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PROVA OBJETIVA  
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS 

 

Língua Portuguesa 

 
Para responder às questões de 1 a 5, leia o texto a seguir. 

 

Radiologia: o que há de novo 

 

 A radiologia, assim como diversas outras áreas da 

medicina, evolui ano a ano, mês a mês, pesquisa após 

pesquisa. 

 Por meio da Ressonância Magnética Funcional 

(FMRI), investigadores identificaram anormalidades nos 

cérebros de crianças com déficit de atenção / hiperatividade 

(TDAH), que podem servir como um biomarcador para a 

desordem, de acordo com um estudo divulgado durante o 

RSNA (Radiological Society of North America), em Chicago 

(EUA). 

 O TDAH é uma das doenças mais comuns na 

infância. De acordo com o Instituto Nacional de Saúde 

Mental, não há um único teste capaz de diagnosticar uma 

criança com o transtorno. "Diagnosticar o TDAH é muito 

difícil por causa de sua grande variedade de sintomas 

comportamentais", disse o pesquisador Li Xiaobo, Ph.D., 

professor assistente de radiologia no Albert Einstein College 

of Medicine, em Nova York. 

 "Estabelecer um biomarcador de imagem confiável 

do TDAH seria uma grande contribuição para o campo", 

completa. 

 Os pesquisadores submeteram 18 crianças com o 

transtorno (faixa etária de 9 a 15 anos) ao FMRI. Para cada 

participante, a ressonância produziu um mapa de ativação 

cerebral que revelou quais regiões do cérebro se tornaram 

ativadas enquanto a criança realizava determinada tarefa. 

Os pesquisadores então compararam os mapas cerebrais da 

ativação nos dois grupos. 

 Em comparação ao grupo de controle normal, as 

crianças com TDAH mostraram atividade funcional anormal 

em várias regiões do cérebro envolvidas no processamento 

de informações e atenção visual. Os pesquisadores também 

descobriram que a comunicação entre regiões do cérebro, 

durante o processamento visual, foi interrompida nas 

crianças com ADHD. "O que isso nos diz é que as crianças 

com TDAH utilizam diferentes vias de funcionamento do 

cérebro para processar as informações", disse Li. 

 Outra descoberta surpreendente é a de que a 

restrição de calorias melhora a função cardíaca em 

pacientes obesos e diabéticos. 

 A dieta de baixa caloria elimina a dependência de 

insulina e melhora a função cardíaca de pacientes obesos 

com diabetes tipo 2, segundo um estudo apresentado 

durante o Radiological Society of North America (RSNA). "É 

impressionante ver como uma intervenção relativamente 

simples de uma dieta baixa em calorias efetivamente cura a 

diabetes mellitus tipo 2", disse o principal autor do estudo, 

Sebastiaan Hammer, MD, Ph.D., do Departamento de 

Radiologia da Leiden University Medical Center, na Holanda. 

 Usando ressonância magnética cardíaca, os 

pesquisadores analisaram a função cardíaca e a gordura 

pericárdica em 15 pacientes, incluindo sete homens e oito 

mulheres com diabetes tipo 2, antes e após quatro meses de 

uma dieta composta de 500 calorias diárias. Mudanças no 

índice de massa corporal (IMC) também foram avaliadas. 

 Os resultados mostraram que a restrição calórica 

resultou em uma redução no IMC de 35,3 para 27,5 em 

quatro meses. A gordura do pericárdio diminuiu de 39 

mililitros (ml) para 31 ml. Hammer salientou que estes 

resultados sublinham a importância de incluir estratégias de 

imagem nesses tipos de regimes terapêuticos. 

 

(http://saudebusiness.com/noticias/13-novidades-cientificas-sobre-

radiologia/) 

 

 

QUESTÃO 1  

Sobre o texto como um todo, pode-se afirmar corretamente 

que é: 

 

(A) literário, o que se pode notar pelo excesso de figuras de 

linguagem utilizadas, especialmente a metáfora e a 

metonímia, além de muitas hipérboles. 

(B) impessoal e direto; a clareza na transmissão de 

informações e a objetividade na maneira de escrever 

são características comuns nesse tipo de texto, que tem 

como principal função apresentar resultados de estudos 

científicos. 

(C) uma resenha de texto científico, embora apresente 

muitas marcas de pessoalidade e subjetividade, o que é 

incomum nesse tipo textual. 

(D) um texto injuntivo, pois apresenta o imperativo como 

principal modo na construção das orações e, além disso, 

estabelece, ao longo de todo o texto, marcas de diálogo 

com o leitor. 

(E) claramente, um texto instrucional, tanto que apresenta, 

com detalhamento, o passo a passo do diagnóstico de 

TDAH e de Diabetes associado a obesidade. 
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QUESTÃO 2  

Releia, agora, o primeiro parágrafo do texto. 

 

"A radiologia, assim como diversas outras áreas da 

medicina, evolui ano a ano, mês a mês, pesquisa após 

pesquisa." 

 

Sobre ele, analise as afirmativas e assinale a alternativa que 

apresente apenas informações corretas. 

 

(A) Nas expressões "ano a ano" e "mês a mês" deveria 

haver sinal indicativo de crase. 

(B) Nas expressões "ano a ano" e "mês a mês" o "a" é um 

artigo; por isso, não poderia ser substituído por "após", 

como aparece em "pesquisa após pesquisa". 

(C) Todas as vírgulas presentes no trecho foram utilizadas 

pela mesma razão: isolar apostos. 

(D) As palavras "áreas", "mês" e "após" são, todas, 

acentuadas pela mesma regra. 

(E) O "a" em "ano a ano" e em "mês a mês" é preposição e 

aparece, corretamente, sem marcação com sinal 

indicativo de crase. 

 

 

QUESTÃO 3  

Assinale a alternativa em que haja uma análise correta de 

palavras, expressões ou trechos de "De acordo com o 

Instituto Nacional de Saúde Mental, não há um único teste 

capaz de diagnosticar uma criança com o transtorno.". 

 

(A) "não" – advérbio de negação e complemento verbal 

direto. 

(B) "há" – verbo transitivo direto, cujo sujeito é "teste". 

(C) "uma criança" – complemento verbal direto de 

"diagnosticar". 

(D) "com o transtorno" – complemento verbal indireto, 

precedido da preposição "com". 

(E) "transtorno" – adjetivo que atua como predicativo do 

sujeito "uma criança". 

 

 

QUESTÃO 4 

Assinale a alternativa em que os dois primeiros períodos do 

sexto parágrafo tenham sido reescritos sem desvios em 

relação à Norma Culta e sem alteração significativa de 

sentido. 
 

(A) Na comparação com o grupo de controle normal, as 

crianças com TDAH mostraram atividade funcional 

anormal em diversas regiões do cérebro envolvidas no 

processamento de informações e na atenção visual. Os 

pesquisadores descobriram, ainda, que a comunicação 

entre regiões do cérebro, durante o processamento 

visual, foi interrompida nas crianças com ADHD. 

(B) Em comparação, àquele grupo de controle, normal as 

crianças com TDAH, mostraram atividade funcional 

anormal em várias regiões do cérebro envolvidas no 

processamento de informações e atenção visual. Os 

pesquisadores, também descobriram que a 

comunicação entre regiões do cérebro durante o 

processamento visual, foi interrompida nas crianças 

com ADHD. 

(C) Se comparadas, ao grupo de controle normal, às 

crianças com TDAH mostraram atividade funcional 

disfuncional em várias regiões do cérebro envolvidas no 

processamento, de informações e atenção visual. Os 

pesquisadores descobriram inclusive que a 

comunicação entre regiões do cérebro, durante o 

processamento visual, foi interrompida em crianças 

com ADHD. 

(D) Quando comparadas com o grupo de controle normal as 

crianças, com TDAH mostraram atividades funcionais 

anormais em inúmeras regiões do cérebro, envolvidas 

no processamento da informações e atenção visual. Os 

pesquisadores, descobriram em outra pesquisa que a 

comunicação entre regiões do cérebro, durante o 

processamento visual, foi interrompida naquelas. 

(E) Em comparação ao grupo de controle normal, crianças 

com TDAH demonstraram atividade funcional desigual 

em diversificadas regiões, do cérebro envolvidas no 

processamento de informações e atenção visual. Os 

pesquisadores também descobriram que a comunicação 

entre áreas cerebrais, durante o processamento visual, 

foi interrompida nestas crianças. 

 

 

QUESTÃO 5 

No trecho "Usando ressonância magnética cardíaca, os 

pesquisadores analisaram a função cardíaca e a gordura 

pericárdica em 15 pacientes, incluindo sete homens e oito 

mulheres com diabetes tipo 2": 

 

(A) o particípio "usando", forma nominal comum em 

orações subordinadas adverbiais, indica tempo ou 

condição. 

(B) a palavra "cardíaca" está acentuada por apresentar um 

hiato com a letra "i" isolada em uma sílaba, mesma 

regra que justifica a acentuação de "ísquio". 

(C) a palavra "pericárdica" é formada por hibridismo, já que 

o radical "peri" vem do latim, enquanto "cardio" é 

grego. 

(D) os numerais cardinais "sete" e "oito" não causam 

problemas de concordância nominal, já que não 

poderiam ser flexionados em gênero e número para 

concordar com "homens" e "mulheres". 

(E) "os pesquisadores" é agente da passiva da oração em 

que aparece, que está organizada na voz passiva 

analítica. 
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Para responder às questões de 6 a 10, leia os quadrinhos a seguir.  

 

 
 

(www.meusnervos.com.br) 

 

QUESTÃO 6 

Apesar de apresentar alguns termos típicos da linguagem 

médica, os quadrinhos, quando considerados 

contextualmente, e analisando-se linguagens verbal e não 

verbal, podem ser compreendidos por leigos. Neles, nota-se 

que: 

 

(A) o paciente não tem noção da real situação de sua 

saúde, considerando que "pneumonia" seria, dentro de 

sua realidade, um dos piores dentre os diagnósticos 

imagináveis. 

(B) o paciente imagina que tem uma pneumonia, o que 

aponta, de maneira crítica e indireta, para os riscos de 

pesquisas sobre doenças na internet. 

(C) médico e paciente estão, ambos, equivocados em seus 

diagnósticos hipotéticos, pois o aparelho de raio-X, que 

aparece ao fundo, está quebrado. 

(D) faz-se uma crítica à incapacidade de médicos e 

pacientes de se entenderem mutuamente, já que 

médicos não compreendem a linguagem coloquial e 

pacientes jamais entendem qualquer termo técnico da 

área de saúde. 

(E) faz-se um elogio à capacidade diagnóstica do médico 

que lê o exame, bem como à qualidade técnica da 

aparelhagem utilizada para a realização de quaisquer 

exames no Brasil. 

 

 

QUESTÃO 7 

Em "associada a um discreto derrame pleural" (primeiro 

quadrinho): 

 

(A) deveria haver sinal indicativo de crase, por se tratar da 

junção de um artigo com uma preposição. 

(B) deveria haver sinal indicativo de crase, por se tratar de 

uma locução adverbial feminina. 

(C) deveria haver sinal indicativo de crase, porque a palavra 

"associada" exige o uso de preposição. 

(D) o uso do sinal indicativo de crase é facultativo. 

(E) não poderia haver sinal indicativo de crase, já que o "a", 

nesse caso, é apenas e simplesmente uma preposição. 
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QUESTÃO 8 

Sobre a forma verbal "olha", que abre o primeiro quadrinho, 

analise as afirmativas. 

 

I. É a terceira pessoa do singular do presente do 

indicativo, no contexto em que aparece. 
 

II. É de um verbo da primeira conjugação. 
 

III. Não indica, semanticamente, no contexto em que 

aparece, o simples ato de "olhar para algo". 
 

IV. Mostra que o paciente também é da área da radiologia, 

tanto que o médico pretende confirmar o diagnóstico 

com ele. 

 

Está correto o que se afirma em: 
 

(A) nenhuma das afirmativas 

(B) somente uma das afirmativas. 

(C) somente duas das afirmativas. 

(D) somente três das afirmativas. 

(E) todas as afirmativas. 

 

QUESTÃO 9 

O termo que mais adequadamente substituiria a palavra 

"discreto", no primeiro quadrinho, dentre as opções a 

seguir, seria: 
 

(A) "representativo". 

(B) "pequeno". 

(C) "nítido". 

(D) "extenso". 

(E) "prejudicial". 

 

QUESTÃO 10 

Observe o texto do segundo quadrinho: 
 

"Que alívio! Eu tava morrendo de medo de ser pneumonia!" 

 

Sobre ele, analise as seguintes análises: 

 

I. A linguagem é absolutamente formal e segue, sem 

nenhum pequeno desvio, a norma culta da língua. 

II. A expressão "morrendo de medo" traduz um exagero 

por parte do personagem que representa o paciente; 

exagero esse comum na linguagem cotidiana. 

III. A palavra "alívio" recebe acento pela mesma razão de o 

receber "sério". 

 

Está correto o que se afirma em: 
 

(A) I, somente. 

(B) I e II, somente. 

(C) I e III, somente. 

(D) II e III, somente. 

(E) III, somente. 

Ética no Serviço Público 

 

QUESTÃO 11 
Além das empresas (públicas ou privadas), o código de ética 
pode ser desenvolvido por instituições, organizações não 
governamentais, categorias profissionais, partidos políticos e 
demais grupos que desejam orientar e explicitar sua postura 
social. Pode-se afirmar que é defeso ao profissional:  
 
I. Informar e orientar o público acerca da situação real da 

empresa a que presta serviços. 
II. Comunicar o público, por escrito, sobre as 

circunstâncias de interesse para seus negócios, 
sugerindo as melhores soluções e apontando 
alternativas. 

III. Participar de eventos promovidos pelas entidades de 
classe, sob suas expensas ou quando subvencionados os 
custos referentes ao acontecimento. 

IV. Sugerir, incitar ou induzir divulgação de textos de 
publicidade que revertam em propaganda pessoal de 
seu nome, valores ou atividades, salvo se em exercício 
de qualquer cargo ou missão, em nome da classe, da 
profissão ou de entidades ou órgãos públicos. 

 
Pode-se afirmar que: 

 
(A) todas são verdadeiras. 
(B) somente uma é verdadeira. 
(C) somente duas são verdadeiras. 
(D) somente três são verdadeiras. 
(E) todas são falsas. 

 

QUESTÃO 12 

O Código de Ética é um documento que dita e regula as 
normas que gerem o funcionamento de determinada 
empresa ou organização, bem como o comportamento de 
seus funcionários e membros. É dever do profissional:  
 
I. exercer a profissão com zelo, apatia e honestidade, 

defendendo direitos, bens e interesses de clientes, 
instituições e sociedades sem abdicar de sua dignidade, 
prerrogativas e independência profissional, atuando 
como empregado, funcionário público ou profissional 
liberal; 

II. assinar trabalhos ou quaisquer documentos 
consumados por terceiros ou elaborados por leigos, 
quando requerido pelos responsáveis da organização a 
que serve, ainda que alheios à sua orientação, 
supervisão e fiscalização; 

III. conservar dependência na orientação técnica de 
serviços e em órgãos que lhe forem atribuídos. 

 
Está correto o que se afirma em: 
 
(A) I, somente. 
(B) II, somente. 
(C) III, somente. 
(D) duas das afirmativas, somente. 
(E) nenhuma das afirmativas. 
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QUESTÃO 13 
Considerando as disposições legais previstas no Decreto nº 
1.171/94 (Código de Ética Profissional do Servidor Público 
Civil do Poder Executivo Federal), no tocante às Comissões 
de Ética, leia as seguintes afirmativas. 
 
I. Deverá ser criada uma Comissão de Ética, encarregada 

de orientar e aconselhar sobre a ética profissional do 
servidor, no tratamento com as pessoas e com o 
patrimônio público, mormente em órgãos e entidades 
da Administração Pública Federal. 

 
II. À Comissão de Ética incumbe fornecer, aos organismos 

encarregados da execução do quadro de carreira dos 
servidores, os registros sobre sua conduta ética, para o 
efeito de instruir e fundamentar promoções e para 
todos os demais procedimentos próprios da carreira do 
servidor público. 

 
III. A pena aplicável ao servidor público pela Comissão de 

Ética é a de repreensão por escrito e sua 
fundamentação constará do respectivo parecer, firmado 
por todos os seus integrantes, com ciência do faltoso.  

 
Está correto o que se afirma em: 
 
(A) I, somente. 
(B) II, somente. 
(C) III, somente. 
(D) duas das afirmativas, somente. 
(E) todas as afirmativas. 

 
 

QUESTÃO 14 

O Decreto nº 1.171/94 elenca os deveres fundamentais do 
servidor público, dentre os quais estão: 
 
I. exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e 

rendimento, pondo fim ou não a situações 
procrastinatórias. O não atendimento a esse dever 
acarreta dano moral ao patrimônio; 

 
II. fazer uso de informações privilegiadas obtidas no 

âmbito interno de seu serviço, em beneficio próprio, de 
amigos ou de terceiros e da sociedade; 

 
III. abster-se, de forma absoluta, de exercer sua função, 

poder ou autoridade com finalidade estranha ao 
interesse público, mesmo que observando as 
formalidades legais e não cometendo qualquer violação 
expressa à lei. 

 
Está correto o que se afirma em: 
 
(A) I, somente. 
(B) II, somente. 
(C) III, somente. 
(D) duas das afirmativas, somente. 
(E) nenhuma das afirmativas. 
 

 

QUESTÃO 15 

Com base no Decreto nº 1.171/94, que estabelece as regras 

deontológicas que devem nortear a conduta dos servidores 

públicos, analise as seguintes afirmativas. 

 

I. A moralidade da Administração Pública não 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 lubricidade do ato 

administrativo. 

 

II. Salvo os casos de segurança nacional ou interesse 

superior da Administração Pública somente, a serem 

preservados em processo previamente declarado 

sigiloso, nos termos da lei, a publicidade de qualquer 

ato administrativo constitui requisito de eficácia e 

moralidade, ensejando sua omissão comprometimento 

ético contra o bem comum, imputável a quem o negar. 

 

III. A remuneração do servidor público é custeada pelos 

tributos pagos diretamente pelo Estado, e por isso se 

exige, como contrapartida, que a moralidade 

administrativa se integre no Direito, como elemento 

indissociável de sua aplicação, erigindo-se, como 

consequência, em fator da finalidade e da razoabilidade. 

 

Está correto o que se afirma em: 

 

(A) I, somente. 

(B) II, somente. 

(C) III, somente. 

(D) duas das afirmativas, somente. 

(E) nenhuma das afirmativas. 
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Legislação 

 

QUESTÃO 16 
Sob o prisma do Decreto nº 92.790/86, que regulamenta a 
Lei nº 7.394/85 (que regula o exercício da profissão de 
Técnico em Radiologia), analise as seguintes afirmativas. 
  
I. As Escolas Técnicas de Radiologia só poderão ser 

reconhecidas se apresentarem condicõ̧es de instalacã̧o 
satisfatórias e corpo docente de reconhecida 
idoneidade profissional, sob a orientacã̧o de Fiśico 
Tecnólogo, Médico Especialista e Técnico em 
Radiologia. 

 

II. A admissão à primeira série da Escola Técnica de 
Radiologia dependerá de aprovacã̧o em exame de 
sanidade e capacidade fiśica, o qual incluirá, 
obrigatoriamente, o exame hematológico. 

 

III. Salvo decisão médica em contrário, não poderão ser 
admitidas em servico̧s de terapia de rádio nem de 
rádom as pessoas de pele seca, com tendência a 
fissuras, e com verrugas, assim como as de baixa 
acuidade visual não corrigiv́el pelo uso de lentes. 

 
Está correto o que se afirma em: 
 
(A) I, somente. 
(B) II, somente. 
(C) III, somente. 
(D) duas das afirmativas, somente. 
(E) todas as afirmativas. 

 

QUESTÃO 17 

Considerando as regras do Decreto nº 92.790/86 (que 
regulamenta a Lei nº 7.394/85), leia as seguintes afirmativas. 
 
I. São Técnicos em Radiologia os profissionais de Raios X 

que executam as seguintes técnicas:  radiológicas, no 
setor de diagnóstico; radioterápicas, no setor de 
terapia; radioisotópicas, no setor de radioisótopos; 
industriais, no setor industrial; e de medicina nuclear. 

 

II. Aos portadores de certificado de conclusão de 1º e 2º 
graus, ou equivalente, que possuam formação 
profissional por intermédio de Escola Técnica de 
Radiologia, com o mínimo de dois anos de duração, é 
permitido o exercício da profissão de Técnico em 
Radiologia. 

 

III. Os centros de estágio serão constituídos pelos serviços 
de saúde e de pesquisa física, que ofereçam condições 
essenciais à prática da profissão na especialidade 
requerida. 

 
Está correto o que se afirma em: 
 
(A) I, somente. 
(B) II, somente. 
(C) III, somente. 
(D) duas das afirmativas, somente. 
(E) todas as afirmativas. 

QUESTÃO 18 
Com relação aos Conselhos Nacional e Regionais de Técnicos 
em Radiologia, conforme disposto no Decreto nº 92.790/86, 
considere as seguintes afirmativas. 
 
I. Os Conselhos Nacional e Regionais de Técnicos em 

Radiologia, criados pela Lei nº 7.394/85, constituem, em 
seu conjunto, uma autarquia, sendo cada um deles 
dotado de personalidade jurídica de Direito Público ou 
Privado, com patrimônio próprio gerido pelos 
respectivos órgãos de direção e funcionamento 
custeado por recursos da União. 

 
II. Os Conselhos Regionais terão sede nas Capitais dos 

Estados, nos Territórios e no Distrito Federal. A 
jurisdição de um Conselho Regional poderá abranger 
mais de um Estado, se as conveniências assim o 
indicarem. 

 
III. O Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia 

compor-se-á de nove membros, eleitos juntamente com 
outros tantos suplentes, todos de nacionalidade 
brasileira. A duração dos mandatos dos membros do 
Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia será de 
três anos. 

 
Está correto o que se afirma em: 
 
(A) I, somente. 
(B) II, somente. 
(C) III, somente. 
(D) duas das afirmativas, somente. 
(E) todas as afirmativas. 

 

QUESTÃO 19 

Segundo os preceitos estabelecidos no Decreto nº 
92.790/86, analise as seguintes afirmativas. 
 
I. Instalar os Conselhos Regionais de Técnicos em 

Radiologia, definindo sede e jurisdição, bem como 
promovendo a eleição de seus membros e lhes dando 
posse, é uma das atribuições do Conselho Nacional. 

 
II. A diretoria do Conselho Nacional de Técnico de 

Radiologia será composta de presidente, vice-
presidente, secretário geral e tesoureiro. 

 
III. Um terço das anuidades cobradas pelos Conselhos 

Regionais; um terço da taxa de expedição das carteiras 
profissionais; e um terço das multas aplicadas pelos 
Conselhos Regionais constituem parte da renda do 
Conselho Nacional. 

 
Está correto o que se afirma em: 
 
(A) I, somente. 
(B) II, somente. 
(C) III, somente. 
(D) duas das afirmativas, somente. 
(E) todas as afirmativas. 
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QUESTÃO 20 

Analise as seguintes afirmativas, considerando-as as 
diretrizes previstas no Decreto nº 92.790/86. 
 
I. A eleição para o primeiro Conselho Nacional de 

Técnicos em Radiologia será promovida pela Federação 
das Associações dos Técnicos em Radiologia dos Estados 
do Brasil. A eleição é efetuada por processo que 
permita o exercício do voto a todos os profissionais 
inscritos, sem que lhes seja necessário o afastamento 
de seu local de trabalho. 

 
II. Enquanto não for elaborado e aprovado, pelo Conselho 

Nacional de Técnicos em Radiologia, o código de ética 
profissional, vigorará o Código de Ética do Técnico em 
Radiologia, elaborado e aprovado, por unanimidade, na 
Assembleia Geral Ordinária da Federação das 
Associações dos Técnicos em Radiologia dos Estados do 
Brasil, em 10 de julho de 1971. 

 
III. Os Conselhos Regionais de Técnicos em Radiologia 

compor-se-ão de sete membros, eleitos juntamente 
com outros tantos suplentes, todos de nacionalidade 
brasileira. Os Conselhos Regionais de Técnicos em 
Radiologia serão organizados à semelhança do Conselho 
Nacional. 

 
Está correto o que se afirma em: 
 
(A) I, somente. 
(B) II, somente. 
(C) III, somente. 
(D) duas das afirmativas, somente. 
(E) todas as afirmativas. 
 
 

QUESTÃO 21 

De acordo com o Decreto nº 92.790/86, no que diz respeito 
às eleições, julgue as afirmativas. 
 
I. O voto é pessoal e obrigatório em toda eleição, salvo 

doença ou ausência comprovadas plenamente. E as 
deliberações serão tomadas por maioria de votos dos 
presentes. 

 
II. Os radiologistas que se encontrem fora da sede das 

eleições por ocasião destas poderão dão seu voto em 
dupla sobrecarta, opaca, fechada e remetida pelo 
correio, sob registro, por ofício com firma reconhecida, 
ao Presidente do Conselho Regional. 

 
III. As eleições serão anunciadas no órgão oficial e em 

jornal de grande circulação, com 30 (trinta) dias de 
antecedência. 

 
Está correto o que se afirma em: 
 
(A) I, somente. 
(B) II, somente. 
(C) III, somente. 
(D) duas das afirmativas, somente. 
(E) todas as afirmativas. 

QUESTÃO 22 

Assinale a alternativa que não está em consonância com as 

atribuições dos Conselhos Regionais, estabelecidas pelo 

Decreto nº 92.790/86. 

 

(A) Conhecer, apreciar e decidir os assuntos atinentes à 

ética profissional, impondo as penalidades que 

couberem. 

(B) Elaborar a proposta de seu regimento interno, 

submetendo-a à aprovação do Conselho Nacional. 

(C) Publicar, a cada seis meses, relatórios de seus 

trabalhos para apreciação do Conselho Nacional. 

(D) Velar pela conservação da honra e da independência 

do Conselho e pelo livre-exercício legal dos direitos dos 

radiologistas. 

(E) Promover, por todos os meios ao seu alcance, o 

perfeito desempenho técnico e moral da profissão e o 

prestígio e bom conceito da Radiologia, e dos 

profissionais que a exerçam. 

 

QUESTÃO 23 

Sobre as penas disciplinares e recursos, previstos no Decreto 

nº 92.790/86, leia as afirmativas. 

 

I. Entre as penas disciplinares aplicáveis pelos Conselhos 

Regionais aos seus membros está a de suspensão do 

exercício profissional por até 60 (sessenta) dias. 

 

II. Em matéria disciplinar, o Conselho Regional deliberará 

de ofício. 

 

III. Da imposição de qualquer penalidade caberá recurso, 

no prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência, para 

o Conselho Nacional. Além desse recurso, não caberá 

qualquer outro de natureza administrativa. 

 

Está correto o que se afirma em: 

 

(A) I, somente. 

(B) II, somente. 

(C) III, somente. 

(D) duas das afirmativas, somente. 

(E) todas as afirmativas. 
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QUESTÃO 24 

A Resolução CONTER nº 16/14 prevê que o registro 

profissional deverá ser requerido por escrito, junto aos 

Conselhos Regionais competentes, mediante solicitação de 

inscrição do interessado, acompanhada de determinados 

documentos, para a inscrição provisória. Sobre o assunto, 

julgue os itens verdadeiros (V) ou falsos (F).  

 

(...) Declaração de curso médio ou técnico e histórico escolar 

emitido por instituição de ensino, assinados pelo Diretor da 

instituição em conjunto com o Secretário da Escola, em 

cópias autenticadas. 

 

(...) Comprovante de conclusão de estágio, relatório 

assinado pelo preceptor, termo de convênio entre as 

instituições, cedente e concedente, nos termos da Lei nº 

11.788/08, em cópia autenticada. 

 

(...) Cópia da CTPS (páginas: foto, qualificação civil, contrato 

de trabalho e alterações) em cópias autenticadas; e cópia da 

inscrição PIS/PASEP. 

 

(...) Título eleitoral em cópia autenticada; e certidão de 

nascimento ou casamento em cópia autenticada. 

 

Pode-se afirmar que: 

 

(A) todos são verdadeiros. 

(B) somente um é verdadeiro. 

(C) somente dois são verdadeiros. 

(D) somente três são verdadeiros. 

(E) todos são falsos. 

 

 

QUESTÃO 25 
Quanto ao conteúdo disposto na Resolução nº 16/14, que 
regulamenta e normativa a inscrição de Técnicos e 
Tecnólogos em Radiologia no sistema CONTER/CRTRs, 
assinale a alternativa correta. 

 
(A) Quanto ao direito de registro nos Conselhos Regionais 

de Radiologia, não serão aceitos os cursos técnicos e 
médio que tenham sido concluídos simultaneamente. 

(B) O prazo para processamento do pedido de inscrição não 
poderá exceder a 45 dias.  

(C) Para a inscrição definitiva dos Técnicos, nos Conselhos 
de Radiologia, em cumprimento à Lei nº 11.788/2008, 
não é mais exigido comprovante de conclusão de 
estágio na área. 

(D) As inscrições provisórias terão validade por prazo 
determinado de 120 dias, prorrogáveis por igual 
período, uma única vez; prazo em que o inscrito deverá 
apresentar o diploma do curso e requerer a inscrição 
definitiva, sob pena de suspensão do registro. 

(E) Não há recolhimento de taxa para pedido de inscrição 
provisória nos Conselhos de Radiologia. 

QUESTÃO 26 

Conforme disposto no Decreto nº 92.790/86, são penas 

disciplinares aplicáveis pelos Conselhos Regionais aos seus 

membros: 

 

I. advertência pública; 

 

II. censura confidencial em aviso reservado; 

 

III. censura pública, em Diário Oficial e em Boletim do 

Sindicato dos Técnicos em Radiologia; 

 

IV. cassação do exercício profissional, ad referendum, do 

Conselho Nacional. 

 

Pode-se afirmar que: 

 

(A) todas estão corretas. 

(B) somente uma está correta. 

(C) somente duas estão corretas. 

(D) somente três estão corretas. 

(E) todas estão incorretas. 

 

 

QUESTÃO 27 

Leia as seguintes afirmativas, referentes ao Código de Ética 

dos Profissionais das Técnicas Radiológicas. 

 

I. Na relação com os colegas é defeso ao Tecnólogo, 

Técnico e Auxiliar de Radiologia posicionar-se 

contrariamente a movimentos reivindicatórios da 

categoria com a finalidade de obter vantagens. 

 

II. No contexto da relação com alunos e estagiários, é 

vedado ao Tecnólogo e Técnico em Radiologia, quando 

na função de Diretor de Instituição de Ensino, 

Coordenador de Curso ou Supervisor de Estágio, 

disponibilizar campo de estágio em instituições que não 

tenham SATR – Supervisor das Aplicações das Técnicas 

Radiológicas. 

 

III. No contexto da relação com alunos e estagiários, é 

dever do Tecnólogo e/ou Técnico em Radiologia assumir 

a devida responsabilidade no acompanhamento e na 

orientação de estagiários, quando na função de 

orientador, supervisor de estágios ou preceptor. 

 

Está correto o que se afirma em: 
 

(A) I, somente. 

(B) II, somente. 

(C) III, somente. 

(D) duas das afirmativas, somente. 

(E) todas as afirmativas. 
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QUESTÃO 28 

O Código de Ética dos Profissionais das Técnicas Radiológicas 

também estabelece normas para as relações desses 

profissionais com outros profissionais e com os serviços 

empregadores. Sobre elas, analise as seguintes afirmativas. 

 

I. Na relação com outros profissionais, o Tecnólogo, o 

Técnico e o Auxiliar de Radiologia se obrigam a prestar 

depoimento, compromissado com a verdade, em 

processo administrativo ou judicial sobre fatos que 

envolvam seus colegas e de que tenham conhecimento 

em razão de ambiente profissional. 

 

II. Na relação com os serviços empregadores, o Tecnólogo 

ou Técnico em Radiologia deverão abster-se junto aos 

clientes/pacientes de fazer crítica aos serviços 

hospitalares, assistenciais, e a outros profissionais, 

devendo encaminhá-la, por escrito, à consideração das 

autoridades competentes. 

 

III. Na relação com os serviços empregadores, o Tecnólogo 

e o Técnico em Radiologia têm o dever de apontar 

falhas nos regulamentos e nas normas da instituição em 

que trabalhem, quando os julgar indignos do exercício 

da profissão ou prejudiciais aos clientes, devendo, 

nesses casos, levá-las ao conhecimento da Direção da 

Instituição e à Comissão de Educação do Conselho 

Nacional de Técnicos em Radiologia. 

 

Está correto o que se afirma em: 

 

(A) I, somente. 

(B) II, somente. 

(C) III, somente. 

(D) duas das afirmativas, somente. 

(E) todas as afirmativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 29 

Fazer referência a casos clínicos identificáveis, exibir clientes 
ou seus exames e fotografias em anúncios profissionais ou 
na divulgação de assuntos radiológicos em programas de 
rádio, televisão ou cinema, e em artigos, entrevistas ou 
reportagens em jornais, revistas, congressos, simpósios e 
aulas, ou outras publicações legais, salvo se autorizado pelo 
cliente/paciente ou responsável, constitui infração ética. 
Excetua-se o caráter de infração em alguns casos. Qual(is) 
dos listados a seguir? 
 
I. Notificação compulsória da doença. 

 

II. Perícia radiológica nos seus exatos limites. 
 

III. Estrita defesa de interesse legítimo dos profissionais 
inscritos. 

 

IV. Revelação de fato sigiloso ao responsável pelo incapaz. 
 
Pode-se afirmar que: 
 
(A) todos estão corretos. 
(B) somente um está correto. 
(C) somente dois estão corretos. 
(D) somente três estão corretos. 
(E) todos estão incorretos. 

 

QUESTÃO 30 

Sobre a observância e a aplicação do Código de Ética e as 

penalidades nele previstas, considere as seguintes 

afirmativas. 

 

I. O profissional Tecnólogo, Técnico ou Auxiliar que em 

decorrência de processo ético-disciplinar, transitado em 

julgado, venha a ter cassado o exercício da atividade 

profissional, poderá ter acolhida nova inscrição no 

Sistema CONTER/CRTRs, caso obtenha nova diplomação 

e após um período de 2 (dois) anos. 

 

II. Salvo nos casos de manifesta gravidade, que exijam 

aplicação imediata das penalidades mais severas, a 

imposição obedecerá à graduação, conforme a 

reincidência. Considera-se de manifesta gravidade, por 

exemplo, exercer atividade privativa de outras 

profissões regulamentadas. 

 

III. São circunstâncias que podem atenuar a pena: não ter 

sido antes condenado por infração ética; e ter reparado 

ou minorado o dano. Avalia-se a gravidade pela 

extensão do dano e por suas consequências. 

 

Está correto o que se afirma em: 
 

(A) I, somente. 

(B) II, somente. 

(C) III, somente. 

(D) duas das afirmativas, somente. 

(E) todas as afirmativas. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 31  
De acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade – 

NBC TG 25 –, são condições para o reconhecimento de 

provisões que existia uma obrigação presente, legal ou não 

formalizada, consequente de um evento passado, que haja 

uma provável necessidade de saída de recursos que 

incorporem benefícios econômicos para liquidar a 

obrigação e que seja possível efetuar-se uma estimativa 

suficiente de segurança do valor da obrigação. A empresa 

Ferro Forte S.A. possuía alguns processos judiciais em 

andamento, conforme os dados a seguir: 

 

Nº do 

Processo 

Provisão 

Reconhecida 

em 

31.12.2015 

Probabilidade 

de perda em 

31.12.2016 

Valor 

estimado da 

Perda em 

31.12.2016 

1 R$ 60.000,00 Provável R$ 70.000,00 

2 R$ 40.000,00 Possível R$ 50.000,00 

3 não há  Possível R$ 15.000,00 

4 não há  Provável R$ 25.000,00 

 

Alinhada à NBC TG 25 e com base nessas informações, a 

empresa Ferro Forte S.A. deve, em 31/12/2016, 

complementar o saldo: 

 

(A) da provisão constituída para o processo 1, constituir 

provisão somente para o processo 4 e manter a 

provisão já constituída para o processo 2. 

(B) das provisões constituídas para os processos 1 e 2 e 

constituir provisões para os processos 3 e 4. 

(C) das provisões constituídas para os processos 1 e 2 e 

constituir provisão somente para o processo 4. 

(D) da provisão constituída para o processo 1, constituir a 

provisão para o processo 4 e reverter a provisão 

constituída para o processo 2. 

(E) da provisão constituída para o processo 1, constituir 

provisão para os processos 3 e 4 e reverter a provisão 

constituída para o processo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 32  
Durante o exercício de 2016, a empresa Fiux S.A., 

distribuidora de um tipo especial de motor, vendeu 6.000 

motores ao preço de R$ 220 cada um, da seguinte forma: 

900 motores em fevereiro, 1.100 motores em julho, 2.000 

motores em outubro e 2.000 motores no último dia de 

dezembro de 2016. Em 31.12.2015, ela tinha 750 unidades 

de motor em seus inventários ao preço unitário de R$ 130. 

As compras em 2016 no seu fornecedor ocorreram da 

seguinte forma: 

 

Mês Quantidade 
Preço unitário 

R$ 

Total  

R$ 

Janeiro 1.000 120 120.000 

Abril 500 130 65.000 

Maio 1.500 130 195.000 

Junho 2.000 150 300.000 

Setembro 500 160 80.000 

Novembro 500 170 85.000 

Dezembro 300 180 54.000 

Total 6.300   899.000 

 

Considerando os métodos para controle de estoque, PEPS, 

UEPS e a Média Ponderada Móvel, após os devidos 

cálculos, temos um estoque final de: 

 

PEPS UEPS MPM 

R$ 179.000,00 R$ 135.500,00 R$ 156.235,00 

  

Com o apoio das informações acima, teremos para cada 

método apontado, respectivamente, o seguinte resultado 

para o cálculo do lucro bruto: 

    

(A) R$ 502.500,00, R$ 459.000,00 e R$ 479.735,00. 

(B) R$ 817.500,00, R$ 861.000,00 e R$ 840.265,00. 

(C) R$ 179.000,00, R$ 135.500,00 e R$ 156.235,00. 

(D) R$ 861.000,00, R$ 817.500,00 e R$ 840.265,00. 

(E) R$ 479.735,00, R$ 459.000,00 e R$ 502.500,00. 
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QUESTÃO 33  

O conjunto das demonstrações contábeis forma uma base 

incontestável de informações sobre uma determinada 

empresa em seu ramo de atuação. E é por meio dessas 

informações publicadas que o mercado consegue realizar 

inferências a respeito da “saúde” de tal negócio, 

garantindo, assim, a continuidade – um dos pilares da 

análise das demonstrações. Assim, considerando que uma 

empresa em um determinado exercício possui um Ativo 

Circulante na ordem de R$ 1.800.000,00 e Passivo 

Circulante na ordem de R$ 700.000,00 e, que, no mesmo 

exercício, essa empresa tenha realizado uma aquisição 

extra de mercadorias, a prazo, na importância de R$ 

400.000 para pagar no exercício subsequente, seu índice de 

liquidez corrente será de: 

 

(A) 1,64 

(B) 2,57 

(C) 2,00 

(D) 3,14 

(E) 4,50 

 

 

QUESTÃO 34  

A empresa Tudo limpo Ltda fez assinatura de jornais de 

várias partes do País e revistas técnicas especializadas, pelo 

período de 1 ano, tendo pago no ato (02.05.2016) o valor 

de R$ 12.000,00. A consequência dessa operação na 

demonstração de resultado por ocasião do encerramento 

do exercício, em 31.12.2016, foi de: 

 

(A) uma despesa de R$ 12.000. 

(B) uma despesa de R$ 8.000. 

(C) uma despesa de R$ 4.000. 

(D) uma despesa antecipada de R$ 12.000. 

(E) uma despesa antecipada de R$ 8.000. 

 

 

QUESTÃO 35  

As contas contábeis formam, em seu conjunto, a essência 

da contabilidade. As contas são utilizadas para o registro 

dos valores de cada item que representa o patrimônio. É 

nas contas que são efetuados os débitos e os créditos de 

mesma natureza, identificados por um título que distingue 

um componente do patrimônio ou uma variação 

patrimonial. Dessa forma, considerando a ciência contábil, 

o saldo de uma conta é determinado pelo(a): 

 

(A) valor do último lançamento. 

(B) soma dos valores debitados. 

(C) soma dos valores debitados e creditados. 

(D) soma dos valores creditados. 

(E) diferença entre os valores debitados e creditados. 

QUESTÃO 36  

De acordo com o CPC 04, o ativo intangível é um ativo não 

monetário identificável sem substância física. A 

identificação do Ativo Intangível compreende dois 

aspectos: 

 

1) a possibilidade de ser separável dos gastos e dos demais 

ativos da organização, podendo ser vendido, 

transferido, licenciado, alugado ou trocado, 

individualmente ou junto com um contrato, 

independentemente da intenção de uso pela empresa;  

 

2) ser resultante de direitos contratuais ou legais, mesmo 

que tais direitos sejam transferíveis ou separáveis da 

empresa, bem como de outros direitos e obrigações. 

 

Nesse contexto, os ativos intangíveis devem ser 

mensurados pelo: 

 

(A) custo de aquisição atualizado conforme disposições 

legais ou contratuais, ajustado ao valor provável de 

realização. 

(B) custo incorrido na aquisição, deduzido do saldo da 

respectiva conta de amortização e possíveis perdas. 

(C) custo de aquisição, deduzido de provisão para atender 

às perdas prováveis na realização do seu valor. 

(D) valor de negociação em ambiente de livre mercado. 

(E) custo incorrido na aquisição, deduzido do saldo da 

respectiva conta de depreciação. 

 

ESPAÇO PARA RASCUNHO 
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QUESTÃO 37  

Considerando-se a Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de 

Responsabilidade Fiscal) em seu art. 50, a escrituração e a 

consolidação das contas, além de obedecer às demais 

normas de contabilidade pública, deverão observar alguns 

outros itens previstos na própria Lei para a manutenção das 

orientações da Norma. Desse modo, analise as afirmativas, 

alinhando-se ao art. 50 da LC Nº 101/2000, e assinale a 

única correta. 

 

(A) Apenas as operações de crédito e as inscrições em 

Restos a Pagar deverão ser escrituradas de modo a 

evidenciar o montante e a variação da dívida pública 

no período, detalhando, pelo menos, a natureza e o 

tipo de credor. 

(B) A disponibilidade orçamentária constará de registro 

próprio, de modo que as dotações vinculadas a órgão, 

fundo ou despesa obrigatória fiquem identificadas e 

escrituradas de forma individualizada. 

(C) A despesa e a assunção de compromissos, bem como, 

em caráter complementar, o resultado dos fluxos 

financeiros, serão registrados segundo o regime de 

competência. 

(D) As receitas e as despesas previdenciárias serão 

apresentadas em conjunto com os demonstrativos 

financeiros e orçamentários do orçamento fiscal. 

(E) As demonstrações contábeis compreenderão, isolada e 

conjuntamente, as transações e operações de cada 

órgão, fundo ou entidade da administração direta, 

autárquica e fundacional, inclusive empresa estatal 

dependente. 

 

 

QUESTÃO 38  

Segundo a Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de 

Responsabilidade Fiscal), em seu art. 19, § 1º, para realizar 

o cálculo da despesa total com pessoal, algumas despesas 

não deverão ser incluídas no cômputo. Assim, assinale a 

alternativa que reflete o item que não deve ser considerado 

no cálculo. 

 

(A) Despesas com cargos comissionados. 

(B) Despesas com pagamentos de Militares. 

(C) Pagamento de horas extras. 

(D) Despesas com décimo terceiro salário. 

(E) Indenização por demissão de servidores ou 

empregados. 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 39  

O ciclo ou processo orçamentário é definido como uma 

série de procedimentos, contínuos, dinâmicos e flexíveis, 

por meio dos quais se elabora, aprova, executa, controla e 

avalia a execução orçamentária. Portanto, o ciclo 

orçamentário corresponde ao período de tempo em que se 

processam as atividades típicas do orçamento público, 

desde sua concepção até a apreciação final (prestação de 

contas e avaliação de desvios em relação ao planejado). 

Assim, quando se faz referência ao ciclo orçamentário, é 

incorreto afirmar que: 

 

(A) corresponde ao período em que se processam as 

atividades restritas ao processo orçamentário. 

(B) compreende uma série de etapas que se repetem em 

períodos determinados. 

(C) a elaboração da proposta orçamentária, a discussão, a 

votação e a aprovação da lei orçamentária, a execução 

orçamentária e o controle da avaliação da execução 

orçamentária são partes integrantes do ciclo 

orçamentário. 

(D) confunde-se com o exercício financeiro. 

(E) a fase de preparação da proposta orçamentária e a sua 

elaboração legislativa antecedem ao exercício 

financeiro. Já a fase de avaliação e prestação de contas 

extrapola-o. 

 

 

QUESTÃO 40  

De acordo com o art. 31 da Lei Complementar nº 101/2000 

(Lei de Responsabilidade Fiscal), nos casos em que um ente 

da Federação tenha ultrapassado o limite da dívida 

consolidada ao final de um quadrimestre, deverá adotar a 

seguinte providência: 

 

(A) reconduzir a dívida aos seus limites, até o término dos 

quatro quadrimestres subsequentes, reduzindo o 

excedente no mínimo em 25% (vinte e cinco por cento) 

no primeiro. 

(B) reconduzir a dívida aos seus limites, até o término dos 

três quadrimestres subsequentes, reduzindo o 

excedente em pelo menos 25% (vinte e cinco por 

cento) já no primeiro quadrimestre. 

(C) reconduzir a dívida aos seus limites nos dois exercícios 

subsequentes. 

(D) o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois 

quadrimestres seguintes, sendo, pelo menos, um terço 

no primeiro. 

(E) reconduzir a dívida aos seus limites, até o término dos 

três quadrimestres subsequentes, reduzindo o 

excedente em pelo menos 25% (vinte e cinco por 

cento) no segundo quadrimestre. 
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QUESTÃO 41 

A auditoria tem por objetivo primordial garantir resultados 

operacionais na gerência da coisa pública. Essa auditoria é 

exercida nos meandros da máquina pública em todos as 

unidades e entidades públicas federais, observando os 

aspectos relevantes relacionados à avaliação dos 

programas de governo e da gestão pública. Assim, marque 

qual atividade está incorreta no que tange ao Sistema de 

Controle Interno do Poder Executivo Federal que é 

executado por intermédio da técnica de auditoria. 

 

(A) Realizar auditoria sobre a gestão dos recursos públicos 

federais sob a responsabilidade dos órgãos públicos e 

privados, inclusive nos projetos de cooperação técnica 

junto a Organismos Internacionais e multilaterais de 

crédito. 

(B) Apurar os atos e os fatos inquinados de ilegais ou de 

irregulares, praticados por agentes públicos ou 

privados, na utilização de recursos públicos federais e, 

quando for o caso, comunicar à unidade responsável 

pela contabilidade para as providências cabíveis. 

(C) Realizar auditorias nos sistemas contábil, financeiro, de 

pessoal e demais sistemas administrativos e 

operacionais. 

(D) Examinar a regularidade e avaliar a eficiência e a 

eficácia da gestão administrativa e dos resultados 

alcançados nas Ações de governo. 

(E) Deixar de realizar auditoria nos processos de Tomada 

de Contas Especial. 

 

QUESTÃO 42 

Um dos objetivos fundamentais do Sistema de Controle 

Interno do Poder Executivo Federal é a avaliação dos 

controles internos administrativos das unidades ou 

entidades sob exame. Somente com o conhecimento da 

estruturação, das rotinas e do funcionamento desses 

controles, podem os Órgãos/Unidades de Controle Interno 

do Poder Executivo Federal avaliar, com a devida 

segurança, a gestão examinada. A respeito das atividades 

de detecção de fraudes na auditoria pública, assinale a 

alternativa incorreta. 

 

(A) A auditoria externa ou contábil, quando objetiva a 

apuração de fraudes, confunde-se com a perícia 

contábil, compreendendo menor extensão, porém 

maior profundidade nos exames.  

(B) De uma forma geral, pode-se afirmar que a detecção e 

a investigação de fraudes não constituem o principal 

objetivo ou especialidade da auditoria.  

(C) Na auditoria pública, são exemplos de atividades de 

detecção de fraudes: o serviço de disque-denúncia, o 

rastreamento de dados de diferentes bancos de dados 

e a montagem de redes de inteligência. 

(D) O TCU, em sua ação fiscalizadora, adota procedimentos 

de detecção de fraudes e desvios de recursos públicos 

federais. A modalidade específica de auditoria utilizada 

pelo TCU para detectar fraudes é a auditoria de 

conformidade. 

(E) O rodízio de funções como princípio de controle 

interno administrativo é realizado com vistas a 

reduzir/eliminar possibilidades de fraudes. 
 

QUESTÃO 43 

Considerando os tipos de auditoria no setor 

governamental, é necessário observar a finalidade 

específica de cada técnica de auditoria, com vistas a evitar a 

aplicação de técnicas inadequadas, a execução de exames 

desnecessários e o desperdício de recursos humanos e 

tempo. Com relação aos tipos de auditoria, assinale a 

alternativa incorreta. 
 

(A) A auditoria de conformidade corresponde à tradicional 

auditoria contábil-financeira e de legalidade. Pode-se 

afirmar que uma das diferenças básicas entre a 

auditoria de conformidade e a de desempenho é que 

esta última, por ter o foco voltado para resultados, não 

compreende exames e verificações de conformidade. 

(B) Embora a auditoria de desempenho e a avaliação de 

programa possam ser realizadas de maneira 

independente, as informações produzidas em cada 

uma delas proporcionam uma análise completa da 

atuação governamental, tanto em relação aos aspectos 

operacionais quanto em relação aos resultados 

alcançados por essa atuação. 

(C) As auditorias de desempenho operacional (de 

economia, eficiência e eficácia) e de avaliação de 

programas possuem aspectos comuns e específicos. 

Uma dessas especificidades é que o foco da auditoria 

de desempenho operacional está voltado para a 

avaliação da gestão, enquanto o foco da avaliação de 

programa é nos resultados ou efeitos da ação 

governamental e na implementação dos programas. 

(D) O Tribunal de Contas da União adota a nomenclatura de 

auditoria de natureza operacional, abrangendo duas 

modalidades: auditoria de desempenho operacional, que 

trata dos aspectos de economia, eficiência e eficácia, e 

avaliação de programa, que busca examinar a efetividade 

dos programas e dos projetos. 

(E) Quando as leis, os regulamentos e outros requisitos a 

serem observados são importantes para alcançar os 

objetivos, os auditores devem planejar a auditoria para 

proporcionar uma segurança razoável de que serão 

cumpridos. Em todas as auditorias operacionais, os 

auditores devem estar atentos a situações ou 

transações que possam ser indício de atos ilícitos ou 

abusivos. 
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QUESTÃO 44 

O objetivo geral dos controles internos administrativos é 

evitar a ocorrência de impropriedades e irregularidades, por 

meio dos princípios e dos instrumentos próprios, 

destacando-se entre os objetivos específicos, a serem 

atingidos, os seguintes, exceto: 

 

(A) observar normas legais, instruções normativas, estatutos 

e regimentos. 

(B) assegurar, nas informações contábeis, financeiras, 

administrativas e operacionais, sua exatidão, 

confiabilidade, integridade e oportunidade. 

(C) não permitir a implementação de programas, projetos, 

atividades, sistemas e operações, visando a eficácia, 

eficiência e economicidade na utilização dos recursos. 

(D) propiciar informações oportunas e confiáveis, inclusive 

de caráter administrativo/operacional, sobre resultados 

e efeitos atingidos. 

(E) salvaguardar os ativos financeiros e físicos quanto à sua 

boa e regular utilização e assegurar a legitimidade do 

passivo. 

  

QUESTÃO 45 

O Imobilizado é o item tangível, mantido para o uso na 

produção ou no fornecimento de mercadorias ou serviços, 

para aluguel a terceiros, ou para fins administrativos, que se 

espera utilizar por mais de um período. No que se refere à 

avaliação e à mensuração de ativos em entidades do setor 

público, assinale a alternativa incorreta. 

 

(A) o ativo imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou 

complementares, é mensurado ou avaliado com base no 

valor de aquisição, produção ou construção. 

(B) quando os elementos do ativo imobilizado tiverem vida 

útil econômica limitada, ficam sujeitos a depreciação, 

amortização ou exaustão sistemática durante esse 

período, sem prejuízo das exceções expressamente 

consignadas. 

(C) quando se tratar de ativos do imobilizado obtidos a 

título gratuito, deve ser considerado o valor resultante 

da avaliação obtida com base em procedimento técnico 

ou valor patrimonial definido nos termos da doação. 

(D) o critério de avaliação dos ativos do imobilizado obtidos 

a título gratuito e a eventual impossibilidade de sua 

mensuração não devem ser evidenciados em notas 

explicativas. 

(E) os gastos posteriores à aquisição ou ao registro de 

elemento do ativo imobilizado devem ser incorporados 

ao valor desse ativo quando houver possibilidade de 

geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais 

de serviços. Qualquer outro gasto que não gere 

benefícios futuros deve ser reconhecido como despesa 

do período em que seja incorrido. 

QUESTÃO 46  

Valor recuperável é o valor de venda de um ativo menos o 

custo para sua alienação (preço líquido de venda), ou o 

valor que a entidade do setor público espera recuperar pelo 

uso futuro desse ativo em suas operações, estimado com 

base nos fluxos de caixa futuros trazidos a valor presente 

por meio de taxa de desconto (valor em uso), o que for 

maior. Com relação à reavaliação e à redução ao valor 

recuperável no setor público, julgue as afirmativas certas 

(C) ou erradas (E). 

 

(...) As reavaliações devem ser feitas utilizando-se o valor 

justo ou o valor de mercado na data de encerramento do 

Balanço Patrimonial, pelo menos:  anualmente, para as 

contas ou grupo de contas cujos valores de mercado 

variarem significativamente em relação aos valores 

anteriormente registrados; a cada quatro anos, para as 

demais contas ou grupos de contas. 

 

(...) Na impossibilidade de se estabelecer o valor de 

mercado, o valor do ativo pode ser definido com base em 

parâmetros de referência que considerem características, 

circunstâncias e localizações assemelhadas. 

 

(...) Em caso de bens imóveis específicos, o valor justo pode 

ser estimado utilizando-se o valor de reposição do ativo 

devidamente depreciado.  

 

(...) O valor de reposição de um ativo depreciado pode ser 

estabelecido por referência ao preço de compra ou 

construção de um ativo semelhante com similar potencial 

de serviço. 

 

(...) Os acréscimos ou os decréscimos do valor do ativo em 

decorrência, respectivamente, de reavaliação ou redução 

ao valor recuperável (impairment) devem ser registrados 

em contas de resultado. 

 

Assinale alternativa com a sequência correta. 

 

(A) C, C, C, C, C. 

(B) C, E, C, E, C. 

(C) E, C, E, C, E. 

(D) C, E, C, C, C. 

(E) C, C, C, E, C. 
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QUESTÃO 47 

Em 30 de setembro de 2016, o Conselho Nacional de 

Técnicos em Radiologia mandou registrar a baixa por venda 

de uma máquina de uso, obtendo um lucro da ordem de 

20% sobre o valor contábil. A referida máquina foi 

adquirida por R$ 150.000,00, em primeiro de abril de 2010, 

e colocada em uso no mesmo mês. Seu valor tem sido 

atualizado, trimestralmente, por depreciação em quotas 

constantes feita com base em vida útil estimada de 10 anos 

e saldo residual de 20% do custo sem gastos adicionais na 

alienação. A operação, devidamente contabilizada, revela 

que o preço de venda obtido foi de: 
 

(A) R$ 78.000,00. 

(B) R$ 42.000,00. 

(C) R$ 72.000,00. 

(D) R$ 30.000,00. 

(E) R$ 86.400,00. 
 

QUESTÃO 48 

A vida útil econômica de um bem reflete o período de 

tempo definido ou estimado tecnicamente, durante o qual 

se espera obter fluxos de benefícios futuros de um ativo. 

Dessa forma, os seguintes fatores devem ser considerados 

ao se estimar a vida útil econômica de um ativo, exceto: 
 

(A) a capacidade de geração de benefícios futuros. 

(B) o desgaste físico decorrente de fatores operacionais ou 

não. 

(C) o valor residual esperado. 

(D) a obsolescência tecnológica. 

(E) os limites legais ou contratuais sobre o uso ou a 

exploração do ativo. 
 

QUESTÃO 49 

As demonstrações contábeis das entidades do setor 

público, para fins de consolidação, devem ser levantadas na 

mesma data, admitindo-se a defasagem de até três meses, 

desde que os efeitos dos eventos relevantes entre as 

diferentes datas sejam divulgados em notas explicativas. No 

que se refere às notas explicativas das demonstrações 

consolidadas, é necessário que elas contenham, pelo 

menos, as seguintes informações, exceto: 
 

(A) identificação e características das entidades do setor 

público incluídas na consolidação. 

(B) os ajustes e as eliminações decorrentes do processo de 

consolidação. 

(C) razões pelas quais os componentes patrimoniais de 

uma ou mais entidades do setor público não foram 

avaliados pelos mesmos critérios, quando for o caso. 

(D) natureza e montantes dos ajustes efetuados. 

(E) eventos subsequentes à data de encerramento do 

exercício que possam ter efeito relevante sobre as 

demonstrações contábeis consolidadas. 

QUESTÃO 50 

Nas demonstrações contábeis do setor público são 

apresentadas informações extraídas dos registros e dos 

documentos que integram o sistema contábil da entidade. 

As demonstrações contábeis devem conter a identificação 

da entidade do setor público, da autoridade responsável e 

do contabilista e devem ser divulgadas com a apresentação 

dos valores correspondentes ao período anterior. Nas 

demonstrações contábeis, as contas semelhantes podem 

ser agrupadas e os pequenos saldos podem ser agregados, 

desde que indicada a sua natureza e desde que não 

ultrapassem 10% (dez por cento) do valor do respectivo 

grupo de contas, sendo vedadas a compensação de saldos e 

a utilização de designações genéricas. Para fins de 

publicação, as demonstrações contábeis podem apresentar 

os valores monetários em unidades de milhar ou em 

unidades de milhão, devendo indicar a unidade utilizada. 

Os saldos devedores ou credores das contas retificadoras 

devem ser apresentados como valores redutores das contas 

ou do grupo de contas que lhes deram origem. Assim, 

considerando as demonstrações contábeis das entidades 

definidas no campo da Contabilidade Aplicada ao Setor 

Público, todas as seguintes peças são obrigatórias, exceto: 

 

(A) Balanço Patrimonial. 

(B) Balanço Orçamentário. 

(C) Balanço Financeiro. 

(D) Demonstração dos Fluxos de Caixa. 

(E) Demonstração do Resultado Econômico. 

 

ESPAÇO PARA RASCUNHO 
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PROVA DISCURSIVA 
 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

 Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, 

transcreva o texto para a respectiva folha de texto definitivo, no local apropriado, pois não serão avaliados fragmentos de 

texto escritos em locais indevidos. 

 Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de 30 linhas será desconsiderado. Também será 

desconsiderado o texto que não for escrito na respectiva folha de texto definitivo. 

 O texto deverá ser manuscrito, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul. Em caso de rasura, passe 

um traço sobre o conteúdo a ser desconsiderado e prossiga o registro na sequência. Não será permitido o uso de corretivo. 

 O espaço destinado à transcrição de texto definitivo não poderá ser assinado, rubricado nem conter nenhuma palavra ou 

marca que identifique o candidato, sob pena de anulação do texto. Assim, a detecção de qualquer marca identificadora 

nesse espaço acarretará a anulação do texto. 

 A folha de texto definitivo será o único documento válido para avaliação da prova discursiva. O espaço para rascunho neste 

caderno é de preenchimento facultativo e não servirá para avaliação. 

  

 

 

 

Quando se constata que as autorizações para a realização de despesas não foram previstas 

ou são insuficientes, recorre-se aos créditos adicionais. 

 
 

 
 
Considerando que o texto acima tenha caráter exclusivamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema. 

 

Créditos adicionais 
 

Ao elaborar seu texto, responda, necessariamente, aos seguintes questionamentos. 

 

a) Em que circunstâncias e como são autorizados os créditos suplementares, sua vigência e fontes? 

b) Em que circunstâncias e como são autorizados os créditos especiais, sua vigência e fontes? 

c) Em que circunstâncias e como são autorizados os créditos extraordinários, sua vigência e fontes? 
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Espaço para rascunho (uso opcional)  
 

 

1 
  

2 
  

3 
  

4 
  

5 
  

6 
  

7 
  

8 
  

9 
  

10 
  

11 
  

12 
  

13 
  

14 
  

15 
  

16 
  

17 
  

18 
  

19 
  

20 
  

21 
  

22 
  

23 
  

24 
  

25 
  

26 
  

27 
  

28 
  

29 
  

30 
  

www.pciconcursos.com.br




