CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO – MS
CONCURSO PÚBLICO
PROVA OBJETIVA – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Leia atentamente as INSTRUÇÕES:
1. Confira seus dados no cartãoresposta: nome, número de inscrição e o cargo para o qual se
inscreveu.
2. Assine seu cartãoresposta.
3. Aguarde a autorização do Fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem do
fiscal, confira o caderno de provas com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de
questões ou falha de impressão será aceita depois de iniciada a prova.
4. Sua prova tem 40 questões, com 4 alternativas.
5. Preencha toda a área do cartãoresposta correspondente à alternativa de sua escolha, com
caneta esferográfica (tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou
rasuradas, ou marcadas diferentemente do modelo estabelecido no cartãoresposta poderão
ser anuladas.
6. O cartãoresposta não será substituído, salvo se contiver erro de impressão.
7. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer
nenhuma interferência.
8. A prova será realizada com duração máxima de 3 (três) horas, incluído o tempo para a
realização da prova objetiva e o preenchimento do cartãoresposta.
9. O candidato poderá retirarse do local de realização das provas somente 1 (uma) hora após
o seu início.
10. O candidato poderá retirarse da sala levando consigo o caderno da prova objetiva somente
1 (uma) hora e 30 (trinta) minutos após o seu início.
11. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartãoresposta
preenchido e assinado.
12. Os 3 (três) últimos candidatos que realizarem a prova deverão permanecer na sala para
acompanhar o fechamento do envelope contendo os cartõesresposta dos candidatos
presentes e ausentes e assinar a ata de sala atestando que o envelope foi devidamente
lacrado.
BOA PROVA!
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PROVA OBJETIVA – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto abaixo e responda às questões de 01 a 03.
Vestido de noiva
Como se evitou a morte de um cisne branco alvejado pelo desespero.
Na peça de Nelson Rodrigues Vestido de Noiva, há três planos de ação:
os da memória, alucinação e realidade. Memória e realidade confluíram na
cidade chinesa de Changchun para criar uma imagem de alucinação.
Abandonada pelo noivo, a linda Li, estudante universitária de 22 anos, não
resistiu à notícia de que ele se casara (com outra mulher, enfatizase, em
tempos não liberais) dias antes da data marcada para a cerimônia em que
ela seria a noiva feliz. Com o vestido que havia encomendado para unirse
ao homem que se revelaria um traidor, a chorosa Li sentouse no parapeito
da janela de seu apartamento, no 7º andar de um dos milhões de prédios
de pastilhas que enfeitam as paisagens urbanas da China. Depois de
alguns minutos, lançou no vazio sua bolsa com o celular dentro – e, em
seguida precipitouse no ar, como um cisne branco abatido por um tiro
disparado pelo desespero. Mas eis que o grand finale foi frustrado no
derradeiro segundo por um policial que adentrara o apartamento da
desesperada Li. Ele içou o cisne para o ninho de desolação, ajudado pelo
vizinho do andar de baixo. Consolese, querida Li, pois é melhor ter amado e ter perdido do que nunca ter
perdido nada. As palavras são do poeta inglês Samuel Butler.
SABINO, Mario. Panorama: Vestido de Noiva. Revista Veja, edição 2218, n. 21, p. 51, 25 de maio, 2011.

01. Com base no texto acima, NÃO se pode deduzir:
a) Quanto aos três planos de ação da peça teatral, somente memória (lembranças de traição e abandono) e
realidade (o fato em si, a presença de pessoas que observavam o acontecimento, do policial e do vizinho que
queriam impedir o suicídio) dizem respeito ao caso de Li.
b) “O grand finale” é uma alusão à morte de Li, que seria certa caso não a tivessem resgatado a tempo.
c) A expressão “cisne branco alvejado pelo desespero” remete poeticamente à imagem de Li, vestida de noiva,
desesperada e prestes a cometer suicídio.
d) Quem nunca perdeu nada é porque nunca teve algo para perder. Li pode se consolar, afinal, pelo menos
sentiu o prazer de amar, seria pior se nunca tivesse tido um amor.
02. “ Com o vestido que havia encomendado para unirse ao homem que se revelaria um traidor.”
“ ...e, em seguida, precipitouse no ar...”
O uso dos pronomes pessoais oblíquos sublinhados está justificado CORRETO e, respectivamente, em:
a) Há uma ênclise em virtude de o pronome relativo que, antes do verbo, atrair o pronome oblíquo. Há uma
próclise devido à pausa iniciada por vírgula e após a locução adverbial.
b) Há uma próclise em virtude de o pronome relativo que, antes do verbo, atrair o pronome oblíquo. Há uma
ênclise devido à pausa iniciada por vírgula e após a locução adverbial.
c) Há uma mesóclise e quando o pronome que vem antes do verbo, o pronome oblíquo sempre fica entre eles.
Há uma próclise, mas ela é opcional, pois também seria adequada a ênclise após vírgula.
d) Em ambos os casos é aceitável tanto a próclise como a ênclise.
03. “ Mas eis que o grand finale foi frustrado no derradeiro segundo por um policial que adentrara o
apartamento da desesperançada Li.”
Consolese, querida Li, pois é melhor ter amado e ter perdido do que nunca ter perdido nada.
Levando em conta o contexto, analise os verbos acima sublinhados e assinale a alternativa CORRETA:
a) Adentrara  3ª pessoa do Futuro do Presente do Indicativo, e expressa uma ação totalmente concluída.
Consolese  3ª pessoa do Presente do Subjuntivo e exprime a possibilidade de ocorrência de um fato.
b) Adentrara  1ª pessoa do Pretérito maisqueperfeito do Indicativo, e exprime um fato passado, anterior a outro
também do passado. Consolese  2ª pessoa do Imperativo Afirmativo e transmite um conselho, uma exortação.
c) Adentrara  3ª pessoa do Pretérito Perfeito do Indicativo e expressa uma ação totalmente concluída no
passado. Consolese  3ª pessoa do Presente do Subjuntivo e exprime a possibilidade de ocorrência de um fato.
d) Adentrara  3ª pessoa do Pretérito maisqueperfeito do Indicativo e exprime um fato passado, anterior a outro
também do passado. Consolese  2ª pessoa do Imperativo Afirmativo e transmite um conselho, uma exortação.
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Leia o texto abaixo e responda às questões 04 e 05.
Ciência sustentável
Inventos que preservam
Anna Bullus, uma estudante de design da Brighton University, andava pelas ruas de Londres enquanto
tentava imaginar um produto inovador criado a partir da reciclagem de materiais. De repente, uma calçada cheia
de restos de chicletes apareceu em seu caminho. Estava ali a matériaprima com a qual desenvolveria uma das
suas mais famosas peças: um recipiente para receber esses resíduos, feito com as próprias gomas de mascar
usadas. O Gumdrop, como é chamado, pode ser reciclado junto com seu conteúdo para formar novas cestinhas

de lixo. A habilidade de ver o que mais ninguém enxerga em materiais insólitos é uma das características das
mentes que estão inovando para salvar o planeta.
VELOSO, Larissa. Ciiência Sustentável: Inventos que preservam. Revista IstoÉ, n. 2158, p.94, 23 de março, 2011.

04. A habilidade de ver o que mais ninguém enxerga em materiais insólitos é uma das características das
mentes que estão inovando para salvar o planeta.
A palavra em destaque NÃO pode ser substituída sem mudança de sentido por:
a) Não usuais.
b) Encontrados no lixo.
c) De uso incomum.
d) Antes inimagináveis.
05. Observe: “ ... andava pelas ruas de Londres enquanto tentava imaginar um produto inovador criado a
partir da reciclagem de materiais.” , o vocábulo grifado é:
a) Uma preposição e pode ser trocada por “conforme” sem prejudicar o sentido original da frase.
b) Uma conjunção e pode ser trocada por “visto que” sem prejudicar o sentido original da frase.
c) Uma conjunção e pode ser trocada por “ao passo que” sem prejudicar o sentido original da frase.
d) Uma preposição e pode ser trocada por “de modo que” sem prejudicar o sentido original da frase.
Leia a tirinha para responder à questão 06.

http://revistaescola.abril.com.br/linguaportuguesa/coletaneas/calvinseusamigos428892.shtm. Acesso em 05/06/11

06. Quanto às noções de Frase, Oração e Período, examine as afirmações e assinale a alternativa
INCORRETA:
a) “Mais alto!”  é uma Frase, pois transmite uma mensagem completa cuja marcação de entoação é
representada pelo sinal de pontuação.
b) “Ou hoje é o meu dia de sorte ou eu não ouvi o sinal do fim do recreio.”  é uma Frase constituída por mais de
uma oração.
c) “Eu não acredito!”  É um Período constituído de uma oração.
d) “Que legal!”  é uma Frase, porque não há verbo e transmite uma mensagem completa.
07. A concordância se faz corretamente, EXCETO em:
a) Nossa viagem nada teve de atrativo.
b) Discos de vinil e revistas antigas eram a sua paixão.
c) Saímos da reunião bastantes satisfeitos.
d) Duas fiscalizações, por si sós, foram suficientes para convencêlo.
08. No que diz respeito á norma culta e à regência verbal, analise as frases abaixo e assinale a alternativa
CORRETA:
I – Esquecime da reunião com a diretoria.
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II – Eles não lembraram de seus convidados.
III – Ela chegou à empresa às 9 horas.
IV – A não observância às leis de trânsito implica sérias consequências.
a) Somente a frase II está incorreta.
b) Somente as frases II e IV estão incorretas.
c) Somente as frases I e III estão incorretas.
d) Somente a frase IV está incorreta.
09. A alternativa em que todas as palavras atendem corretamente às regras ortográficas é:
a) Obsessão  esplêndido  obcecar.
b) Abstenção  escêntrico  abster.
c) Conceder  ascenção  concessão.
d) Supressão  detenção  pretencioso.
10. Todos os vocábulos estão grafados e acentuados dentro das regras gramaticais, com EXCEÇÃO da
alternativa:
a) Buriti  delineála  enxáguam.
b) Ferilo  inclui  cortálo.
c) Saí  ínterim  biquíni.
d) Proibem  sôfrego  incluilo.
MATEMÁTICA
11. Qual alternativa apresenta uma afirmação verdadeira?
a) O conjunto dos números irracionais está contido no conjunto dos números racionais.
b) Se r1 e r2 são racionais tais que r1< r2, então sempre existirá um racional r tal que r1< r < r2.
c) O número 0,285714285714...é um número irracional menor que
d) Dado um número racional

2
.
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a
e um número natural n ³ 2, o número
b

n

a
sempre será um número racional.
b

12. Murilo recebe por mês um salário fixo de R$ 700,00 mais uma comissão de 4% sobre as vendas do
mês. Ele costuma trabalhar 160 horas por mês e vende o equivalente a R$ 300,00 a cada 90 minutos.
Quais seriam os salários de Murilo no final do mês se ele obtivesse um aumento de 15% na taxa de
comissão e se ele obtivesse um aumento de 12,5% no salário fixo, respectivamente?
a) R$2.908,00; R$ 2.707,50.
b) R$1.980,00; R$ 1.000,00.
c) R$2.172,00; R$2.067,50.
d) R$1.942,00; R$ 1.867,50.
13. Marque a alternativa INCORRETA:
a) sec2x = 1024.
b) tag x = 1000.
c) cos x + sen x = 1.
1
d) cossecx =
.
10
14. Qual alternativa apresenta o menor ângulo formado pelos ponteiros das horas e dos minutos de um
relógio às 5 horas e 25 minutos?
a) 12º30’.
b) 150º.
c) 60º.
d) 137º30’.
15. Sabendo que As,t representa um arranjo de s elementos tomados t a t e Cp,q representa uma
combinação de p elementos tomados q a q, para qual valor de m ³ 2 a igualdade abaixo é verdadeira?

A m,2

m

2!

C m,1 m 10 = 10
A m,1 1 0
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a) 2.
b) 3.
c) 4.
d) 5.
16. Sr. Moisés encontrase em sua casa e deseja ir a um supermercado próximo. Suponhamos que a casa
dele fique na origem de um sistema cartesiano ortogonal e que o supermercado fique no ponto A(6,5).
Sabendo que ele só pode dar um passo de cada vez, para norte (N) ou para leste (L), quantas trajetórias
(caminhos) existem da casa de Sr. Moisés (origem) ao supermercado (ponto A(6,5))?
a) 11.
b) 39.916.800.
c) 462.
d) 30.
17. Qual alternativa apresenta as equações reduzidas de duas retas s 1 e s 2, paralelas a reta r: y2x+1=0,
tal que as distâncias de s 1 e s 2 ao ponto M(1,2) são iguais a 2 5 ?
a) y = 2x + 3; y = 2x – 4.
b) y = 2x + 14; y = 2x  6.
c) y = 2x + 10; y = 2x + 3.
d) y = 2x + 11; y = 2x + 2.
18. Qual é a área da superfície de uma esfera de raio r inscrita em um octaedro regular de aresta a?
a) 4π a 2 .
2π a 2
.
3
π a2
c)
.
6
4π a 2
d)
.
3
b)

6

5

4

3

2

19. Um polinômio P(x) é divisível pelo polinômio D(x) = 3x 2x +3x x +2x 5x+2. Sabendo que o quociente
da divisão de P(x) por D(x) é o polinômio Q(x) = x 63x 2+7x+4, qual o resto da divisão de P(x) pelo
polinômio R(x)= x1 ?
a) 18.
b) 0.
c) 22.
d) 13.
20. Durante 30 dias foi verificado o número de emails recebidos diariamente pelo coordenador do curso
de pedagogia à distância de uma universidade. Os resultados são mostrados a seguir:

Número de e‐mails recebidos por dia Frequência relativa (%) Frequência absoluta
70 ‐ 80
6,67
2
80 ‐ 90
20
6
90 ‐ 100
100 ‐ 110

46,67
10

14

110 ‐ 120

16,67
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Com base nestas informações, qual o valor aproximado do desvio padrão da frequência de emails
recebidos?
a) 18,54.
b) 6,87.
c) 23,02.
d) 11,06.
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INFORMÁTICA
21. Quando se deseja mesclar informações em etiquetas, utilizando mala direta do Word, qual atividade
deverá ser realizada?
a) Abrir novo documento.
b) Salvar o documento.
c) Conectar as etiquetas a uma fonte de dados.
d) Criar uma ODBC.
22. Analise as opções abaixo e assinale a alternativa CORRETA:
a) Utilizando o Word 2007, não é possível verificar a ortografia e a gramática de um arquivo ao mesmo tempo.
b) O Word 2007 não consegue sinalizar palavras com ortografia incorreta enquanto você trabalha.
c) Somente no Outlook, depois que o mesmo acabar de sinalizar os erros de ortografia, serão exibidos os erros
de gramática.
d) Trabalhando com o Word 2007, é possível usar a AutoCorreção para corrigir automaticamente a ortografia ao
digitar, sem precisar confirmar cada correção.
23. Trabalhando no Windows 7, a pasta Dispositivos e Impressoras oferece uma rápida visualização dos
dispositivos conectados ao seu computador. Dentre as opções abaixo, assinale a alternativa que
contenha um dispositivo não visualizado nesta pasta:
a) Celulares.
b) Auto falantes USB.
c) Dispositivos Bluetooth.
d) Webcam.
24. Analise as opções abaixo e assinale a alternativa INCORRETA:
a) A pasta Dispositivos e Impressoras permite que você realize várias tarefas, que variam de acordo com a
versão do Windows.
b) A pasta Dispositivos e Impressoras permite que você realize várias tarefas, que variam de acordo com o
dispositivo.
c) Para localizar dispositivos que estejam conectados ao seu computador, mas não estejam listados na pasta
Dispositivos e Impressoras, devese procurar no Gerenciador de Dispositivos.
d) O Gerenciador de Dispositivos não exibe ícones dos dispositivos.
25. Acerca de compartilhamento no Windows 7, podese afirmar:
a) Os grupos domésticos estão disponíveis apenas nas edições Home Basic e Starter.
b) Não é possível compartilhar a raiz de uma unidade com um cifrão após a letra da unidade, como nas versões
do Windows anteriores.
c) No Windows 7, é fácil saber o que está compartilhado consultando o painel de leitura do Windows Explorer.
d) O menu Compartilhar com oferece a única forma de compartilhar itens no Windows 7.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
26. A contabilidade pública estuda, controla e demonstra a organização e execução dos orçamentos, os
atos e fatos administrativos da fazenda pública, o patrimônio público e suas variações. Essas
demonstrações atendem a vários objetivos. Assinale a alternativa que identifica esse(s) objetivo(s):
a) Apuração de resultados e responsabilidades.
b) Elaboração de prestação de contas.
c) Acompanhamento da execução orçamentária e financeira.
d) Todas as alternativas estão corretas.
27. Podemos classificar como _____________, “ todo e qualquer recolhimento feito aos cofres públicos,
que seja efetivado através de numerário ou outros bens representativos de valores  que o Governo tem
o direito de arrecadar em virtude de leis, contratos ou quaisquer outros títulos de que derivem direitos a
favor do Estado , quer seja oriundo de alguma finalidade específica, cuja arrecadação lhe pertença ou
caso figure como depositário dos valores que não lhe pertencerem” . (Kohama,2010)
Qual alternativa preenche corretamente a lacuna acima?
a) Orçamento.
b) Receita Pública.
c) Alienação de Bens.
d) Operação de Crédito.
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28. As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias que estabelecerá as metas, objetivos e
prioridades da administração pública e orientará a elaboração do orçamento anual do exercício
subsequente não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com a Lei:
a) Do plano plurianual.
b) Do orçamento anual.
c) Do plano diretor urbano.
d) Do orçamento adicional.
29. O Resultado Patrimonial do Exercício é apurado pela diferença entre as Variações Ativas e as
Variações Passivas e representa as alterações patrimoniais do exercício que podem se apresentar como:
a) Superávit patrimonial: variação ativa maior que variação passiva.
b) Déficit patrimonial: variação ativa menor que variação passiva.
c) Situação patrimonial nula: variação ativa igual a variação passiva.
d) Todas as alternativas estão corretas.
30. A escrituração contábil do exercício financeiro, especificamente no que se relaciona com as receitas
e despesas, pode ser elaborada pelo regime de gestão anual, também denominado regime financeiro
mais conhecido como:
a) De caixa.
b) De caixa e competência.
c) De competência
d) Nenhuma das alternativas.
31 “ A abordagem crítica do processo de elaboração e execução orçamentárias no Brasil é indispensável
à compreensão de sua utilização como instrumento de ___________________, definido como um dos
princípios básicos da Administração, juntamente com a ____________________, a descentralização, a
delegação de competência e o ________________________.” (Piscitelli e Timbó, 2009)
Qual alternativa preenche, respectivamente, as lacunas acima?
a) Controle, coordenação, planejamento.
b) Coordenação, planejamento, controle.
c) Planejamento, coordenação, controle.
d) Controle, planejamento, coordenação.
32. Despesa extraorçamentária é aquela paga à margem da lei orçamentária e, portanto, independente de
autorização legislativa, pois se constitui em saídas do passivo financeiro, compensatórias de entradas
no ativo financeiro, oriundas de receitas extraorçamentárias. Qual alternativa se refere à despesa
orçamentária?
a) Restos a pagar.
b) Pagamento dos serviços da dívida a pagar, compreendendo o principal, juros e correção monetária.
c) Despesas correntes e despesas de Capital.
d) Amortização das dívidas que constituem débitos de tesouraria.
33. Sobre o conceito de Redação Oficial, podese afirmar que:
I – Em uma frase, podese dizer que redação oficial é a maneira pela qual o Poder Público redige atos
normativos e comunicações.
II – A redação oficial deve caracterizarse pela impessoalidade, uso do padrão culto de linguagem,
clareza, concisão, informalidade e uniformidade.
III – A redação oficial é necessariamente árida e infensa à evolução da língua. Sua finalidade básica –
comunicar com impessoalidade e máxima clareza – impõe certos parâmetros ao uso que se faz da língua,
de maneira diversa daquele da literatura, do texto jornalístico, da correspondência particular entre
outros.
Está CORRETA a alternativa:
a) Somente a proposição I é verdadeira.
b) As proposições I, II e III são verdadeiras.
c) Somente a proposição III é verdadeira.
d) Somente as proposições II e III são verdadeiras.
34. Sobre a linguagem dos atos e comunicações oficiais, podese afirmar que:
I – Não existe propriamente um “ padrão oficial de linguagem ” ; o que há é o uso do padrão culto nos atos
e comunicações oficiais.
II – A linguagem técnica deve ser empregada apenas em situações que a exijam, sendo de evitar o seu
uso indiscriminado.
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III – A obrigatoriedade do uso do padrão culto na redação oficial decorre do fato de que ele está acima
das diferenças lexicais, morfológicas ou sintáticas regionais, dos modismos vocabulares, das
idiossincrasias linguísticas, permitindo, por essa razão, que se atinja a pretendida compreensão por
todos os cidadãos.
Está CORRETA a alternativa:
a) Somente a proposição I é verdadeira.
b) As proposições I, II e III são verdadeiras.
c) Somente a proposição III é verdadeira.
d) Somente as proposições II e III são verdadeiras.
35. Sobre as comunicações oficiais, podese afirmar que:
I – Doutor não é forma de tratamento, e sim título acadêmico. Como regra geral, empregueo apenas em
comunicações dirigidas a pessoas que tenham tal grau por terem concluído curso universitário de
doutorado. É costume designar por doutor os bacharéis, especialmente os bacharéis em Direito e em
Medicina.
II – Incluídas as comunicações assinadas pelo Presidente da República, todas as demais comunicações
oficiais devem trazer o nome e o cargo da autoridade que as expede, abaixo do local de sua assinatura.
III – Há três tipos de expedientes que se diferenciam antes pela finalidade do que pela forma: o ofício , o
aviso e o memorando . Com o fito de uniformizálos, podese adotar uma diagramação única, que siga o
que chamamos de padrão ofício .
Está CORRETA a alternativa:
a) As proposições I, II e III são verdadeiras.
b) As proposições I e II são verdadeiras e a proposição III é falsa.
c) As proposições I e III são verdadeiras e a proposição II é falsa.
d) As proposições I, II e III são falsas.
36. Em análise à Lei nº 10.520/02, que institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios,
nos termos do Art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, a modalidade de licitação denominada pregão,
para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências, é CORRETO dizer que:
a) O prazo de validade das propostas será de 30 (trinta) dias, se outro não estiver fixado no edital.
b) Os licitantes deverão apresentar os documentos de habilitação, mesmo que já constem do Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – Sicaf e sistemas semelhantes mantidos por Estados, Distrito
Federal ou Municípios, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados nele constantes.
c) A autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão ou entidade promotora da licitação, o
pregoeiro e respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das propostas e
lances, a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do objeto do
certame ao licitante vencedor.
d) O prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a partir da publicação do aviso, não será inferior a
6 (seis) dias úteis.
37. Segundo a Lei Complementar nº 123/06, nas contratações públicas da União, dos Estados e dos
Municípios, poderá ser concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e
empresas de pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito
municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação
tecnológica, desde que previsto e regulamentado na legislação do respectivo ente. Neste caso, é
CORRETO dizer que:
a) A administração pública poderá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de
microempresas e empresas de pequeno porte nas contratações cujo valor seja de até R$ 60.000,00 (sessenta
mil reais).
b) Os critérios de tratamento diferenciado e simplificado podem ser concedidos às microempresas e empresas
de pequeno porte ainda que não estejam expressamente previstos no instrumento convocatório.
c) O valor licitado não poderá exceder a 35% (trinta e cinco por cento) do total licitado em cada ano civil.
d) A administração pública poderá realizar processo licitatório em que se estabeleça cota de até 25% (vinte e
cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte, em certames
para a aquisição de bens e serviços de natureza divisível.
38. Serão cancelados quaisquer RCAs, podendo ser aplicada, por consequência, pena de suspensão ou
de cancelamento de registro profissional ou cadastral ao infrator, quando ficar constatado:
a) Fraude ou falsidade dos documentos que lhe deram base, antes da realização da prestação de serviço.
b) Que os dados constantes do Atestado ou Declaração de Capacidade Técnica não correspondem aos serviços
prestados ou realizados.
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c) Incompatibilidade entre as atividades técnicas desenvolvidas e as atribuições profissionais dos Responsáveis
Técnicos e dos membros da respectiva equipe.
d) Exercício ilegal da profissão, em quaisquer de suas formas.
39. O Plenário do CRA poderá cancelar ex officio o Registro da Pessoa Jurídica, na ocorrência de uma
das seguintes hipóteses, EXCETO:
a) Encontrarse a Pessoa Jurídica na situação baixada no cadastro da Secretaria da Receita Federal, sendo
válido o comprovante disponível na internet.
b) Falecimento do proprietário, quando se tratar de Firma Individual, mediante comprovação do óbito.
c) Reincidência da mesma infração, praticada dentro do prazo de 5 (cinco) anos após a primeira.
d) Houver débito de anuidades correspondentes aos três últimos exercícios.
40. Nos termos da Resolução Normativa CFA nº 390/10, será concedido o registro de profissional de
estrangeiro, cujas atividades profissionais estejam compreendidas nos campos de autuação privativos
do Administrador para:
a) Portador de visto temporário.
b) Morador de fronteira que obteve grau acadêmico no Brasil, e que reside e trabalha com autorização na região
de fronteira.
c) Estrangeiro naturalizado brasileiro.
d) Estrangeiro que reside a mais de 05 (cinco) anos no Brasil.
RASCUNHO
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