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1. Assinale a opção em que a conjugação do verbo
adequar está INCORRETA:
a) Nós adequamos, vós adequais.
b) Nós adequávamos, vós adequáveis.
c) Eu adequava, tu adequavas.
d) Eu adequo, tu adequas.
2. Assinale a opção em que a colocação dos pronomes
oblíquos está correta:
a) Diria-se que são bons se não causassem-nos tantos
embaraços.
b) O convite é para a formatura que realizar-se-á na
UFSC no próximo sábado.
c) Não me venham com reclamações; já lhes dei todas
as oportunidades!
d) Se abancou na sala como se estivesse em sua
própria casa.
3. Assinale a opção em que a concordância do possessivo
está INCORRETA:
a) Pega a tua mala, o teu filho e toma o teu rumo.
b) Quando
Vossa
Senhoria
terminar
esse
requerimento, receberá sua passagem.
c) Vossa Excelência está com vossa agenda em dia.
d) Dai-nos a vossa bênção, Senhor.
4. Nesta frase, em qual “a” ocorre a crase:
Agradeço a (1) Deus, a (2) meus pais, a (3) meus
amigos e a (4) todos que me ajudaram.
a)
b)
c)
d)

No primeiro e no quarto.
Em nenhum.
Em todos.
No segundo e no terceiro.

5. O imperativo negativo é conjugado pela forma do:
a) Presente do indicativo.
b) Futuro do subjuntivo.
c) Presente do subjuntivo.
d) Pretérito imperfeito do indicativo.
6. Assinale a opção correta da pontuação cabível neste
período:
Disse Charles Chaplin A humanidade não se divide em
heróis e tiranos as suas paixões boas e más foram-lhes
dadas pela sociedade não pela natureza
a) dois pontos (:), abrir aspas, um ponto e vírgula, três
vírgulas, um ponto e fechar aspas.
b) dois pontos (:), abrir aspas, quatro vírgulas, um
ponto e fechar aspas.
c) dois pontos (:), abrir aspas, três vírgulas, um ponto e
fechar aspas.
d) dois pontos (:), abrir aspas, um ponto e vírgula, duas
vírgulas, fechar aspas e ponto.
7. Assinale a opção em que há quatro palavras
INCORRETAS:
a) coronéis;
micro-ondas;
hipersensível;
superresistente; anti-horário; bem-vindo.
b) acessor; atraso; infringir; jus; excessão; ascenção;
aridês; vírus; excesso; viuvez.
c) canalizar, pesquisar, analisar, balizar, sintetizar;
dialisar; atualizar; bisar; prezar.
d) ideia, chapéu, herói, plateia, condói, céu, perdoo,
voo, geo-história, subsolo.
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8. Nas frases a seguir assinale a opção em que a
regência verbal está INCORRETA:
a) Quem bebe e dirige desobedece ao Código Nacional
de Trânsito.
b) O médico assistiu o doente com seu desvelo
habitual.
c) Esta decisão implica em grande prejuízo para a
empresa.
d) Chegou a casa esgotado, mas logo se reanimou
com o carinho do filho pequeno.
9. Leia o texto a seguir e assinale a opção que melhor
resume seu conteúdo:
A mulher descia a plácida e sombria rua de
casarões antigos, arborizados, grades e muros altos,
grandes jardins, as construções plantadas lá no fundo
do enorme terreno. Era um bairro estritamente
residencial. Parecia abrigar apenas pessoas idosas, no
retiro da vida, na reflexão da eternidade, na recordação
nostálgica dos tempos febricitantes da juventude, na
contemplação da natureza em constante renovação: a
floração das árvores frutíferas e das plantas
decorativas, o aparecimento dos frutos pequeninos, o
crescimento, a maturação, a colheita. Um ciclo
completo que se renova a cada ano. Um perfeito
refúgio para escapar do tormento da poluição, da
agitação, do medo, do trânsito. O homem ali era mais
homem. Era mais gente, menos máquina. Mais feliz.
a) Descreve um bairro com jeito de museu vivo, com
muita gente velha, muitas árvores, calmo demais e
sem emprego para jovens.
b) Descreve um bairro muito antigo e calmo, quase
sem trânsito, ideal para instalar uma casa de
repouso para idosos.
c) Descreve um bairro que, embora pareça triste e
antigo, ideal para idosos, tem muitas vantagens,
como tranquilidade, pouco trânsito, casas espaçosas
com grandes jardins arborizados, bom clima e ar
puro; enfim, um lugar mais humano.
d) Descreve um bairro com trânsito febricitante,
poluição generalizada, casas muito velhas e sem
nenhum atrativo para potenciais moradores.
10. Assinale a opção correta do significado das palavras:
imprescindível, obsoleto, incipiente e erradicação:
a) inaudível, principiante, irreverente e resolução.
b) indispensável, ultrapassado, iniciante e extermínio.
c) insensível, tristonho, reincidente e gastança.
d) impensável, nobiliárquico, nocivo e obstinação.
11. Qual recurso do MS-Word 2007 (versão português,
rodando em um Windows 7 em português) viabiliza que
você possa utilizar numeração automática de página
diferente em diversas partes de um mesmo documento
(mesmo arquivo)?
a) “Quebra de seção”, retirando vínculo de cabeçalho e
rodapé.
b) “Quebra de página”, retirando vínculo de cabeçalho
e rodapé.
c) Documento preparado com o recurso de
“Numeração Especializada”.
d) Documento preparado com o recurso de
“Numeração Exclusiva”.
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12. Considere a tabela a seguir do MS-Excel 2007 (versão
português, rodando em um Windows 7 em português).
Foi dado um CTRL+C sobre a célula E2 e um CTRL+V
sobre célula F3. Qual o conteúdo da célula E2?

a)
b)
c)
d)

=A1+B2
=A2+B1
=A$2+B1
=A1+$B2

13.Qual recurso do MS-Excel 2007 (versão português,
rodando em um Windows 7 em português) possibilita
que uma tabela copiada (CTRL+C) no Excel, seja
colada invertendo o conteúdo das linhas pelo das
colunas e vice-versa?
a) “Colar Invertido”.
b) “Colar Transverso”.
c) “Colar Especial”; “Valores Invertidos”.
d) “Colar Especial”; “Transpor”.
14. A extensão padrão dos documentos MS-Word 2007
(versão português, rodando em um Windows 7 em
português) é:
a) rtf
b) txt
c) docx
d) doc
15. O dispositivo para armazenamento não volátil de dados
digitais que, em geral, demanda menos energia e é
mais leve, o qual equipa os novos laptops focados no
aumento do tempo de utilização da bateria sem a
necessidade de recarregar e no baixo peso do
dispositivo, é:
a) HDD (Hard Disk Drive – disco rígido) de 5400 rpm.
b) SSD (Solid State Drive - unidade de estado sólido).
c) HDD (Hard Disk Drive – disco rígido) de 7200 rpm.
d) RAM (Random Access Memory - memória de
acesso aleatório).
16. Quais das afirmativas a seguir é, em geral, a mais
provável consequência da alteração da capacidade da
memória RAM (Random Access Memory - memória de
acesso aleatório) de 8 GB (GigaBytes) para 16
(GigaBytes):
a) Melhorar a velocidade da USB.
b) Melhorar o clock do processador principal.
c) Melhorar o desempenho do computador.
d) Melhorar o desempenho da Rede Ethernet.
17. Qual função do MS-Excel 2007 (versão português,
rodando em um Windows 7 em português) possibilita
criar uma tabela a partir da junção de dados de duas
tabelas diferentes? (Considere que a primeira coluna de
comparação de ambas as tabelas sejam compostos por
valores comuns a ambas as tabelas e não repetidos):
a) COLS.
b) PLANS.
c) PROCV.
d) JUNTARTABELA.
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18. Existem várias maneiras de se realizar cópias de
segurança, conhecida como backups. A forma mais
simples (menor sofisticação) para fazê-lo é:
a) Backup diferencial.
b) Backup completo.
c) Backup incremental.
d) Backup delta.
19. No MS-Word 2007 (versão português, rodando em um
Windows 7 em português) quando se configura a opção
“mostrar ou ocultar marcas de formatação” da barra de
ferramentas para “mostrar”, o símbolo que aparece no
texto semelhante ao ícone de habilitação/desabilitação
desta funcionalidade, indica:

(ícone da barra de ferramentas)
a)
b)
c)
d)

Marca de título.
Marca de parágrafo.
Marca de âncora de objeto.
Marca de tabulação.

20. A instalação e desinstalação de software é um recurso
muito utilizado em qualquer sistema operacional. Sobre
a
desinstalação
de
softwares
que
foram
adequadamente instalados no Windows 7, foram feitas
as seguintes afirmativas:
I. Em geral, é suficiente apagar o ícone da área de
trabalho.
II. Em geral, é suficiente executar a opção de
desinstalação oferecida pelo próprio programa.
III. Em geral, é suficiente ir na opção de “programas
padrão”, “programas e recursos”, selecionar o
programa desejado e escolher a opção de
“desinstalação”.
Analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)

Somente a afirmativa II está correta.
Somente as afirmativas I e II estão corretas.
Somente as afirmativas II e III estão corretas.
Somente as afirmativas I e III estão corretas.

21.O médico exercerá legalmente a medicina, quando:
a) Estiver inscrito na associação médica da jurisdição
em que trabalhe.
b) For graduado em escola oficial ou reconhecida com
registro de qualificação no CRM de qualquer
jurisdição.
c) Pertencer a algum programa de pesquisa sem
registro no CRM.
d) For graduado em escola/faculdade/curso de
medicina oficial ou reconhecido e inscrito no CRM
da jurisdição onde trabalhe.
22. O Código de Ética Médica veda ao médico, que
participe do processo de diagnóstico da morte ou da
decisão de suspensão dos meios artificiais para
prolongar a vida do possível doador, sua participação
na equipe de transplante de órgãos. Por quê?
a) Por razões religiosas e/ou sentimentais.
b) Para evitar desfalques na escala de plantão na UTI
em caso de ter que sair para o transplante.
c) Por razões técnicas e emocionais inerentes ao
médico assistente em vida.
d) Para evitar conflitos de interesse.
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23. A fiscalização do exercício profissional do médico
encontra amparo legal em qual dos documentos
citados?
a) Lei Nº 8.069/90.
b) Lei Nº 6.639/80.
c) Lei Nº 6.206/75.
d) Lei Nº 3.268/57.
24. Um paciente queixou-se ao delegado do CRM que seu
médico, no maior hospital de sua jurisdição (105 leitos e
doze especialidades), negou-se entregar-lhe cópia do
seu prontuário. Como deve agir o delegado do CRM?
a) Fazer atender o pedido do paciente e acionar a
Comissão de Ética do hospital para averiguar o fato.
b) Instaurar uma sindicância.
c) Instaurar processo ético-profissional informando ao
CRM do fato.
d) Explicar ao paciente que o prontuário pertence ao
médico e não pode ser fornecido aos pacientes.
25. Em um hospital-isolamento para doenças infectocontagiosas o diretor técnico deve:
a) Ser um diretor especialista e habilitado no CRM.
b) Ser um médico com registro de qualificação de
especialista no CRM, na área do serviço.
c) Ser um médico da biossegurança habilitado em
segurança ambiental hospitalar.
d) Ser um médico habilitado perante o Conselho.
26. Quando um médico inscrito numa jurisdição necessita
trabalhar em outra de forma habitual, como deve
proceder?
a) Requerer visto provisório na segunda jurisdição.
b) Solicitar assentamento do visto de permissão em
sua carteira profissional assinado pelo presidente do
Conselho da segunda jurisdição.
c) Trabalhar em consultório de outro médico inscrito na
jurisdição.
d) Requerer sua inscrição secundária na segunda
jurisdição.
27.Em um hospital de médio porte, o médico-fiscal do
CRM da jurisdição observou a ausência de obstetra no
plantão em que havia duas gestantes de alto risco em
trabalho de parto. Como deve agir de imediato?
a) Notificar ao diretor clinico.
b) Notificar ao CRM da jurisdição.
c) Notificar à direção geral.
d) Notificar ao diretor técnico.
28. A quem compete a organização das Comissões de
Ética?
a) Ao diretor técnico.
b) Ao diretor clinico do hospital.
c) Aos dirigentes da instituição mantenedora do
hospital.
d) Aos médicos efetivos do hospital.
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29. As características qualitativas da informação contábilfinanceira identificam os tipos de informações que muito
provavelmente são reputadas como as mais úteis para
investidores, credores por empréstimos e outros
credores, existentes e em potencial, para tomada de
decisões acerca da entidade.
Assinale
a
alternativa
que
representa
uma
característica qualitativa fundamental da informação
contábil-financeira.
a)
b)
c)
d)

Relevância
Competência
Entidade
Continuidade

30. Um ativo não deve ser reconhecido no balanço
patrimonial quando os gastos incorridos não
proporcionarem a expectativa provável de geração de
benefícios econômicos para a entidade além do período
contábil corrente.
Para os ativos imobilizados, a mensuração correta de
seu custo é de suma importância para que os usuários
da contabilidade possam discernir a informação sobre o
investimento da entidade, neste tipo de ativo.
Das alternativas abaixo, assinale aquela cujo objeto
NÃO integra o custo de um item do ativo imobilizado.
a) A estimativa inicial dos custos de desmontagem e
remoção do item e de restauração do local (sítio) no
qual este está localizado. Tais custos representam a
obrigação em que a entidade incorre quando o item
é adquirido ou como consequência de usá-lo
durante determinado período para finalidades
diferentes da produção de estoque durante esse
período.
b) Custos administrativos e outros custos indiretos.
c) Seu preço de aquisição, acrescido de impostos de
importação e impostos não recuperáveis sobre a
compra, depois de deduzidos os descontos
comerciais e abatimentos.
d) Quaisquer custos diretamente atribuíveis para
colocar o ativo no local e condição necessárias para
o mesmo ser capaz de funcionar da forma
pretendida pela administração.
31.As despesas devem ser reconhecidas na demonstração
do resultado quando:
a) Cria uma obrigação legal ou não formalizada que
faça com que a entidade não tenha nenhuma
alternativa realista senão liquidar essa obrigação.
b) Resulta em aumento nos benefícios econômicos
futuros relacionado com aumento de ativo ou com
diminuição de passivo, e puder ser mensurado com
confiabilidade.
c) For provável que uma saída de recursos detentores
de benefícios econômicos seja exigida em
liquidação de obrigação presente e o valor pelo qual
essa liquidação se dará puder ser mensurado com
confiabilidade.
d) Resultarem em decréscimo nos benefícios
econômicos futuros, relacionado com o decréscimo
de um ativo ou o aumento de um passivo, e puder
ser mensurado com confiabilidade.
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32.A Contabilidade Aplicada ao Setor Público é organizada
na forma de sistemas de informações.
Assinale a questão que representa os sistemas
contábeis utilizados na evidenciação e avaliação dos
atos e fatos da gestão do patrimônio público:
a) Sistema orçamentário, Sistema patrimonial, Sistema
econômico, Sistema de compensação.
b) Sistema orçamentário, Sistema operacional, Sistema
econômico, Sistema de compensação.
c) Sistema orçamentário, Sistema patrimonial, Sistema
de custos, Sistema de compensação.
d) Sistema orçamentário, Sistema econômico, Sistema
de operacional, Sistema de Custos.
33. Assinale a alternativa que define a Lei Orçamentária
Anual.
a) Orienta a elaboração e execução do orçamento
anual e trata de vários outros temas, como
alterações tributárias, gastos com pessoal, política
fiscal e transferências da União.
b) Normatiza a política monetária que o governo
aplicará para o exercício seguinte.
c) Estima as receitas que o governo espera arrecadar
durante o ano e fixa os gastos a serem realizados
com tais recursos.
d) Estabelece os projetos e os programas de longa
duração do governo, definindo objetivos e metas da
ação pública para um período de quatro anos.
34. Segundo a lei 4320/64 a despesa orçamentária será
classificada nas seguintes categorias econômicas:
DESPESAS CORRENTES
Despesas de Custeio
Transferências Correntes
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
Inversões Financeiras
Transferências de Capital
Assinale a alternativa que diz respeito às despesas de
custeio:
a) São as dotações para aquisição de imóveis, ou de
bens de capital já em utilização.
b) São as dotações para despesas as quais não
corresponda contraprestação direta em bens ou
serviços, inclusive para contribuições e subvenções
destinadas a atender à manifestação de outras
entidades de direito público ou privado.
c) São as dotações para manutenção de serviços
anteriormente criados, inclusive as destinadas a
atender a obras de conservação e adaptação de
bens imóveis.
d) São as dotações para investimentos ou inversões
financeiras que outras pessoas de direito público ou
privado.
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35. São créditos adicionais as autorizações de despesas
não computadas ou insuficientemente dotadas na lei de
orçamento.
Três são as classificações destes créditos:
Suplementares, especiais e extraordinários. Assinale a
alternativa correspondente aos créditos adicionais
especiais:
a) São destinados a reforçar o caixa por ocasião de
insuficiência de arrecadação.
b) São destinados a despesas urgentes e imprevistas,
em caso de guerra, comoção intestina ou
calamidade pública.
c) São os créditos adicionais destinados a reforço de
dotação orçamentária.
d) São os créditos adicionais destinados a despesas
para as quais não haja dotação orçamentária
específica.
36. O controle interno tem como objetivo minimizar riscos e
dar efetividade às informações da contabilidade,
visando contribuir para o alcance dos objetivos da
entidade do setor público. O controle interno se
subdivide em três tipos. Assinale à alternativa que NÃO
corresponde a um deles:
a) Tático – relaciona os objetivos da entidade com a
performance financeira do setor público.
b) Operacional – relacionado às ações que propiciam o
alcance dos objetivos da entidade.
c) Contábil – relacionado à veracidade e à
fidedignidade dos registros e das demonstrações
contábeis.
d) Normativo – relacionado à observância da
regulamentação pertinente.
37.O CRM/SC é sujeito à fiscalização externa, pelo
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do
Estado. Sobre a competência dessa instituição,
assinale a alternativa correta:
a) Zelar pelo efetivo respeito da execução
orçamentária, contábil, financeira, operacional e
patrimonial do Estado, Municípios e dos órgãos e
entidades da administração pública, quanto à
legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação
de subvenções e renúncia de receitas.
b) Emitir pareceres sobre processos em tramitação no
Tribunal de Contas do Estado, nos casos
determinados pelo Presidente ou Conselheiro do
Tribunal de contas.
c) Promover diligências de qualquer natureza, em
qualquer instituição ou órgão, desde que autorizado
pelo Pleno do Tribunal de Contas.
d) Rever o mérito dos atos discricionários praticados
por agentes públicos dos órgãos e instituições sob
sua jurisdição, se entender que sua prática não foi a
mais oportuna e benéfica para a sociedade, na
tutela de interesses difusos.

Página 4 de 5

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE SANTA CATARINA – CRM-SC – EDITAL 001/2015

Cargo: 1020 – Contador – Florianópolis
38. Considerando os termos da lei 9784/1999, é correto
afirmar que:
a) A Lei n° 9.784/99 também se aplica aos órgãos dos
Poderes Legislativo e Judiciário da União, quando
no desempenho de função administrativa.
b) A legitimidade para interpor recurso administrativo é
do interessado, no tocante aos direitos individuais,
mediante oferecimento de caução, arbitrada pela
Administração.
c) A desistência ou renúncia de direitos disponíveis
pelo interessado, sempre extingue o processo, por
falta de interesse de agir.
d) A Lei n. 9.784/99 não prevê, em qualquer hipótese a
suspensão dos prazos processuais, para garantir o
princípio administrativo da impessoalidade.
39. Tendo como norteadora dos processos licitatórios a Lei
8666/1993, devidamente atualizada, anote a questão
ERRADA:
a) A Administração Pública poderá usar de
discricionariedade ao elaborar edital de convocação,
no que diz respeito aos requisitos de habilitação e as
condições de participação.
b) A Administração poderá conceder reajuste do valor
contratado, de forma automática, a partir de 60 dias
do início do cumprimento do pactuado, desde que
haja cláusula contratual indicando o fator de
reajuste.
c) A Administração pública poderá alienar bens
móveis, com dispensa de licitação, em caso de
doação para fins e uso de interesse social.
d) A modalidade de licitação, prevista na Lei no
8.666/93,
entre
interessados
devidamente
cadastrados, ou que atenderem a todas as
condições exigidas para cadastramento até o
terceiro dia anterior à data do recebimento das
propostas, denomina-se tomada de preços.
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PROVA DISCURSIVA
A redação deverá ser respondida sob forma de dissertação
e com no mínimo 20 (vinte) linhas e no máximo 30 (trinta)
linhas, sendo atribuída nota zero à mesma, caso não
atenda ao limite mínimo de linhas e, sendo desconsiderado
o que ultrapassar o limite máximo.
Tema para Redação
O administrativista Hely Lopes Meirelles define o princípio
da eficiência como “o que se impõe a todo o agente
público de realizar suas atribuições com presteza,
perfeição e rendimento profissional”. Sintetiza o dever da
eficiência como o da boa administração que busca,
permanentemente, otimizar todas as ações exercidas.
Sendo o CRM-SC uma autarquia, discorra como pretende
aplicar tal princípio às funções inerentes ao cargo que ora
postula.

40. Esta lei tem como objetivo, estabelecer normas gerais
de direito financeiro para elaboração e controle dos
orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal. Estes são os objetivos
da lei:
a) Lei Complementar 101/2000.
b) Lei Federal 4320/1964.
c) Lei Federal 12527/2011.
d) Lei Federal 8.666/1993.
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