todos os
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam
obrigações de pagamento, mantidas as condições
efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente
permitirá as exigências de qualificação técnica e
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento
das obrigações.
(B) Considera-se poder de polícia atividade da
administração pública que, limitando ou disciplinando
direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato
ou a abstenção de fato, em razão de interesse público
concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos
costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao
CHAVE DE SEGURANÇA: A A D 6 1 2
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exercício de atividades econômicas dependentes de
concessão ou autorização do Poder Público, à
tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e
aos direitos individuais ou coletivos.
(C) Entidades estatais são pessoas jurídicas de Direito
Público, de natureza administrativa, criadas por lei
específica, para a realização de atividades, obras ou
serviços descentralizados da entidade estatal que as
criou. Funcionam e operam na forma estabelecida na
lei instituidora e nos termos de seu regulamento.
(D) Os agentes políticos são os componentes do governo
nos seus primeiros escalões, investidos em cargos,
funções, mandatos ou comissões, atuando com plena
liberdade funcional, desempenhando suas atribuições
com prerrogativas e responsabilidades próprias,
estabelecidas na Constituição e em leis especiais.
(E) É garantido ao servidor público civil o direito à livre
associação sindical.

QUESTÃO 44
Leia a afirmação:
"Originário da Revolução Francesa, o sistema do
administrador-juiz firmou-se na França, vedando ao Poder
Judiciário conhecer dos atos da Administração Pública. As
decisões de tal conselho têm natureza de coisa julgada".
A qual sistema administrativo se refere?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Sistema judiciário.
Contencioso administrativo.
Sistema anglo-saxão.
Contencioso legislativo.
Sistema de jurisdição única.

QUESTÃO 45
Leia com atenção as afirmações.
I.

Os órgãos superiores são os originários da Constituição
e representativos dos Poderes de Estado - Legislativo,
Executivo e Judiciário - colocados no ápice da pirâmide
governamental,
sem
qualquer
subordinação
hierárquica ou funcional, e só sujeitos aos controles
constitucionais de um Poder pelo outro.
II. Os órgãos independentes são os que detêm poder de
direção, controle, decisão e comando dos assuntos de
sua competência. Sua liberdade funcional restringe-se
ao planejamento e soluções técnicas. São exemplos as
Secretarias-Gerais e os Gabinetes.
III. Os órgãos colegiados são os que reúnem na sua
estrutura outros órgãos menores, com função principal
idêntica.
IV. Os órgãos compostos são todos aqueles que atuam e
decidem pela manifestação conjunta e majoritária da
vontade de seus membros.
São corretos quantas afirmações?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Todos.
Um.
Nenhum.
Dois.
Três.
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QUESTÃO 46

QUESTÃO 48

Em relação à formalização dos contratos administrativos,
uma das alternativas está em desacordo com a legislação
específica. Indique-a.

Qual destes instrumentos jurídicos não pode ser
considerada uma modalidade de controle externo da
Administração Pública?

(A) É permitido a qualquer licitante o conhecimento dos
termos do contrato e do respectivo processo licitatório
e, a qualquer interessado, a obtenção de cópia
autenticada, mediante o pagamento dos emolumentos
devidos.
(B) Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas
repartições interessadas, as quais manterão arquivo
cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático
do seu extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre
imóveis, que se formalizam por instrumento lavrado
em cartório de notas, de tudo juntando-se cópia no
processo que lhe deu origem.
(C) É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a
Administração.
(D) A minuta do futuro contrato integrará sempre o edital
ou ato convocatório da licitação.
(E) Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das
propostas, sem convocação para a contratação, ficam
os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

(A) Sustação, pelo Congresso Nacional, dos atos
normativos do Poder Executivo que exorbitem do
poder regulamentar ou dos limites de delegação
legislativa.
(B) Suspensão temporária, por liminar judicial, de edital
licitatório.
(C) Multa aplicada pelo Tribunal de Contas, devido a
contrato administrativo julgado irregular.
(D) Recurso hierárquico impróprio (a órgão ou autoridade
estranha à hierarquia da que expediu o ato recorrido).
(E) Julgamento das contas do Executivo pela Câmara
Municipal.

QUESTÃO 47
Pela inexecução total ou parcial do contrato a
Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao
contratado as seguintes sanções, com exceção da:

QUESTÃO 49
O julgamento das propostas será objetivo, devendo a
Comissão de licitação ou o responsável pelo convite realizálo em conformidade com os tipos de licitação, os critérios
previamente estabelecidos no ato convocatório e de acordo
com os fatores exclusivamente nele referidos, de maneira a
possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos órgãos de
controle. Desse modo, assinale a alternativa que contém
tipo de licitação não previsto na Lei Federal n5 8.666/93.

I.

Suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a Administração, por
prazo não superior a 5 (anos) anos.

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

II.

Multa, na forma prevista no instrumento convocatório
ou no contrato.

QUESTÃO 50

III. Advertência.
IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
que o contratado ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da
sanção aplicada com base no inciso anterior.
Quantos incisos estão corretos?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Nenhum.
Todos.
Três.
Dois.
Um.

CHAVE DE SEGURANÇA: A A D 6 1 2

Melhor técnica.
Menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado.
Menor preço.
Técnica e preço.
Maior lance ou oferta.

"<Modalidade de licitação entre quaisquer interessados
para a venda de bens móveis inservíveis para a
administração, ou de produtos legalmente apreendidos ou
penhorados, ou para a alienação de bens imóveis cuja
aquisição haja derivado de procedimentos judiciais ou de
dação em pagamento, a quem oferecer o maior lance, igual
ou superior ao valor da avaliação."
Essa definição se remete à qual modalidade de licitação?
(A) Regime diferenciado de contratação - Lei Federal r\q
12.462/11.
(B) Tomada de preços.
(C) Pregão.
(D) Leilão.
(E) Concorrência.
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PROVA DE REDAÇÃO
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
1. Ao receber a sua FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO para a elaboração de seu texto, verifique
imediatamente se o número de sequência (canto superior direito) confere com o
número impresso no seu CARTÃO-RESPOSTA.
2. A prova de redação deverá ser manuscrita, em letra legível, com caneta esferográfica de
tinta preta ou azul; não serão permitidas interferências e/ou participação de outras
pessoas.
3. A FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO da prova de redação não poderá ser assinada, rubricada
ou conter, em outro local, que não o apropriado, qualquer palavra ou marca que
possibilite a identificação do candidato. Portanto, a detecção de qualquer marca
identificadora, no espaço destinado à transcrição do texto definitivo, acarretará a
anulação da prova.
4. A FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO será o único documento válido para avaliação da prova.
A folha rascunho no caderno de provas é de preenchimento facultativo e não valerá para
tal finalidade.
5. A resposta da questão deverá ter extensão máxima de 30 linhas.
6. O candidato receberá nota 0 (zero) na prova de redação em casos de fuga ao tema ou
ao gênero proposto, de haver texto com quantidade inferior a 15 (quinze) linhas, de não
haver texto, de não haver respeito à estrutura textual, de identificação em local
indevido, se o texto for escrito a lápis ou caneta de cor diferente da especificada no
subitem 2 acima, ou apresentar letra ilegível.

CHAVE DE SEGURANÇA: A A D 6 1 2
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PROPOSTA
Leia os textos abaixo e utilize a leitura para produzir sua redação. Não copie, porém, trechos dos textos citados,
a não ser que seja necessário para o desenvolvimento dos seus próprios argumentos.

Texto 1

(Disponível em www.efetividade.net)
Texto 2

É cada vez maior o número de brasileiros endividados. Por alguma razão, hoje é quase possível afirmar
sem dúvidas que há mais pessoas endividadas do que sem qualquer tipo de dívida. Talvez seja reflexo da cada
vez maior oferta de crédito, que aparece das mais diferentes maneiras. Ou, quem sabe, trata-se de resultado de
uma tendência cada vez maior ao consumo. Ou de ambos os fatores.
O fato é que já existem sites especializados em dívidas, profissionais que prometem resolver os
problemas dos endividados e, inclusive, um "Feirão Limpa Nome", que promete renegociar os valores com os
consumidores e as instituições financeiras, reorganizando as dívidas para que elas se tornem possíveis de serem
pagas por quem desejar limpar o nome. Ou seja, as dívidas, de tão comuns, estão cada vez mais presentes
como assunto a ser discutido.
Texto 3
Os sonhos estão mudando. Se um dia o que mais se desejava eram automóveis e casas, viagens e
presentes, hoje em dia só se ouve falar numa vontade imensa de pagar dívidas. O brasileiro comum, de quase
todas as classes sociais, quer limpar o nome e começar outra vez. Poupar é cada vez mais raro, porque as
pessoas simplesmente precisam se organizar para, literalmente "correr atrás do prejuízo". Literalmente
mesmo.
Mas não poderia ser diferente. Afinal, as vitrines são cada vez mais chamativas e as possibilidades de
pagamento não ficam atrás. E talvez as dívidas sejam exatamente o resultado de se poder sonhar.
Com base no que foi lido, elabore um texto dissertativo em prosa, que contenha entre 15 e 30 linhas, sobre o
seguinte tema:
Por que há cada vez mais pessoas endividadas hoje em dia?
Atenção: não se esqueça de que seu texto deve ser claro e coeso. Além disso, não se esqueça de dar um título a
ele.
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Instituto ■

FOLHA RASCUNHO
Em hipótese alguma será considerado o texto escrito neste espaço.

Q U A D R IX
Responsabilidade Social
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AO RECEBER SUA FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DE REDAÇÃO, NÃO ASSINE E NÃO ULTRAPASSE 30 LINHAS. ,
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