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SELEÇÃO PÚBLICA n° 01 /2013

Caderno de Prova
Data de aplicação: 28/07/2013
CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 3a REGIÃO - SANTA CATARINA
NÍVEL MÉDIO

CARGO 200: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES
1. Confira se seu CADERNO DE PROVAS corresponde ao cargo escolhido em sua
inscrição. Este caderno contém cinqüenta 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 CARTÃO-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 CARTÃO-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 CARTÃORESPOSTA. 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.
1 1 . É terminantemente proibido ao candidato copiar seus assinalamentos feitos

no CARTÃO-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
• 29/07/2013 - 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
normativo.
• 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.
CHAVE DE SEGURANÇA:
ASAD50
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LÍNGUA PORTUGUESA
Para responder às questões de 1 a 5, leia o texto abaixo.
Sedentarismo já ameaça reduzir expectativa de vida
Um estudo que analisa dados de Brasil, Estados
Unidos, Grã-Bretanha, China e índia alerta que o crescente
sedentarismo nesses países ameaça formar a primeira
geração de jovens que viverá menos que seus pais. O
trabalho, que tem o American College of Sports Medicine
como coautor, conclui que em 2030 a inatividade física pode
abreviar em até cinco anos a expectativa de vida, caso seja
mantido o ritmo atual.
As projeções, que tiveram a participação de 70
especialistas ligados às áreas de saúde e educação física,
indicam que em 18 anos o Brasil terá diminuído em cerca de
34% os níveis de atividade física desde o começo da década
passada. Somente entre 2002 e 2007, a queda foi de 6 %.
Segundo Lisa MacCalIum Carter, executiva global da
Nike, que também é coautora da pesquisa, o País começa a
sofrer os males que já são sentidos há algumas décadas
pelos países mais desenvolvidos - de 1965 a 2009, a queda
da atividade física nos Estados Unidos foi de 32%.
"As máquinas e carros têm feito as atividades físicas
por nós, e isso é uma coisa boa, pois apreciamos o padrão
de vida moderno. Mas é preciso observar a quantidade de
movimento que é perdida por isso e buscar formas de
compensar", afirma a executiva. "Se uma criança está
ameaçada de viver uma vida mais curta que seus pais, este é
o oposto do progresso humano."
Segundo Lisa, as estatísticas levam em conta outros
fatores, como nutrição, mas o sedentarismo tem papel
central, especialmente em países desenvolvidos ou em
desenvolvimento. Ela lembra que as dez doenças que mais
matam nos 50 países mais ricos do mundo estão
relacionadas à falta de atividade física.
(Disponível em www.estadao.com.br)

QUESTÃO 1
Assim como "expectativa", também se escreve com "x" a
seguinte palavra:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

e_pacial.
e_padachim.
e_pião.
e_curidão.
e_cursão.

QUESTÃO 2
Sobre o trecho "caso seja mantido o ritmo atual", que
aparece no final do primeiro parágrafo, analise as
afirmações.
I.
II.
III.
IV.

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.
II e III.
I e II.

QUESTÃO 3
A forma verbal "indicam", que aparece em destaque no
segundo parágrafo, concorda com:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Seu
Seu
Seu
Seu
Seu

sujeito, cujo núcleo é "projeções".
aposto, cujo núcleo é "especialistas".
complemento, que também é plural.
sujeito, que é composto e possui três núcleos.
antecedente direto, que é "ligados".

QUESTÃO 4
Releia o terceiro parágrafo e, em seguida, assinale a opção
em que as relações sintáticas entre seus termos estejam
analisadas corretamente.
(A) O trecho "executiva global da Nike" é um vocativo.
(B) A locução verbal "são sentidos" participa de uma
construção de voz passiva.
(C) A palavra "décadas" é núcleo de um sujeito.
(D) A expressão "pelos países mais desenvolvidos" funciona
como objeto indireto.
(E) O termo "queda", na última linha do parágrafo, é uma
forma verbal que apresenta complemento direto.

QUESTÃO 5
A palavra "segundo", que abre o último parágrafo, é um(a):
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

CHAVE DE SEGURANÇA: A S A D 5 0

No contexto em que aparece, "caso" é um substantivo.
Há circunstância de condição.
A forma verbal "seja" pertence ao modo subjuntivo.
A palavra "atual" é um advérbio de tempo.

Numeral cardinal.
Numeral ordinal.
Conectivo de conformidade.
Preposição.
Adjetivo.
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Para responder às questões de 6 a 10, leia a tirinha abaixo.

A & & & VÃVtOS
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QUESTÃO 6
Sobre a forma verbal "voltou", que aparece no primeiro
quadrinho, analise as afirmações.

r iH A ÍA A Ç N T e V Q i-T£yU A r & t G l t & U T A F &AAA

I. Está no pretérito.
II. Está na primeira pessoa do singular.
III. Foi adequadamente empregada nos quadrinhos.
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
A expressão "freqüentar uma academia"
adequadamente substituída por:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

poderia ser

Ir em uma academia.
Ir à uma academia.
Ir numa academia.
Ir a uma academia.
Ir à academias.

QUESTÃO 8
Em "Você já acha que o resultado é visível", a oração em
destaque pode ser classificada como:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Subordinada
Subordinada
Subordinada
Subordinada
Subordinada

substantiva objetiva direta.
substantiva predicativa.
adjetiva restritiva.
adjetiva explicativa.
adverbial causai.

QUESTÃO 9
Em "O resultado é visível", a função sintática de "visível" é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Adjetivo.
Objeto direto.
Predicativo do sujeito.
Aposto.
Complemento nominal.

QUESTÃO 10
Observe as duas ocorrências da
quadrinhos:
I.
II.

palavra

"uma"

nos

"você finalmente voltou a freqüentar uma academia"
"após malhar apenas uma vez"

Sobre elas, pode-se afirmar que:
(A) Pertencem à mesma classe gramatical.
(B) A primeira é um numeral; a segunda, um artigo.
(C) Ambas relacionam-se somente com formas verbais,
estando desconectadas sintaticamente de adjetivos e
substantivos.
(D) Ambas geram ambigüidade.
(E) Ambas exercem a mesma função sintática.
CHAVE DE SEGURANÇA: A S A D 5 0
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RACIOCÍNIO

lo g ic o

q u e stã o 11
Considere a tabela numérica:

2
5
10
17

3
6
y
18

4

5

X

8

12
z

13
20

O valor de x + y + z é igual a:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

18
23
28
32
37

Considere a afirmação:
Eu acertarei essa questão, se e somente se fizer uma leitura
atenta do enunciado.
Uma afirmação correspondente, sob o ponto de vista da
lógica, é dada por:
(A) Eu acertarei a questão, se ler atentamente o enunciado.
(B) Se eu ler o enunciado atentamente, acertarei a questão.
(C) Eu comerei chocolate durante a prova, se e somente se
acertar essa questão.
(D) Eu comerei chocolate durante a prova, se acertar essa
questão
(E) Chocolate está para o acerto assim como ler
atentamente está para o erro.

QUESTÃO 13
Qual o valor de 20% de 5 10000?
(0,2.5)
52000
59999
55000
51000

QUESTÃO 15
Se CACO = SACO, então é verdade que:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

SAPO = SOCO
SECA = SEIO
SELO = CACO
CARO = ROSA
CALO = SECO

QUESTÃO 16
Um conjunto tem n elementos e dele podem ser obtidos k
subconjuntos com m elementos, m < n. Quantos
subconjuntos com n - m elementos podem ser obtidos com
os n elementos do conjunto?

QUESTÃO 12

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

Instituto QUADRIX

10000

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

(n -m )l
k
k.p
n -k
k -m

QUESTÃO 17
Quantas

são

as permutações

das

letras

da

palavra

PALAVRA?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

996
980
920
840
660

QUESTÃO 18
Se (m - 3)1 = 720, qual 0 valor de (m - 5)!?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

24
12

120
240
632

QUESTÃO 14

QUESTÃO 19

Seja o número natural N = P 1.P2-P3.P4, em que p1; p2, p3 e p4
são fatores naturais primos positivos. O número de divisores
naturais de N é:

Em um conjunto, há apenas números naturais. Escolhendose, ao acaso, um dos elementos desse conjunto, qual a
probabilidade de que esse elemento seja racional?

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

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

4
5
8

12
16

CHAVE DE SEGURANÇA: A S A D 5 0

0

1/5
1
1/2
1/3
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Vírus é um tipo de código malicioso capaz de se
propagar automaticamente pelas redes, enviando
cópias de si mesmo de computador para computador.
Não embute cópias de si mesmo em outros programas
ou arquivos e não necessita ser explicitamente
executado para se propagar. Sua propagação se dá por
meio da exploração de vulnerabilidades existentes ou
falhas na configuração de programas instalados em
computadores.

QUESTÃO 20
Dados os conjuntos:
A = { x e N |l < x < 7 } e B = {xeSR |l < x < 7 }
A afirmação correta sobre A e B é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A u B=A
Au B= B
A n B* A
An B= B
A-B*{ }

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.

Instituto QUADRIX

Está correto o que se afirma apenas em:
(A)

I.

(B )

II.

(C) III.
(D) I e II.
(E) II e III.

QUESTÃO 23

Em uma configuração de computador, foram encontrados os
seguintes dados:

Problemas de memória podem fazer o computador perder
informações ou parar de funcionar. No Windows 7 em
português, para verificar se há problemas de memória no
computador, entra-se n o I , clica-se na opção II , em
seguida na opção
III
e, depois, na opção
IV .
Aparecerá uma janela com suas opções: Reiniciar agora e
verificar se há problemas e Verificar se há problemas na
próxima vez que eu iniciar o computador.

I.
II.

As lacunas I, II, III e IV são preenchidas correta e
respectivamente com:

QUESTÃO 21

DualCore AMD Athlon II X2 240.
2800 MHz.

Os valores presentes nos itens I e II são, respectivamente,
tipo:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

e tamanho da memória.
de placa mãe e velocidade do processador.
e velocidade da placa de rede.
de placa mãe e tamanho do disco rígido.
de processador e velocidade de clock do processador.

QUESTÃO 22
Com relação aos códigos maliciosos (malwares), analise as
seguintes afirmações:
I.

II.

Screenlogger é um tipo de spyware capaz de armazenar
a posição do cursor e a tela apresentada no monitor,
nos momentos em que o mouse é clicado, ou a região
que circunda a posição onde o mouse é clicado. É
bastante utilizado por atacantes para capturar as teclas
digitadas pelos usuários em teclados virtuais,
disponíveis principalmente em sites de internet
Banking.
Worm é um programa ou parte de um programa de
computador, normalmente malicioso, que se propaga
inserindo cópias de si mesmo, tornando-se parte de
outros programas e arquivos. O worm depende da
execução do programa ou arquivo hospedeiro para que
possa se tornar ativo e dar continuidade ao processo de
infecção.

CHAVE DE SEGURANÇA: A S A D 5 0

(A) Meu Computador, Verificar Status do Sistema, Monitor
de Desempenho, Diagnosticar Memória.
(B) Painel de Controle, Sistema e Segurança, Ferramentas
Administrativas, Diagnóstico de Memória do Windows.
(C) Menu Iniciar, Acessórios, Ferramentas de Sistema,
Monitorar Desempenho do Computador.
(D) Menu Iniciar, Todos os Programas, Acessórios,
Diagnosticar Problemas.
(E) Painel de Controle, Monitor de Desempenho,
Ferramentas de Diagnóstico, Diagnóstico de Memória.

QUESTÃO 24
Protege uma rede local (LAN) contra intrusos de fora da rede
e policia o tráfego que chega e que parte da rede local.
Podem proibir todas as transmissões de dados que não
sejam expressamente permitidas ou permitir todas as
transmissões de dados que não sejam expressamente
proibidas. O conceito apresentado é de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

IDS.
DoS.
Firewall.
Antivírus.
IPS.
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QUESTÃO 25

QUESTÃO 28

No Microsoft Internet Explorer 10 em português, para
bloquear a abertura de janelas pop-up, clica-se na
ferramenta de uma engrenagem (roda dentada) no canto
superior direito da janela, seleciona-se a opção Opções da
Internet, clica-se na a b a I , marca-se a o p ção II
e
clica-se no botão OK.

No Microsoft Word 2010 em português, Paulo deseja digitar
duas fórmulas: a primeira, contendo H20, e a segunda,
16
contendo 2 . Na primeira fórmula, terá que colocar o valor
2 subscrito e na segunda, o valor 16 sobrescrito. Os
comandos para realizar essas ações estão disponíveis na
caixa de diálogo I , acessada por meio da g u ia II ou
pressionando-se a combinação de teclas Ctrl + D.

As lacunas I e II são preenchidas correta e respectivamente
com:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Conteúdo, Bloquear Janelas Pop-up.
Privacidade, Ativar Bloqueador de Pop-ups.
Avançadas, Bloquear Pop-ups.
Geral, Bloquear Janelas Pop-up.
Segurança, Ativar Bloqueador de Pop-ups.

As lacunas I e II são preenchidas correta e respectivamente
por:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Parágrafo, Página Inicial
Símbolo, Página Inicial
Caracteres, Inserir
Fonte, Página Inicial
Estilo, Inserir

QUESTÃO 26
Para resolver o problema de um pen drive contaminado com
algum tipo de código malicioso, muitas vezes faz-se
necessário formatá-lo. No Windows, a formatação:
(A) Apaga todo o conteúdo do pen drive.
(B) Pode ser realizada clicando-se no menu Iniciar e na
opção Formatar Disco.
(C) Apaga apenas os arquivos contidos no diretório raiz do
pen drive.
(D) Deve ser realizada por meio do Painel de Controle.
(E) Não remove arquivos ocultos ou somente para leitura.

QUESTÃO 29
A planilha a seguir foi criada no Microsoft Excel 2010 em
português.
B

A
1

Funcionário

C

Cargo

Salário

2 João

Gerente

R$ 10.897,56

3 Maria
4 Ana

Vendedora

R$ 3.456,89

Gerente

R$ 6.798,76

5 Paula

Analista

R$ 5.467,78

6

7 Soma dos salários dos gerentes

R$ 17.696,32

QUESTÃO 27
Todo dispositivo que acessa a internet deve receber um
endereço IP. À medida que aumenta o número de
dispositivos com acesso à internet, o repositório de
endereços IP disponíveis diminui. Recentemente uma nova
versão do Protocolo de Internet (IP) foi lançada com
128
endereços de 128 bits, resultando em 2
possíveis nodos
endereçáveis. Essa versão do protocolo é conhecida como:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

IPv4.
LongIP.
IPv5.
IPExtended.
IPv6 .

Na célula C7, foi usada uma função para somar apenas os
salários dos funcionários cujo cargo é "Gerente". O nome da
função utilizada é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

IF.
SOMA.
SOMASE.
AVG.
CALC.

QUESTÃO 30
É o método de iniciar o Windows utilizando apenas arquivos
e drivers básicos. Para iniciar o computador usando-o, basta
pressionar a tecla F8 durante a inicialização. Esse método
pode permitir iniciar o computador quando algum problema
impede a sua inicialização correta. O método citado é
conhecido como:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

CHAVE DE SEGURANÇA: A S A D 5 0

Procedimento de restauração.
Bootset.
Boot setup.
Modo de segurança.
Processo de reparação.
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QUESTÃO 33

LEGISLAÇÃO

Assinale a alternativa que está em desacordo com a
Lei n^ 11.788.

QUESTÃO 31
Assinale a alternativa contrária ao disposto pela
Federal n5 9.394.

Lei

(A) A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos
princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade
humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento
do educando, seu preparo para o exercício da cidadania
e sua qualificação para o trabalho.
(B) O acesso ao ensino fundamental é direito público
subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de
cidadãos, associação comunitária, organização sindical,
entidade de classe ou outra legalmente constituída, e,
ainda, o Ministério Público, acionar o Poder Público
para exigi-lo.
(C) Os sistemas de ensino assegurarão às unidades
escolares públicas de educação básica que os integram
progressivos graus de autonomia pedagógica e
administrativa e de gestão financeira, observadas as
normas gerais de direito financeiro público.
(D) É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula
dos menores, a partir dos sete anos de idade, no ensino
fundamental.
(E) A educação física, integrada à proposta pedagógica da
escola, é componente curricular da Educação Básica,
ajustando-se às faixas etárias e às condições da
população escolar, sendo obrigatória nos cursos
noturnos.

QUESTÃO 32
Leia as seguintes afirmações:
I.

A autorização de funcionamento e o reconhecimento de
cursos de formação e o credenciamento da instituição
decorrerão de avaliação externa realizada no locus
institucional, por corpo de especialistas direta ou
indiretamente ligados à formação ou ao exercício
profissional de professores para a educação básica,
tomando como referência as competências profissionais
de que trata esta Resolução e as normas aplicáveis à
matéria.
II. Nas licenciaturas em educação infantil e anos iniciais do
ensino fundamental, deverão preponderar os tempos
dedicados à constituição de conhecimento sobre os
objetos de ensino e, nas demais licenciaturas, o tempo
dedicado às dimensões pedagógicas não será inferior à
quinta parte da carga horária total.
III. Em tempo e espaço curricular específico, a coordenação da
dimensão prática transcenderá o estágio e terá como
finalidade promover a articulação das diferentes práticas,
numa perspectiva interdisciplinar.
Sob o prisma da Resolução CNE/CP n5 1, de 18 de fevereiro
de 20 02 , está correto o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

somente I.
somente II.
somente III.
todas.
nenhuma.

CHAVE DE SEGURANÇA: A S A D 5 0

(A) O estágio poderá ser obrigatório ou não obrigatório,
conforme determinação das diretrizes curriculares da
etapa, modalidade e área de ensino e do projeto
pedagógico do curso.
(B) A manutenção de estagiários, ainda que em
desconformidade com a referida Lei, não caracteriza
vínculo de emprego do educando com a parte
concedente do estágio para todos os fins da legislação
trabalhista e previdenciária.
(C) Fica assegurado às pessoas portadoras de deficiência o
percentual de 1 0 % (dez por cento) das vagas oferecidas
pela parte concedente do estágio.
(D) As atividades de extensão, de monitorias e de iniciação
científica na educação superior, desenvolvidas pelo
estudante, somente poderão ser equiparadas ao estágio
em caso de previsão no projeto pedagógico do curso.
(E) As instituições de ensino e as partes cedentes de
estágio podem, a seu critério, recorrer a serviços de
agentes de integração públicos e privados, mediante
condições
acordadas
em
instrumento jurídico
apropriado, devendo ser observada, no caso de
contratação com recursos públicos, a legislação que
estabelece as normas gerais de licitação.

QUESTÃO 34
Assinale a alternativa incorreta.
(A) O registro de empresas e a anotação dos profissionais
legalmente habilitados, delas encarregados, serão
obrigatórios nas entidades competentes para a fiscalização
do exercício das diversas profissões, em razão da atividade
básica ou em relação àquela pela qual prestem serviços a
terceiros.
(B) Compete ao Profissional de Educação Física coordenar,
planejar, programar, supervisionar, dinamizar, dirigir,
organizar, avaliar e executar trabalhos, programas, planos
e projetos, bem como prestar serviços de auditoria,
consultoria
e
assessoria,
realizar
treinamentos
especializados, participar de equipes multidisciplinares e
interdisciplinares e elaborar informes técnicos, científicos e
pedagógicos, todos nas áreas de atividades físicas e do
desporto.
(C) É válida em todo o Território Nacional como prova de
identidade, para qualquer efeito, a carteira emitida pelos
órgãos criados por lei federal, controladores do exercício
profissional.
(D) O Conselho Federal de Educação Física, anualmente,
elaborará resolução aplicando, se julgar necessária, a
correção aos valores de anuidades devidos pelas pessoas
físicas e jurídicas nele inscritas e registradas por intermédio
dos regionais, respeitados os limites da Lei n5 12.197.
(E) A carga horária dos cursos de Formação de Professores da
Educação Básica, em nível superior, em curso de
licenciatura, de graduação plena, será efetivada mediante
a integralização de, no mínimo, 1400 (mil e quatrocentas)
horas.
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QUESTÃO 35

QUESTÃO 37

Assinale a alternativa contrária ao disposto na Lei n9 12.395.

De acordo com a Resolução CONFEF n9 206, em sua
organização o CONFEF é constituído pelos seguintes Órgãos,
exceto:

(A) Os administradores de entidades desportivas profissionais
respondem solidária e ilimitadamente pelos atos ilícitos
praticados, de gestão temerária ou contrários ao previsto
no contrato social ou estatuto.
(B) Quando o contrato especial de trabalho desportivo for por
prazo inferior a 12 (doze) meses, o atleta profissional terá
direito, por ocasião da rescisão contratual por culpa da
entidade de prática desportiva empregadora, a tantos
doze avos da remuneração mensal quantos forem os
meses da vigência do contrato, referentes a férias, abono
de férias e 139 (décimo terceiro) salário.
(C) A entidade de prática desportiva formadora e detentora
do primeiro contrato especial de trabalho desportivo com
o atleta por ela profissionalizado terá o direito de
preferência para a primeira renovação deste contrato, cujo
prazo não poderá ser superior a 3 (três) anos, salvo se para
equiparação de proposta de terceiro.
(D) A entidade de prática desportiva formadora deverá
registrar o contrato de formação desportiva do atleta em
formação na entidade de administração da respectiva
modalidade desportiva.
(E) A entidade de prática desportiva formadora do atleta terá
o direito de assinar com ele, a partir de 14 (quatorze) anos
de idade, o primeiro contrato especial de trabalho
desportivo, cujo prazo não poderá ser superior a 5 (cinco)
anos.

QUESTÃO 36
Considere as seguintes funções:
I.

Verificar se os prestadores de atividades físicas estão
inscritos no Conselho Regional.
II. Verificar se as pessoas jurídicas, prestadoras de serviço
em atividades físicas, desportivas e similares, estão
devidamente regularizadas no Conselho.
III. Verificar
se
os
estágios
estão
devidamente
regularizados conforme resolução vigente do CONFEF.
IV. Lavrar o Termo de Fiscalização que deverá ser também
assinado pelo Profissional Fiscalizado ou pelo
responsável do estabelecimento, organização ou pessoa
jurídica vistoriada.
De acordo com a Resolução CONFEF n9 23/2000, que dispõe
sobre a fiscalização e orientação do exercício Profissional e
das Pessoas Jurídicas no exercício de suas atribuições, o(s)
Profissional(is) de Educação Física, agentes de orientação e
fiscalização, adotarão as providências contidas em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

somente I e II.
somente II e III.
somente II e IV.
todas.
nenhuma.
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(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Presidência Honorária.
Plenário.
Diretoria.
Presidência.
Órgãos de Assessoramento.

QUESTÃO 38
Assinale a alternativa que não corresponde à Resolução
CREF3/SC n9 067/2012 no tocante aos Processos.
(A) Para apreciar e emitir voto sobre os processos que
forem instaurados, caberá ao Presidente, durante a
reunião do Plenário, sortear dentre os Conselheiros
presentes
um
Relator,
a
quem
competirá
instrumentalizar o processo para julgamento final.
(B) Os processos que, a juízo do Presidente, devam ser
submetidos com urgência à apreciação do Plenário
serão distribuídos imediatamente, sem sorteio, cabendo
ao Conselheiro Relator designado dar conhecimento da
ocorrência ao Plenário.
(C) O Conselheiro sorteado ou designado para a função de
Relator poderá, no prazo máximo de até 72 (setenta e
duas) horas, considerar-se impedido para o exercício da
função, devendo o Presidente sortear ou indicar outro
Relator, caso julgue procedente a condição alegada,
ressalvadas as questões de foro íntimo.
(D) É de no máximo 60 (sessenta) dias o prazo do Relator
para que proceda ao estudo do processo.
(E) Esgotado o prazo, sem o andamento do processo, o
Presidente providenciará, junto ao Relator, que
normalize a situação, emitindo o parecer devido dentro
do prazo de 30 (trinta) dias, impreterivelmente.
Permanecendo a situação, sem motivo que a justifique,
o Presidente avocará o processo, redistribuindo-o.

QUESTÃO 39
Considere as seguintes afirmações:
I.

O CREF3/SC é composto de 28 (vinte e oito)
Conselheiros dos quais 20 (vinte) são efetivos e 8 (oito)
suplentes, com mandato de 6 (seis) anos, eleitos na
forma que dispõe o Estatuto, e pelo seu último ExPresidente que tenha cumprido integralmente seu
mandato, com direito a voz e voto.
II. A Diretoria doCREF3/SC é o órgão que exerce as funções
administrativas e executivas do Conselho e será constituída
pelo Presidente, l 9 Vice-Presidente, 29 Vice-Presidente, l 9
Secretário, 29 Secretário, l 9 Tesoureiro e 29 Tesoureiro.
III. A Presidência do CREF3/SC será exercida por um
Presidente e por dois Vice-Presidentes.
Está correto o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

somente I.
somente II.
somente III.
todas.
nenhuma.
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QUESTÃO 40

QUESTÃO 42

Assinale a alternativa incorreta.

A empresa "XYZ" necessitou de recursos para capital de giro,
no montante de R$ 435.000,00, líquidos, e, para tanto,
procurou uma instituição financeira. Foi ofertado um
empréstimo com uma taxa de juros antecipada de 5% ao
mês. O prazo de pagamento do empréstimo foi de 60 dias.
Qual o montante de juros pagos?

(A) A baixa de registro poderá ser requerida pelo
responsável legal da Pessoa Jurídica, quando houver
interrupção temporária das atividades, desde que ele
declare tal condição de próprio punho ou por
procuração com poderes específicos e firma
reconhecida, devendo estar ciente de que a falsidade
daquilo que declarar o sujeita às sanções previstas em
lei.
(B) Findo o prazo de interrupção temporária das atividades,
incidirá automaticamente a obrigação de pagamento da
anuidade, salvo se novo prazo for requerido e deferido
pelo CREF.
(C) O cancelamento e/ou a baixa, quando aplicados,
implicam em remissão dos débitos porventura
existentes, de responsabilidade da Pessoa Jurídica cujo
registro é cancelado e/ou baixado, impedindo aos CREFs
proceder à cobrança.
(D) A baixa de registro será concedida à Pessoa Jurídica,
mediante requerimento dirigido ao Presidente do
respectivo CREF, contendo as razões do seu pedido e
acompanhado da documentação comprobatória da
causa que a justifique.
(E) A baixa de registro poderá ser interrompida a qualquer
momento a requerimento do responsável legal pela
Pessoa Jurídica ou ex officio pelo Plenário do respectivo
CREF, caso haja a comprovação de que a Pessoa Jurídica
esteja oferecendo e/ou prestando serviços nas áreas de
atividades físicas, desportivas e similares, sem prejuízo
das sanções legais cabíveis.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 41
Foi realizada uma aplicação financeira, na modalidade
Certificado de Depósito Bancário (CDB), no montante de R$
123.000,00, em 15/11/X1. Os juros contratados foram pósfixados e o prazo de resgate foi de 30 dias. Transcorridos os
trinta dias, a taxa de juros sobre aplicação foi de 5% e o
imposto de renda na fonte foi de 10%. Qual o valor líquido
resgatado?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

R$ 129.150,00
R$ 128.535,00
R$123.615,00
R$ 130.150,00
R$ 128.100,00

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

R$43.500,00
R$ 390.412,50
R$44.587,50
R$ 391.500,00
R$44.500,00

QUESTÃO 43
Conforme preceitua o Código de Ética Profissional
do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal em seu
Decreto n5 1.171 de 1994, temos como preceitos básicos de
ética:
I. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência
dos princípios morais são primados maiores que devem
nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou
função, ou fora dele, já que refletirá o exercício da
vocação do próprio poder estatal. Seus atos,
comportamentos e atitudes serão direcionados para a
preservação da honra e da tradição dos serviços
públicos.
II. O servidor público não poderá jamais desprezar o
elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que
decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o
injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o
inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o
desonesto.
III. A moralidade da Administração Pública se limita à
distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da
ideia de que o fim é sempre o bem comum. O equilíbrio
entre a legalidade e a finalidade, na conduta do servidor
público, é que poderá consolidar a moralidade do ato
administrativo.
IV. A remuneração do servidor público é custeada pelos
tributos pagos direta ou indiretamente por todos, até
por ele próprio, e por isso se exige, como contrapartida,
que a moralidade administrativa se integre no Direito,
como elemento indissociável de sua aplicação e de sua
finalidade, erigindo-se, como conseqüência, em fator de
legalidade.
V. O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a
comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu
próprio bem-estar, já que, como cidadão, integrante da
sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado
como seu maior patrimônio.
Está correto o que se afirma em:
(A) 1, III, IV e V.
(B) 1, II, III e V.
(C) 1, II, IV e V.
(D) 1, II, III e IV.
(E) II, III, IV e V.
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QUESTÃO 44

QUESTÃO 46

A Lei n9 8.666 de 1993 estabelece as regras para as
licitações. Em seu artigo l 9, temos a amplitude de sua
aplicação, em que diz textualmente:

Em seu artigo 139, a Lei n° 8.666/93, parágrafo 39, trata da
apresentação de pessoal técnico especializado no ato da
licitação. Nesse aspecto, diz textualmente o citado parágrafo
que:

(A) Esta Lei estabelece normas específicas sobre licitações e
contratos administrativos pertinentes a obras, serviços,
inclusive de publicidade, compras, alienações e locações
no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.
(B) Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e
contratos administrativos pertinentes a obras, serviços,
inclusive de publicidade, compras, alienações e locações
no âmbito dos Poderes dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios.
(C) Esta Lei estabelece normas específicas sobre licitações e
contratos administrativos pertinentes a obras, serviços,
inclusive de publicidade, compras, alienações e locações
no âmbito dos Poderes dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios.
(D) Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e
contratos administrativos pertinentes a obras, serviços,
inclusive de publicidade, compras, alienações e locações
no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.
(E) Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e
contratos administrativos pertinentes a obras, serviços,
inclusive de publicidade, compras, alienações e locações
no âmbito dos Poderes da União, do Distrito Federal e
dos Municípios.

(A)

(B)

(C)

(D)

QUESTÃO 45
O artigo 3 9 da CLT define o conceito de empregado como
sendo toda pessoa física que prestar serviços de natureza
não eventual a empregador, sob a dependência deste e
mediante salário. Nessa definição encontraremos cinco
requisitos essenciais para a caracterização da figura jurídica
em cotejo:
(A) Pessoa física, não eventualidade na prestação dos
serviços, dependência, pagamento de salário e
prestação pessoal de serviços.
(B) Pessoa física, eventualidade na prestação dos serviços,
dependência, pagamento de salário e prestação
pessoal de serviços.
(C) Pessoa jurídica, eventualidade na prestação dos
serviços, dependência, pagamento de salário e
prestação pessoal de serviços.
(D) Pessoa física, não eventualidade na prestação dos
serviços, independência, pagamento de salário e
prestação pessoal de serviços.
(E) Pessoa física, eventualidade na prestação dos serviços,
independência, pagamento de salário e prestação
impessoal de serviços.
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(E)

A empresa de
prestação de serviços técnicos
especializados queapresente relação de integrantes de
seu corpo técnico em procedimento licitatório ou como
elemento de justificação de dispensa ou inexigibilidade
de licitação ficará obrigada a garantir que os referidos
integrantes realizem pessoal e diretamente os serviços
objeto do contrato.
A empresa de
prestação de serviços técnicos
especializados que
não
apresente relação de
integrantes de seu corpo técnico em procedimento
licitatório ou como elemento de justificação de dispensa
ou inexigibilidade de licitação não ficará obrigada a
garantir que os referidos integrantes realizem pessoal e
diretamente os serviços objeto do contrato.
A empresa de
prestação de serviços técnicos
especializados que
não
apresente relação de
integrantes de seu corpo técnico em procedimento
licitatório ou como elemento de justificação de dispensa
ou inexigibilidade de licitação ficará obrigada a garantir
que os referidos integrantes realizem pessoal e
diretamente os serviços objeto do contrato.
A empresa de prestação de serviços técnicos
especializados que apresente relação de integrantes de
seu corpo administrativo em procedimento licitatório
ou como elemento de justificação de dispensa ou
inexigibilidade de licitação ficará obrigada a garantir que
os integrantes técnicos realizem pessoal e diretamente
os serviços objeto do contrato.
A empresa de prestação de serviços técnicos
especializados que apresente relação de integrantes de
seu corpo técnico em procedimento licitatório ou como
elemento de justificação de dispensa ou inexigibilidade
de licitação estará dispensada de garantir que os
referidos integrantes realizem pessoal e diretamente os
serviços objeto do contrato.

QUESTÃO 47
Quando vendemos um produto para um cliente e
transferimos para este os benefícios e riscos futuros que
serão oferecidos por esse bem, estamos nos reportando a
qual princípio contábil?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Princípio
Princípio
Princípio
Princípio
Princípio

da Competência.
do Registro pelo Valor Original.
da Entidade.
da Essência sobre a Forma.
da Realização da Receita.
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QUESTÃO 48

Instituto QUADRIX

RASCUNHO

Um trabalhador recebe mensalmente um salário fixo de R$
1.000,00 e comissões variáveis, conforme sua produção
mensal. No último mês de trabalho, o referido empregado
recebeu R$ 2.000,00 de comissões. Este mês foi de 30 dias e
teve 5 domingos. Qual o Valor do Descanso Semanal
Remunerado (DSR) do trabalhador?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

R$ 333,33
R$500,00
R$600,00
R$400,00
R$433,33

QUESTÃO 49
Arquivo é um conjunto de documentos, organicamente
acumulados, produzidos ou recebidos por pessoa física e
instituições públicas ou privadas, em decorrência do
exercício de atividade específica, qualquer que seja o
suporte da informação ou a natureza do documento.
Identifique, a seguir, qual não é a função do arquivo.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Restaurar rapidamente o passado.
Conferir os documentos e a instituição.
Fornecer elementos para controle.
Transmitir experiência.
Disciplinar as ações.

QUESTÃO 50
Na gestão administrativa de qualquer empreendimento, na
iniciativa privada ou pública, devemos ter em mente os
preceitos básicos que dizem respeito aos controles e
direcionamento dessa gestão. Esses preceitos são:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Observância, Temperança, Controle e Execução.
Planejar, Observância, Executar e Controlar.
Executar, Temperança, Controle e Organizar.
Planejar, Organizar, Executar e Observar.
Planejar, Organizar, Executar e Controlar.
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