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CONCURSO PÚBLICO n° 01/2012

Caderno de Prova
Data de aplicação: 03/02/2013
Nível Médio

Cargo 210: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES
CHAVE DE SEGURANÇA: ■

TC 1 5 00 ■

1. Confira se seu CADERNO DE PROVA corresponde ao cargo escolhido em sua inscrição. Este caderno contém cinquenta questões
objetivas, corretamente ordenadas de 1 a 50.
2.

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.

3.

O CARTAO-RESPOSTA, que será entregue pelo fiscal durante a prova, é o único documento válido para a correção das questões
objetivas expostas neste caderno.

4.

Quando o CARTAO-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.

5.

No CARTAO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondente às suas respostas deve ser feita com caneta esferográfica azul ou
preta. O preenchimento é de sua exclusiva responsabilidade.

6.

Não danifique o CARTAO-RESPOSTA, pois em hipótese alguma haverá substituição por erro do candidato.

7.

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.

8. A duração total da prova objetiva é de 4 horas, incluindo o tempo destinado à identificação - que será feita no decorrer da prova
- e ao preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA.
9.

Reserve, no mínimo, os 20 minutos finais para preencher o CARTÃO-RESPOSTA. Não será concedido tempo adicional para o
preenchimento.

10. 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.
11. E terminantemente proibido ao candidato copiar seus assinalamentos feitos no CARTAO-RESPOSTA da prova objetiva.
12. Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem a autorização do fiscal de sala.
13. Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala mais próximo, devolva-lhe o CARTÃO-RESPOSTA e deixe o local de prova.

INFORMAÇÕES

Para uso do Instituto QUADRIX

• 04/02/2013 - A partir das 15h (horário de Brasília) - Divulgação do Gabarito Preliminar das provas objetivas.
• Não serão conhecidos os recursos em desacordo com o estabelecido em edital norm ativo.
• 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 CARTAO-RESPOSTA poderá implicar a anulação da sua prova.
0^0
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QUESTÃO 2

Para responder às questões de 1 a 10, leia o texto abaixo.

Em "segundo dados da IMS Health compilados pela
Associação Brasileira dos Distribuidores de Laboratórios
Nacionais
pode-se afirmar que:

Venda de medicamento cresce 7,6% em outubro

I.
II.

11 de dezembro de 2012

GABRIELA FORLIN - Agência Estado
A venda de medicamento fechou o mês de
outubro com crescimento de 7,6% em relação a setembro e
de 18,07% em relação ao mesmo período de 2011, para
229.9 milhões de unidades de dose, segundo dados da IMS
Health compilados pela Associação Brasileira dos
Distribuidores de Laboratórios Nacionais (Abradilan).
Os
medicamentos
genéricos
tiveram
um
crescimento menor em relação ao mês imediatamente
anterior (+7,3%), mas apresentam um aumento de 21,29%
em comparação com igual período do ano passado, para
60.9 milhões de unidades de dose.
Para o diretor executivo da Abradilan, Geraldo
Monteiro, o crescimento nas vendas dos medicamentos
genéricos é visível. "O medicamento genérico ganhou a
confiança da população, que passou a cuidar melhor da
saúde sem ter de abrir mão de outras prioridades, como
alimentação, educação, moradia", comentou o executivo,
em nota. "Tanto é verdade que, de acordo com dados do
IMS Health, já representam 26,5% do total das unidades de
medicamentos vendidos no Brasil", acrescentou.
De acordo com a entidade, os associados
regionais, que representam 22% na participação da
distribuição dos genéricos, sentiram o impacto positivo da
movimentação nas vendas devido à grande fatia que
atendem nas farmácias e drogarias em todas as regiões do
País.
Hoje, os associados da Abradilan distribuem
medicamentos em 82% das cidades do Brasil, com visitação
a 77% das 71 mil farmácias e drogarias, sendo 82% na
região Sudeste, 75% na região Sul, 80% no Nordeste, 83%
no Centro-Oeste e 34% no Norte do País.
(Disponível em www.estadao.com.br)

QUESTÃO 1
Em "A vendo de medicamento fechou o mês de outubro
com crescimento de 7,6% em relação a setembro", o
sujeito:
(A) É indeterminado.
(B) É composto e seus núcleos são "venda" e
"medicamento".
(C) É elíptico e só pode ser deduzido por meio do contexto.
(D) É explícito e possui apenas um núcleo.
(E) É inexistente, ou seja, trata-se de uma oração sem
sujeito.

CHAVE DE SEGURANÇA: T C 1 5 0 0

Ocorre voz reflexiva do verbo.
Há um termo que funciona como agente da passiva
("pela Associação Brasileira de Distribuidores de
Laboratórios Nacionais").
III. É possível interpretar a presença elíptica da forma
verbal "foram" antes do particípio, compondo com ele
uma locução verbal.
IV. Não há preposições.
É correto o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1,11, III e IV.
somente II.
somente II e III.
somente I, II e IV.
somente I e II.

QUESTÃO 3
Sobre o gênero do texto lido e suas características gerais,
pode-se afirmar que se trata de:
(A)
(B)
(C)
(D)

Uma crônica reflexiva.
Um texto exclusivamente narrativo.
Um texto exclusivamente descritivo.
Uma espécie de poesia em prosa, já que a musicalidade
e a rima se manifestam claramente.
(E) Um texto de caráter denotativo, primordialmente.

QUESTÃO 4
Releia o segundo parágrafo do texto:
"Os medicamentos genéricos tiveram um crescimento
menor em relação ao mês imediatamente anterior (+7,3%),
mas apresentam um aumento de 21,29% em comparação
com igual período do ano passado, para 60,9 milhões de
unidades de dose."
Sobre ele, assinale a alternativa correta.
(A) Apresenta uma conjunção adversativa (mas).
(B) É composto por uma oração apenas.
(C) Não apresenta dados quantitativos, apenas avaliações
qualitativas.
(D) É um período misto, com orações coordenadas
assindéticas e subordinadas substantivas.
(E) É absolutamente incoerente.
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QUESTÃO 5
Em "o crescimento nas vendas dos
genéricos é visível", a palavra "visível" é:

QUESTÃO 9
medicamentos

(A) Um adjetivo que funciona como complemento verbal
(objeto direto).
(B) Um adjetivo que funciona como predicativo do sujeito.
(C) Um substantivo que participa de um predicado verbal.
(D) Um substantivo que exerce função sintática
indeterminada na oração.
(E) Uma forma verbal substantivada.

QUESTÃO 6
Sobre o trecho "O medicomento genérico ganhou a
confiança da população", afirma-se que:
I.
II.

A forma verbal "ganhou" possui complemento direto.
A expressão "da população" funciona como adjunto
adnominal.
III. O sujeito é simples.
Pode-se afirmar que:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

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

QUESTÃO 7
Qual é a classificação morfológica da palavra em destaque
em "O medicamento genérico ganhou a confiança da
população, que passou a cuidar melhor da saúde sem ter de
abrir mão de outras prioridades, como alimentação,
educação, moradia"?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Pronome Relativo.
Conjunção Integrante.
Preposição.
Conjunção Subordinativa Adverbial.
Interjeição.

QUESTÃO 8
Ainda sobre a palavra "que" em destaque no trecho citado
na questão anterior, assinale a alternativa que apresenta o
mecanismo de coesão que ela ajuda a construir.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Coesão
Coesão
Coesão
Coesão
Coesão

Referencial Endofórica Catafórica.
Referencial Endofórica Anafórica.
Referencial Exofórica.
Sequencial.
Externa e Indireta.
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A palavra "genéricos", que aparece no texto, é acentuada
pelo mesmo motivo de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Cárie.
Orixá.
Hélice.
Rabicó.
Carência.

QUESTÃO 10
Sobre o acento indicativo de crase presente no trecho
"sentiram o impacto positivo da movimentação nas vendas
devido à grande fatia que atendem nas farmácias e
drogarias em todas as regiões do País", pode-se afirmar
corretamente que:
(A) Deve-se à necessidade de o substantivo "grande" ser
precedido de artigo definido.
(B) Deve-se, em parte, ao fato de a palavra "devido" ser
precedida implicitamente pela expressão "à moda de".
(C) Participa de uma locução adverbial feminina de lugar.
(D) Relaciona-se diretamente com a presença da palavra
"fatia".
(E) Leva o problema grave de concordância verbal no
trecho em que aparece.

MATEMÁTICA
QUESTÃO 11
Um capital de R$ 102.000,00 é aplicado a uma taxa de 5%
a.m. a juros simples. Qual o valor desse capital após quatro
meses?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

R$
R$
R$
R$
R$

122.440,00
124.400,00
122.200,00
124.200,00
122.400,00

QUESTÃO 12
Um investidor aplicou um capital a juros compostos
durante 30 meses e percebeu que ele dobrou. Qual foi a
taxa de juros, aproximada, que ele recebeu durante esse
período? Dados: log2 = 0,3 e IO0,005 = 1,03.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

6,09%
6,12%
6,23%
6,34%
6,42%

QUESTÃO 13
Quanto vale a metade de dois, mais dois?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

3
2
2 ou 3
1
0
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QUESTÃO 14

QUESTÃO 19

Cinco amigos fizeram um bolão de R$ 15,00 para um jogo
da MEGASENA e ganharam R$ 3.300.000,00. Se os valores
pagos no bolão por cada um deles foram diretamente
proporcionais aos números 1, 2, 3, 4 e 5, quanto deverá
receber aquele que pagou R$ 4,00?

Uma empresa vende seus produtos para um distribuidor e
acrescenta 1/8 do preço de custo para obter o preço de
venda, a título de lucro. O distribuidor acrescenta 1/4 do
valor pago e revende aos comerciantes que acrescentam
2/5, também sobre o valor pago, que são repassados ao
consumidor final. Até a chegada do produto nas mãos do
consumidor final, qual é o aumento que ele recebe desde a
empresa produtora?

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

R$832.400,00
R$880.000,00
R$933.000,00
R$948.432,00
R$978.222,00

QUESTÃO 15
Um bar vende suco e refresco de tangerina. Ambos são
fabricados diluindo em água um concentrado dessa fruta.
As proporções são de uma parte de concentrado para três
de água, no caso do suco, e de uma parte de concentrado
para seis de água, no caso do refresco. Para o refresco
também poderiam ser diluídas x partes de suco em y partes
de água, se a razão x/y fosse igual a:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1/2
3/4
1
4/3
2

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

98,125%
96,875%
85,565%
77,5%
72,55%

QUESTÃO 20
Em janeiro de 2013 uma pessoa contratou um empréstimo
de R$ 15.000,00 com juros de 10% ao mês, sendo que a
primeira parcela, dentre três possíveis, será paga em março
de 2013 e as outras duas em abril e maio. Nas condições
propostas, qual o valor das parcelas?

QUESTÃO 16

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

Se 20% dos 30% de uma determinada quantia são iguais a
R$ 1.500,00, então essa quantia é igual a:

RASCUNHO

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

R$6.398,39
R$6.457,98
R$6.532,45
R$6.578,56
R$6.634,89

R$18.000,00
R$20.000,00
R$22.000,00
R$25.000,00
R$30.000,00

QUESTÃO 17
Os números 3 ; x + l ; 5 e x - l formam uma proporção. Qual
o valor de x?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

0
-2
-4
4
2

QUESTÃO 18
Em uma empresa a razão entre o número de vendedores e
o total de vendas em um mês é sempre constante e é
sabido que, se a empresa tiver 150 vendedores, o total das
vendas será igual a R$ 1.200.000,00. Se a empresa tiver 400
vendedores, qual será o valor total das vendas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

R$2.500.000,00
R$2.800.000,00
R$3.000.000,00
R$3.200.000,00
R$3.500.000,00
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QUESTÃO 24

QUESTÃO 21
Considerando o Libre Office Writer, versão 3.6, assinale a
alternativa correta.
(A) Os arquivos criados pelo Writer são gravados por
padrão no formato ODF, com a extensão .odt, e não
podem ser gravados no formato XML do MS Office,
com a extensão .docx.
(B) Uma quebra de página pode ser inserida por meio do
diálogo Inserir Quebra, aberto a partir da opção
Quebra Manual... presente no menu Inserir.
(C) As margens do documento podem ser configuradas na
aba/guia Margens do diálogo que se abre ao clicar em
Formatar e, em seguida, em Página....
(D) A quantidade de colunas do documento é definida por
meio do diálogo aberto, ao se clicar em Ferramentas e
em seguida em Colunas....
(E) Por padrão, o atalho de teclado para se inserir uma
tabela no documento é ALT+F12.

QUESTÃO 22
Considerando o Libre Office Impress, versão 3.6, assinale
abaixo a alternativa correta.
(A) Para iniciar uma apresentação a partir do slide atual,
usa-se o atalho de teclado CTRL+F6.
(B) Para realizar a verificação ortográfica da apresentação,
pode-se clicar na opção Ortografia e Gramática... do
menu Formatar.
(C) Para exibir e editar o Slide Mestre da apresentação,
clica-se na opção Mestre do menu Exibir e em seguida
na opção Slide Mestre.
(D) A animação personalizada dos elementos de um slide
pode ser configurada no Painel de Slides.
(E) A transição entre os slides é configurada clicando na
opção Transição de Slides... do menu Formatar.

QUESTÃO 23
Considere seus conhecimentos sobre o sistema operacional
MS Windows 7 Ultimate e assinale a alternativa errada.
(A) O botão de energia pode ter sua ação padrão
configurada por meio do diálogo Propriedades da
Barra de Tarefas e do Menu Iniciar.
(B) O Snap, o Shake e o Peek são alguns dos recursos de
área de trabalho que ajudam a organizar as janelas
abertas.
(C) O acessório Lupa permite ampliar momentaneamente
uma parte da tela de forma a facilitar a leitura de
textos e a visualização da região ampliada.
(D) O gerenciador padrão de e-mails instalado com o MS
Windows 7 é o MS Outlook Express.
(E) O navegador padrão de internet instalado com o
Windows 7 é o MS Internet Explorer.
CHAVE DE SEGURANÇA: T C 1 5 0 0

Na imagem vemos parte da janela do navegador Firefox,
em sua versão mais recente, acessando a página inicial de
uma conhecida rede social. São feitas as seguintes
afirmações:
I.

A barra de Favoritos está ligada e está sendo exibida
imediatamente abaixo da barra de Navegação.
II. A navegação Privativa não salva os sites visitados
durante a seção, as entradas de pesquisa e formulários,
as senhas, as listas de downloads, os cookies e os
arquivos em cache.
III. A navegação Privativa é ativada quando se aciona o
atalho de teclado padrão CTRL+ALT +P.
IV. O diálogo Limpar Dados de Navegação pode ser
exibido por meio do atalho de teclado CTRL+H.
Está correto o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

somente uma das afirmações.
somente duas das afirmações.
somente três das afirmações.
I, II, III e IV.
nenhuma afirmação.

QUESTÃO 25
Considere seus conhecimentos básicos de hardware,
softwares e redes, e assinale a alternativa correta.
(A) Os Desktops (computadores de mesa) e os Notebooks
necessitam
de
sistemas
operacionais
para
funcionarem, o que não ocorre com os Tablets.
(B) Os Tablets são dispositivos de armazenamento
providos de tela touch, de forma que é possível
visualizar os dados ali armazenados.
(C) As redes de computadores podem conectar Desktops,
Notebooks, Tablets e dispositivos, como Impressoras.
(D) Pendrives são dispositivos de armazenamento que não
disseminam arquivos infectados por vírus.
(E) Um HD externo pode ser utilizado apenas para o
armazenamento de fotos digitais, músicas e vídeos
digitais, não servindo para ser utilizado em backups.
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LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
QUESTÃO 26
Assinale a única alternativa incorreta a respeito do COFEN Conselho Federal de Enfermagem e dos CORENs Conselhos Regionais de Enfermagem.
(A) O COFEN - Conselho Federal de Enfermagem foi criado
na década de 1970, por meio da Lei n9 5.905/73, bem
como os CORENs - Conselhos Regionais de
Enfermagem.
(B) O COFEN e os CORENs são constituídos, em seu
conjunto, como uma autarquia vinculada ao Ministério
da Saúde.
(C) O COFEN e os CORENs são órgãos disciplinadores do
exercício da profissão de Enfermeiro e das demais
profissões compreendidas nos serviços de Enfermagem
do Brasil.
(D) O COFEN - Conselho Federal de Enfermagem terá
jurisdição em todo o território nacional e terá sede na
Capital da República.
(E) Haverá um COREN em cada Estado e Território, com
sede na respectiva capital, e no Distrito Federal.

QUESTÃO 27
Assinale a alternativa correta a respeito das competências
do COFEN - Conselho Federal de Enfermagem.
(A) Aprovar e elaborar o regimento interno do COFEN e
CORENs.
(B) Instalar os Conselhos Regionais de Enfermagem, um
em cada unidade da Federação com mais de 10.000
habitantes.
(C) Elaborar o Código de Deontologia de Enfermagem e
alterá-lo, quando necessário, ouvidos os Conselhos
Regionais.
(D) Baixar Decretos e expedir Resoluções,
para
uniformidade de procedimento e bom funcionamento
do Conselho Federal de Enfermagem.
(E) Dirimir as dúvidas por escrito suscitadas pelo Conselho
Federal à população em geral sobre a atuação do
COFEN e dos CORENs.

QUESTÃO 29
A respeito das penalidades aplicáveis aos infratores do
Código de Deontologia de Enfermagem, de acordo com a
Lei n9 5.905/73, é considerada uma penalidade:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Conforme dispõe a Lei n9 7.498/86, o Enfermeiro exerce
todas as atividades de Enfermagem, cabendo-lhe
privativamente, exceto:
(A) Direção do órgão de Enfermagem, integrante da
estrutura básica da instituição de saúde, pública ou
privada, e chefia de serviço e de unidade de
Enfermagem.
(B) Organização e direção dos serviços de Enfermagem e
de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas
prestadoras desses serviços.
(C) Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre
matéria de Enfermagem.
(D) Cuidados indiretos de Enfermagem a pacientes graves
com risco de vida, sob assistência regulamentar de
Médico.
(E) Cuidados de Enfermagem de maior complexidade
técnica e que exijam conhecimentos de base científica
e capacidade de tomar decisões imediatas.

QUESTÃO 31
Leia as seguintes afirmações a respeito das atribuições do
Técnico de Enfermagem, conforme dispõe a Lei n9 7.498/86.
I.

QUESTÃO 28

(A) Um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos
Regionais de Enfermagem - CORENs.
(B) A totalidade das taxas de expedição das carteiras
profissionais pelo COFEN - Conselho Federal de
Enfermagem.
(C) Um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos
Regionais de Enfermagem - CORENs.
(D) Doações e legados
(E) Subvenções oficiais.

CHAVE DE SEGURANÇA: T C 1 5 0 0

Advertência verbal.
Advertência por escrito e multa.
Censura Pública e multa de 1% ao dia.
Suspensão do exercício profissional por 30 dias.
Cassação do direito ao exercício profissional, de alçada
do COREN - Conselho Regional de Enfermagem.

QUESTÃO 30

II.
Assinale a alternativa em que não consta uma das receitas
do COFEN - Conselho Federal de Enfermagem, conforme a
Lei n9. 5.905/93.

__________________________________ | Instituto QUADRIX

III.

O Técnico de Enfermagem exerce atividades de nível
médio, envolvendo orientação e acompanhamento do
trabalho de Enfermagem em grau auxiliar, e participação
no planejamento da assistência de Enfermagem.
Participar da programação da assistência de Enfermagem
é uma das atribuições do Técnico em Enfermagem.
É considerada uma das atribuições do Técnico em
Enfermagem
executar
ações
assistenciais
de
Enfermagem, exceto as privativas do Enfermeiro,
observado o disposto no Parágrafo Único do art. 11 da Lei
n9 7.498/86.

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

somente I.
somente II.
somente III.
I, II e III.
nenhuma.
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QUESTÃO 32

QUESTÃO 35

O Auxiliar de Enfermagem exerce atividades de nível médio,
de natureza repetitiva, envolvendo serviços auxiliares de
Enfermagem, sob supervisão, bem como a participação em
nível de execução simples, em processos de tratamento,
cabendo-lhe especialmente, exceto:

Assinale a alternativa em que não se encontra uma das
previsões legais a respeito do impedimento em relação ao
profissional de Enfermagem.

(A) Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas.
(B) Executar ações de tratamento simples.
(C) Realização de episiotomia e episiorrafia e aplicação de
anestesia local, quando necessária.
(D) Participar da equipe de saúde.
(E) Prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente.

QUESTÃO 33
De acordo com o disposto na Resolução COFEN n° 370/2010,
constituem o sistema de apuração e decisão das infrações
ético-disciplinares como órgão de julgamento em primeira
instância, exceto:

(A) O impedimento poderá ser arguido e reconhecido em
qualquer fase do processo.
(B) A suspeição deverá ser alegada na defesa prévia ou, se
superveniente, na primeira oportunidade que a parte
tiver para manifestar nos autos.
(C) Se a suspeição não for alegada nos casos previstos em
lei, sofrerá o requerente a pena de preclusão.
(D) Arguido o impedimento ou suspeição pela parte, o
membro arguido deve se manifestar no prazo de 30
dias sobre sua defesa.
(E) Reconhecido pelo membro arguido o impedimento ou
a suspeição, o Presidente do Conselho, no prazo de 5
dias, nomeará membro substituto.

QUESTÃO 36
(A) O Plenário dos Conselhos Regionais de Enfermagem.
(B) O Plenário do Conselho Federal de Enfermagem, quando
se tratar de Conselheiro e Suplente, Federal ou Regional,
na forma do art. 69, ou seja, a competência pela
prerrogativa de função é do Plenário do Conselho Federal,
quando se tratar de Conselheiro e Suplente, Federal ou
Regional, enquanto durar o mandato.
(C) O Plenário do Conselho Federal, no impedimento e/ou
suspeição da maioria absoluta dos Conselheiros efetivos e
suplentes do Conselho Regional.
(D) O Plenário do Conselho Federal, nos processos em que o
Plenário do Conselho Regional indicar a pena de cassação.
(E) A Assembleia Geral dos Delegados Regionais, referente
aos recursos das decisões do Plenário do Conselho
Federal.

Analisando-se a legislação a respeito do processo éticodisciplinar da profissão de Enfermagem, é possível afirmar,
exceto, que:
(A) O procedimento ético-disciplinar inicia-se de ofício ou
por denúncia.
(B) Inicia-se por denúncia quando o Presidente do
Conselho vier a saber, por meio de auto de infração, ou
por qualquer meio, de fato que tenha característica de
infração ética ou disciplinar.
(C) Denúncia é ato pelo qual se atribui a alguém a prática
de infração ética ou disciplinar.
(D) A denúncia será apresentada por escrito ou, quando
verbal, reduzida a termo pelo servidor ou Conselheiro.
(E) A denúncia contém requisitos expressos na legislação,
não cabendo alteração dos requisitos por se tratar de
uma hipótese taxativa e não exemplificativa.

QUESTÃO 34
Pode ser arguida a suspeição de profissional indicado para
realizar averiguação prévia, de membro do Plenário ou da
Comissão de Instrução que, exceto:
(A) Seja amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das
partes.
(B) Esteja ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente
respondendo a processo por fato análogo.
(C) Ele próprio, seu cônjuge, parente consanguíneo ou
afim até o quarto grau, seja litigante em processo
criminal.
(D) Tenha aconselhado qualquer das partes, ou seja,
credor ou devedor, tutor ou curador de qualquer das
partes.
(E) Seja sócio, acionista ou administrador de pessoa
jurídica envolvida ou interessada no processo.
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QUESTÃO 37
A respeito dos requisitos formais de citação previstos no
Código de Ética de Enfermagem, assinale a alternativa
correta.
(A) Nome do denunciante e do denunciado, conforme
certidão de nascimento, nos procedimentos éticodisciplinares iniciados de ofício.
(B) Nome do denunciante e do Conselho, nos
procedimentos
ético-disciplinares
iniciados
por
denúncia.
(C) Endereço
residencial
do denunciado,
quando
conhecido, e endereço do local de trabalho do
denunciado, quando não conhecido o residencial.
(D) O fim para que é feita a citação e a indicação do prazo
de 45 dias para defesa prévia, com advertência dos
efeitos da revelia e assinatura das partes envolvidas.
(E) Assinatura do Presidente do Conselho Federal de
Enfermagem e de todas as partes envolvidas.
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QUESTÃO 38

QUESTÃO 40

A testemunha fará, sob palavra de honra, a promessa de
dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado,
devendo declarar seu nome, idade, estado civil, residência,
profissão, lugar onde exerce sua atividade, se é parente, e
em que grau, de alguma das partes, quais suas relações
com qualquer delas; e relatar o que souber, explicando
sempre as razões de sua ciência, ou as circunstâncias pelas
quais a Comissão possa avaliar sua credibilidade. A respeito
das testemunhas no processo ético, é correto afirmar que:

Assinale a alternativa incorreta a respeito do interrogatório
em processo ético, sabendo-se que ele é dividido em duas
partes: sobre a pessoa do denunciado e sobre os fatos. Na
primeira parte, ao interrogado será perguntado, exceto:

(A) Não se deferirá o compromisso a que alude a legislação
pertinente às testemunhas aos doentes e deficientes
mentais e aos menores de 18 anos, a não ser que
esteja representado por procurador legalmente
constituído.
(B) O depoimento será prestado por escrito, não sendo,
entretanto, vedada à testemunha breve consulta a
apontamentos.
(C) A testemunha, quando profissional de Enfermagem,
não poderá eximir-se da obrigação de depor. Poderá,
entretanto, recusar-se a fazê-lo se for ascendente ou
descendente, ou afim em linha reta; cônjuge, ainda
que separado; irmão, pai, mãe ou filho do denunciado,
salvo quando não for possível, por outro modo, obterse ou integrar-se a prova do fato de suas
circunstâncias.
(D) O Presidente da Comissão de Instrução não poderá
ouvir outras testemunhas além das indicadas pelas
partes, sob nenhuma hipótese.
(E) Se o Presidente da Comissão de Instrução reconhecer
que alguma testemunha, quando profissional de
Enfermagem, fez afirmação falsa, calou ou negou a
verdade, remeterá cópia do depoimento ao Poder
Judiciário e ao Ministério Público.

QUESTÃO 39
Assinale a alternativa correta a respeito das incumbências
do Presidente da Comissão de Instrução, previstas no
processo ético.
(A) Determinar ao Vice-Presidente a convocação
reuniões da Comissão e presidi-las.
(B) Determinar a citação do denunciado e a intimação
partes, seus procuradores e testemunhas.
(C) Designar, por vontade das partes, as datas
audiências, desde que em comum acordo.
(D) Tomar depoimentos e realizar perícias, provas
diligências necessárias pessoalmente.
(E) Estar presente aos atos da Comissão ou, se não
possível, nomear substituto para a assinatura
termos, relatórios e documentos elaborados.

das
das

(A) Sobre residência, profissão, lugar onde exerce suas
atividades, informações familiares e sociais e sobre a
veracidade ou não da acusação que lhe é feita.
(B) Sobre vida pregressa.
(C) Sobre se responde a algum processo judicial ligado ao
caso.
(D) Sobre as imputações de infração ético-disciplinar
apuradas.
(E) Sobre se já processado judicialmente sobre essas
questões, qual o juízo do processo, se houve suspensão
condicional ou condenação, qual a pena imposta e se a
cumpriu.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 41
Observe o demonstrativo contábil a seguir, com valores
hipotéticos.
Demonstrativo contábil
CONTAS DO ATIVO

2010

2011

Caixa
Bancos
Clientes - Curto Prazo
Estoques - Mercadorias

20
20
150
190

10
50
220
260

Créditos - Empresas Coligadas

25

40

130
30
565

115
25
720

2010

2011

Fornecedores
Salários a Pagar
Impostos a Pagar
Dividendos a Pagar

200
30
35
50

220
40
56
14

Financiamentos - Longo Prazo

100

150

100
50
565

180
60
720

Investimentos
Imóveis
TOTAL
CONTAS DO PASSIVO

das
ou
for
de

Capital Integralizado
Reserva de Lucros
TOTAL

Analisando o demonstrativo, o ativo circulante e o passivo
circulante para 2011 correspondem, respectivamente, a:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
CHAVE DE SEGURANÇA: T C 1 5 0 0

60 e 110.
280 e 110.
320 e 274.
540 e 330.
655 e 480.
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QUESTÃO 42

QUESTÃO 44

Dos
demonstrativos
contábeis,
produzidos
pela
contabilidade, um pode ser considerado fundamental,
tanto para a análise da geração e distribuição do lucro
como para o processo de integração da entidade junto à
sociedade. É um dos relatórios mais ilustrativos da atuação
social da entidade, pois evidencia a geração do valor
econômico agregado pelos produtos e serviços oferecidos,
bem como a sua distribuição. Esse demonstrativo contábil é
conhecido por:

O Direito do Trabalho tem por objetivo regular as relações
trabalhistas entre empregador e empregado. Protege o
empregado contra os abusos praticados pelo empregador,
ao mesmo tempo em que estabelece as obrigações do
empregado. É representado por um conjunto de princípios,
regras e instituições relativas à relação de trabalho
subordinado e situações equivalentes, que visam assegurar
as melhores condições de trabalho. O artigo 58 da
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), por exemplo,
estabelece que a jornada mínima de trabalho seja de oito
horas diárias, desde que não haja expressamente outro
limite. O art. 7g, inciso XIII, da Constituição Federal,
estabelece duração do trabalho normal não superior a oito
horas diárias e 44 semanais, facultadas a compensação de
horários e a redução de jornada mediante acordo ou
convenção coletiva de trabalho. Entre duas jornadas de
trabalho deverá haver um período mínimo de descanso.
Este período mínimo de descanso estabelecido pela lei é
de:

(A) Balanço Patrimonial.
(B) Demonstração do Fluxo de Caixa.
(C) Demonstração das Origens e das Aplicações de
Recursos.
(D) Demonstração de Resultados de um Período.
(E) Demonstração do Valor Adicionado.

QUESTÃO 43
Uma entidade efetuou, no mês de dezembro de 2012, as
operações relacionadas a seguir.
Emitiu Nota Fiscal de Prestação de serviços no valor de
R$ 100,00, com noventa dias de prazo para
recebimento.
II. Comprou material de expediente para consumo
imediato no valor R$ 5,00, pagando em dinheiro.
III. Antecipou o pagamento de uma conta de R$ 50,00,
obtendo um desconto de 5%.
IV. Recebeu comunicação do Banco de que foi creditada
em sua conta corrente a quantia de R$ 10,00.
V. Emitiu cheque no valor de R$ 80,00 e sacou o dinheiro
colocando-o como reforço de caixa.
VI. Pagou, em dinheiro, o salário da empregada relativo ao
mês de novembro no valor de R$ 625,00.

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

Quinze horas consecutivas.
Quatorze horas consecutivas.
Treze horas consecutivas.
Doze horas consecutivas.
Onze horas consecutivas.

I.

Considerando as operações relacionadas, o saldo de seu
caixa no final do mês de dezembro foi de R$ 54,00.
O saldo do caixa, no primeiro dia do mês de dezembro de
2012, é de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

R$754,00
R$751,50
R$654,00
R$ 651,50.
R$ 597,50.
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QUESTÃO 45
A auditoria compreende o exame das atividades
desenvolvidas em uma entidade ou em determinado setor
dessa entidade, com o objetivo de verificar se essas
atividades estão sendo executadas conforme o que foi
planejado, são executadas com eficiência e eficácia e estão
de acordo com as leis vigentes e as diretrizes emanadas da
própria entidade. Sob a denominação de Contas a Receber
agrupa-se e se controla tudo o que se relaciona ao
recebimento de duplicatas, faturas e contas. Esse controle
auxilia o setor de cobranças da entidade, emitindo
relatórios das contas a receber, das contas atrasadas etc.
Entre as alternativas, aponte a que não deve ser objeto da
auditoria de Contas a Receber.
(A) Duplicatas a Receber de clientes, inclusive provisão
para devedores duvidosos e títulos descontados.
(B) Adiantamentos diversos a funcionários e a clientes.
(C) Materiais de expediente encomendados aguardando
entrega.
(D) Impostos a recuperar.
(E) Outros créditos, agrupamentos de outras contas a
receber de menor expressão.
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QUESTÃO 46
A expressão "Legislação Tributária" compreende as leis, os
tratados e as convenções internacionais, os decretos e as
normas complementares que versem, no todo ou em parte,
sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.
Entende-se por Competência Tributária a capacidade
atribuída pela Constituição Federal à União, Estados,
Distrito Federal e Municípios, de legislar sobre tributos. O
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza,
por exemplo, é um tributo de competência da União, que
tem o poder de legislar sobre o mesmo. Na retenção do
imposto de renda pela fonte pagadora, podem ser citados
dois regimes distintos. No primeiro há o caso de imposto de
renda
incidente
exclusivamente
na
fonte.
A
responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto
é da fonte pagadora. No segundo caso: no regime de
retenção do imposto por antecipação, além da
responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a
legislação determina que a apuração definitiva do imposto
de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física, na
declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data
prevista para o encerramento do período de apuração em
que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual. Se a fonte pagadora deixar de reter o
valor do IRF e não o recolher, haverá consequência? Qual?
(A) A fonte pagadora responderá pelo crime de
apropriação indébita.
(B) A fonte pagadora será declarada depositária infiel e
seu responsável estará sujeito à pena de prisão.
(C) A fonte pagadora sofrerá as penas impostas pela
legislação.
(D) O contribuinte que deveria pagar o tributo será
multado e recolherá juros de mora.
(E) Não há nenhuma consequência.

QUESTÃO 47
Um título com valor de face de R$ 38.000,00 será resgatado
cinco meses antes do vencimento, pleiteando-se um
desconto simples de 3% ao mês. Qual deverá ser o valor de
resgate?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

R$ 32.300,00.
R$33.440,00.
R$34.580,00.
R$ 35.720,00.
R$ 36.860,00.

QUESTÃO 48
A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação
planejada e transparente em que se previnem riscos e
corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas
públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados
entre receitas e despesas e a obediência a limites e
condições no que tange à renúncia de receita, geração de
despesas com pessoal, da seguridade social e outras,
dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito,
inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia
e inscrição em restos a pagar. Para atender a esses
pressupostos foi editada a Lei Complementar ng 101, de 04
CHAVE DE SEGURANÇA: T C 1 5 0 0
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de maio de 2000, que recebeu o nome de Lei de
Responsabilidade Fiscal. A publicação e a divulgação de
atos, contratos e outros instrumentos, tais como
Orçamentos, Balanços, Demonstrativos Contábeis, da
Administração Direta e Indireta da Administração Pública,
para conhecimento, controle e início de seus efeitos, além
de atender aos dispositivos da Lei de Responsabilidade
Fiscal, obedece ao:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Princípio
Princípio
Princípio
Princípio
Princípio

da
da
da
da
da

Legalidade.
Moralidade.
Publicidade.
Finalidade.
Supremacia do Interesse Público.

QUESTÃO 49
O regime de adiantamento é aplicável aos casos de
despesas expressamente definidos em lei e consiste na
entrega de numerário a servidor, sempre precedida de
empenho na dotação própria, para o fim de realizar
despesas que não possam subordinar-se ao processo
normal de aplicação. Há casos, porém, que impedem a
concessão de adiantamentos. Entre as alternativas, aponte
a que não constitui impedimento para essa concessão do
adiantamento.
(A)
(B)
(C)
(D)

Servidor que esteja em alcance.
Servidor que já esteja de posse de um adiantamento.
Servidor que não esteja em efetivo exercício.
Servidor que esteja respondendo a inquérito
administrativo.
(E) Servidor que seja o próprio ordenador da despesa.

QUESTÃO 50
O orçamento, na Administração Pública e nos órgãos que a
compõem, é a previsão da receita e a fixação da despesa
para determinado período de tempo. Ele estabelece a
política da administração, definindo prioridades e se
constitui em um padrão de desempenho, sendo, portanto
um instrumento de controle. O art. 102 da Lei nQ
4.320/1964 estabelece que "o Balanço Orçamentário
demonstrará as receitas e despesas orçadas em confronto
com as realizadas". Considerando a execução do orçamento
público e as contas que a ele se referem, aponte a
alternativa incorreta.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A despesa realizada pode ser superior à despesa fixada.
A receita realizada pode ser superior à receita prevista.
A despesa realizada pode ser inferior à despesa fixada.
A receita realizada pode ser inferior à receita prevista.
A receita realizada pode ser inferior à despesa fixada.
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