
SELEÇÃO PÚBLICA n° 01/2013

Caderno de Provas
Data de aplicação: 26/05/2013

NÍVEL SUPERIOR

CARGO 310: COORDENADOR DE TESOURARIA

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, uma prova de redação e uma folha rascunho.

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 CARTÃO-RESPOSTA e a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO, que serão entregues 
pelo fiscal durante a prova, são os únicos documentos válidos para a correção 
das questões objetivas e da prova de redação expostas neste caderno.

4. Quando o CARTÃO-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. Ao receber a sua FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO para a elaboração de sua 
redação, verifique imediatamente se o número de seqüência (canto superior 
direito) confere com o número impresso no seu CARTÃO-RESPOSTA.

6. 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.

7. Não danifique o CARTÃO-RESPOSTA ou a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO, pois 
em hipótese alguma haverá substituição por erro do candidato.

8. 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.

9. A duração total das provas objetiva e de redação é de 4 horas, incluindo o 
tempo destinado à identificação - que será feita no decorrer da prova -, à 
transcrição do texto para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO da prova de redação 
e ao preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA.

10. Reserve, no mínimo, os 25 minutos finais para preencher o CARTÃO- 
RESPOSTA e a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO. Não será concedido tempo 
adicional para o preenchimento.

11. 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.

12. É terminantemente proibido ao candidato copiar seus assinalamentos feitos 
no CARTÃO-RESPOSTA da prova objetiva.

13. Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem a autorização 
do fiscal de sala.

14. Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala mais próximo, devolva-lhe o 
CARTÃO-RESPOSTA, a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO e deixe o local de prova.

INFORMAÇÕES

• 27/05/2013 - 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:
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LÍNGUA PORTUGUESA
Para responder às questões de 1 a 5, leia o texto abaixo.

Interesse de jovem surgiu ao seguir caso de um primo
"Desde pequeno ele tem acompanhamento e vi o progresso

dele em relação à comunicação"

A estudante do oitavo semestre, Fernanda 
Hiramatso, de 21 anos, conta que faz estágio na Clínica de 
Fonoaudiologia da Santa Casa. "O quarto ano é todo 
dedicado ao estágio supervisionado."

Ela diz que o estágio abrange todas as áreas de 
fonoaudiologia. "Começo a semana trabalhando na clínica 
infantil, no dia seguinte atendo adultos, depois bebês e 
pacientes que necessitam de prótese auditiva, na quinta- 
feira trabalho na Unidade Básica de Saúde da Barra Funda, 
com a qual a Santa Casa mantém parceria. Termino a 
semana realizando exames de audição."

Fernanda conta que passou a se interessar pelo 
curso depois de constatar a evolução de um primo, que é 
especial. "Desde pequeno ele tem acompanhamento 
fonoaudiológico, e vi o progresso dele em relação à 
comunicação e à interação social. Assim, fui me 
interessando pela profissão." Segundo ela, a fonoaudiologia 
melhora a qualidade de vida das pessoas. "Tenho muito 
orgulho da profissão que escolhi."

Quando concluir a graduação, Fernanda afirma que 
quer se especializar na área que mais gosta. "Vou fazer 
especialização em audiologia clínica e conciliar os estudos 
com um trabalho na área de audição, em alguma clínica." 
Isso significa mais dois anos de estudos. "Depois poderei 
trabalhar diagnosticando diversas alterações auditivas."

CV: Ela tem 21 anos e está no oitavo semestre da 
faculdade de fonoaudiologia. A estudante faz estágio 
supervisionado na Clínica de Fonoaudiologia da Santa Casa e 
também atende na Unidade Básica de Saúde da Barra 
Funda. Depois de formada quer fazer especialização em 
audiologia clínica. A aluna diz ter muito orgulho da 
profissão, porque ajuda a melhorar a qualidade de vida das 
pessoas.

(Disponível em www.estadao.com.br)

QUESTÃO 1
Leia o trecho abaixo, extraído do texto:

EIo diz aue o estágio abrange todos os áreas de
fonoaudiologia.

A oração em destaque exerce a mesma função sintática do
termo destacado em:

(A) "no dia seguinte atendo adultos".
(B) "Termino a semana realizando exames de audição".
(C) "Desde pequeno ele tem acompanhamento 

fonoaudiológico".
(D) "vi o progresso dele em relação à comunicação e à 

interação social".
(E) "Depois poderei trabalhar diagnosticando diversas 

alterações auditivas".

QUESTÃO 2
Sobre a palavra "que" em "pacientes que necessitam de 
prótese auditiva", considere as afirmações.

I. É um pronome relativo.
II. Poderia ser substituído por "os quais".
III. Introduz uma oração coordenada.
IV. Refere-se a "pacientes".

É correto o que se afirma em:

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

QUESTÃO 3
Em "Tenho muito orgulho da profissão que escolhi.", a 
palavra em destaque é, morfologicamente:

(A) Adjetivo.
(B) Substantivo.
(C) Preposição.
(D) Pronome.
(E) Advérbio.

QUESTÃO 4
No trecho "Quando concluir a graduação, Fernanda afirma
que quer se especializar na área que mais gosta", é correto
afirmar que:

(A) Há um desvio em relação à regência verbal, já que falta 
a preposição "de".

(B) Há um desvio em relação à concordância nominal, já 
que falta uma preposição "em".

(C) Há um desvio em relação à regência nominal, já que 
falta a preposição "com".

(D) Não há problemas de regência ou concordância.
(E) Há dois problemas graves, um de concordância verbal e 

outro de regência nominal.
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QUESTÃO 5
Sobre a palavra "Isso", em destaque no quarto parágrafo,
pode-se afirmar corretamente que:

(A) É um pronome relativo e participa de um processo de 
coesão seqüencial.

(B) É um pronome demonstrativo e participa de um
processo de coesão referencial anafórica.

(C) É um pronome indefinido e participa de um processo de 
coesão referencial catafórica.

(D) É um pronome demonstrativo e participa de um
processo de coesão seqüencial catafórica.

(E) É um pronome demonstrativo e participa de um
processo de coesão exofórica.

Para responder às questões de 6 a 10, leia a tirinha abaixo. 
Nela, interagem Cebolinha e seu amigo Cascão.

(www.mauroalthoff.com/paginas/cortoon/mauricio.htm)

QUESTÃO 6
Sobre a forma verbal "estou", que aparece no primeiro 
quadrinho, analise as afirmações.

I. Está no presente.
II. Está na primeira pessoa do singular.
III. Foi adequadamente empregada nos quadrinhos.

Pode-se afirmar que:

(A) somente I e II são corretas.
(B) somente I e III são corretas.
(C) somente II e III são corretas.
(D) todas são incorretas.
(E) todas são corretas.

QUESTÃO 7
Qual é a função sintática de "Cebolinha", no primeiro balão 
da tirinha?

(A) Sujeito.
(B) Aposto.
(C) Vocativo.
(D) Agente da Passiva.
(E) Objeto Direto.

QUESTÃO 8
Sobre a palavra "dente", assinale a alternativa correta.

(A) Há mais letras que fonemas.
(B) Há mais fonemas que letras.
(C) Há o mesmo número de letras e de fonemas.
(D) Étrissílaba.
(E) É oxítona.

QUESTÃO 9
O humor da tirinha se constrói principalmente:

(A) Pela coragem do Cascão.
(B) Pela falta de coragem do Cascão, que o paralisa por 

muito tempo.
(C) Por uma flexão verbal incorreta utilizada pelo 

Cebolinha.
(D) Pelas feições do Cebolinha no segundo quadrinho.
(E) Por um verbo elíptico na fala do segundo quadrinho.

QUESTÃO 10
Em "temos que tomar uma providência", temos:

(A) Um "que" classificado como conjunção.
(B) Dois adjetivos.
(C) Duas formas verbais em formas nominais.
(D) Um artigo indefinido.
(E) Um pronome indefinido.

/M V ftfC tO
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RACIOCÍNIO lo g ico

questão 11
Se dois mais três fosse igual a sete, então poderíamos 
concluir, mantendo-se as regras algébricas existentes, que:

(A) Não existem números iguais.
(B) Três mais dois é indeterminado.
(C) Cinco mais sete é igual a apenas três números.
(D) Todos os números são iguais.
(E) Existem dois e apenas dois números que são iguais.

QUESTÃO 12
Considere a afirmação:
- Paulo comerá cenouras se e somente se Pedro não comer 
as batatas.

Uma afirmação equivalente à anterior é:

(A) Paulo comerá cenouras se Pedro não comer batatas.
(B) Pedro comerá batatas se Paulo comer cenouras.
(C) Paulo comerá alface se e somente se Pedro comer 

tomates.
(D) Paulo comerá alface se Pedro comer batatas.
(E) Pedro e Paulo só comem cenouras, batatas, alface e 

tomate.

QUESTÃO 13
Considere os conjuntos:
A = { x e N  | - 3 < x < 5 }  e B  = { x e N | 0 < x < 6 }

O conjunto (A -  B) n (B -  A) tem quantos elementos?

(A) 0
(B) 1
(C) 2
(D) 3
(E) 4

QUESTÃO 14
O conjunto A tem p elementos, enquanto que o conjunto B 
tem (p + 1) elementos. Se o número de subconjuntos do 
conjunto A X B é igual a 4096, quantos serão os 
subconjuntos de B?

QUESTÃO 15
Se n = 361, qual é o maior fator primo de n?

(A) 31
(B) 29
(C) 23
(D) 18
(E) 16

QUESTÃO 16
Se Cn>p é o número de combinações de n elementos

tomados p a p, então a equação
10

512
p =0

tem solução para x igual a:

(A
(B
(C
(D
(E

5
6
7
8 
9

QUESTÃO 17
Entre 7 horas e 8 horas os ponteiros de um relógio estão 
alinhados. Qual é a probabilidade de que o horário no qual o 
fato ocorre tenha os segundos sendo um número inteiro?

(A) 1
(B) 0
(C) 0,5
(D) 0,25
(E) 0,35

QUESTÃO 18
Sejam A e B eventos quaisquer de um espaço amostrai E, 
sendo que A e B são não vazios. Qual a probabilidade de que 
o evento (A -  B) n (B -  A) não ocorra?

(A) 0

(B) 1/5
(C) 1/6
(D) 1/7

LU 1

(A) 4
(B) 8
(C) 16
(D) 32
(E) 64

CHAVE DE SEGURANÇA: C T 1 o 6 o W 4
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QUESTÃO 19
Escolhendo-se ao acaso um dos divisores positivos de 1000, 
qual é a probabilidade de que ele seja ou 1 ou 1000?

(A) 1/4
(B) 1/5
(C) 1/6
(D) 1/7
(E) 1/8

QUESTÃO 20
Sejam A e B conjuntos finitos de números naturais.
Se A x B tem os elementos (1, 3), (5, 7) e A n B = { 3, 7 }, 
então é verdade que:

(A) A X B tem no máximo 6 elementos.
(B) A contém os sucessores de todos os seus elementos.
(C) B contém os antecessores de seus elementos.
(D) A X B tem no mínimo 6 elementos.
(E) A X B tem um número infinito de elementos.

RASCUNHO

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.

QUESTÃO 21
O sistema operacional Android, para celulares e tablets, é 
derivado de qual dos seguintes softwares?

(A) MS DOS.
(B) Windows.
(C) IOS.
(D) Linux.
(E) Mac X.

QUESTÃO 22
A tecnologia HDMI foi desenvolvida para transmitir que tipo 
de conteúdo?

(A) Somente Áudio.
(B) Somente Vídeo.
(C) Conteúdos de Áudio e Vídeo.
(D) Qualquer tipo de dado.
(E) Sinais de Internet.

QUESTÃO 23
No programa MS Word 2013, qual destes recursos é 
necessário para salvamento de documentos no SkyDrive?

(A) Drive de HD interno.
(B) Drive de HD externo.
(C) Drive de SSD.
(D) Internet.
(E) PenDrive.

QUESTÃO 24
No programa MS Word 2013, em Criar do menu 
CORRESPONDÊNCIAS, qual a opção exibida?

(A) Documentos.
(B) Mala Direta.
(C) Envelopes e Etiquetas.
(D) Correspondências.
(E) Folhetos.

CHAVE DE SEGURANÇA: C T 1 o 6 o 5
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A seguinte planilha deverá ser utilizada para responder às 
questões 25 e 26, sobre o programa MS Excel 2013.

1
A B C

Os nomes de bebês mais usados
2 Meninas Meninos
3 1 Sophia Miguel
4 2 Julia Arthur
5 3 Isabella Davi
6 4 Alice Gabriel
7 5 Manuela Lucas
8 6 Maria Eduarda Matheus
9 7 Giovanna Pedro
10 8 Laura Guilherme
11 9 Luiza Enzo
12 10 Beatriz Rafael
13
14 http ://b rasil.babcom 2012
15

QUESTÃO 25
Assinale a alternativa que exibe o resultado correto da 
seguinte fórmula:
=CONT.SE(B3:C12;"*a")

(A) 5.
(B) 8.
(C) 16.
(D) 17.
(E) 20.

QUESTÃO 26
A fórmula =B6&" e "&B8&" são "&B2 resulta em qual destas 
respostas?

(A) Os meninos são campeões.
(B) Os meninos e as meninas são campeões.
(C) Alice e Maria Eduarda são Meninas.
(D) Sophia & Miguel são campeões.
(E) Alice & Miguel são campeões.

QUESTÃO 27
No sistema operacional Windows 8, na interface Metro, o 
que é exibido ao se posicionar o cursor no canto superior 
esquerdo?

(A) Uma barra de ferramentas.
(B) A data e a hora do sistema.
(C) A janela Iniciar.
(D) A janela Encerrar.
(E) Uma miniatura do que está exibido sobre a área de 

trabalho.

QUESTÃO 28
Para responder a esta questão, sobre o programa Firefox 20, 
leia cuidadosamente as afirmações a seguir.

I. O Gerenciador de Downloads será exibido quando se 
fizer um download de um arquivo.

II. Para abrir o Gerenciador de Downloads basta clicar em 
Ferramentas e selecionar Download.

III. Para abrir o Gerenciador de Downloads basta pressionar 
Ctrl+J.

Está correto 0 que se afirma em:

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

QUESTÃO 29
Assinale a alternativa que exibe o nome do pacote de 
produtividade da Google, baseado na nuvem, que permite 
que se conecte e trabalhe em qualquer lugar, em qualquer 
dispositivo.

(A) Google Apps.
(B) Google Adword.
(C) Google Adsense.
(D) Google Analytics.
(E) Google Earth.

QUESTÃO 30
Qual, dos seguintes componentes ligados à segurança de TI, 
pode ser um hardware?

(A) Vírus.
(B) Firewall.
(C) Worm.
(D) Trojan.
(E) Spyware.

LEGISLAÇÃO
QUESTÃO 31
Segundo a Resolução CFFa ng 413, a multa a ser aplicada ao 
fonoaudiólogo com inscrição profissional que deixar de 
votar nas eleições dos Conselhos Regionais de 
Fonoaudiologia é de:

(A) 25% (vinte e cinco por cento) do valor da anuidade 
vigente no ano eleitoral.

(B) 50% (cinqüenta por cento) do valor da anuidade vigente 
no ano eleitoral.

(C) 30% (trinta por cento) do valor da anuidade vigente no 
ano eleitoral.

(D) 40% (quarenta por cento) do valor da anuidade vigente 
no ano eleitoral.

(E) 60% (sessenta por cento) do valor da anuidade vigente 
no ano eleitoral.

CHAVE DE SEGURANÇA: C T 1 o 6 o 6



Seleção Pública n° 01/2013 -  CREFONO 6 CARGO: COORDENADOR DE TESOURARIA_____________________________  Instituto QUADRIX

QUESTÃO 32
Considere as atribuições a seguir.

I. Representar o respectivo Conselho, ativa e 
passivamente, em juízo ou fora dele.

II. Dar posse aos conselheiros regionais e no mesmo ato 
entregar relatório de gestão referente aos setores 
financeiro, contábil, jurídico, administrativo e de 
comissões, bem como todos os documentos necessários 
ao regular funcionamento do Conselho.

III. Convocar, ordinária e extraordinariamente, as sessões 
do Plenário.

IV. Autorizar a Comissão de Licitação a abrir processo 
licitatório, nos termos da legislação vigente.

De acordo com a Resolução CFFa n9 404, são atribuições do
Presidente do Conselho Regional de Fonoaudiologia:

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

QUESTÃO 33
Assinale a alternativa que contraria 0 disposto pela
Resolução CFFa n5 408.

(A) Considera-se principal o primeiro registro do 
fonoaudiólogo concedido pelo Conselho Regional de 
Fonoaudiologia da jurisdição a que pertencer o seu 
endereço profissional.

(B) O registro principal habilita o profissional ao exercício 
permanente da atividade na área da jurisdição do 
Conselho Regional respectivo, bem como ao exercício 
eventual ou transitório da atividade em qualquer parte 
do território nacional.

(C) O Conselho Regional de Fonoaudiologia, para deferir 
um requerimento de registro profissional do 
fonoaudiólogo, deverá pesquisar junto aos demais 
Conselhos Regionais se o requerente já possui registro.

(D) A primeira anuidade do registro profissional principal 
será proporcional em duodécimos para o exercício, e 
poderá ser dividida em até 10 (dez) parcelas, desde que 
nenhuma parcela tenha vencimento após dezembro do 
ano-exercício.

(E) Havendo pendência na documentação, o profissional 
será comunicado, bem como informado que terá o 
prazo de até 30 (trinta) dias para sanar a pendência sob 
pena de indeferimento do requerimento do registro 
profissional e devolução dos documentos.

QUESTÃO 34
Considera-se registro secundário aquele outorgado ao 
profissional que exercer suas atividades na jurisdição de 
outro Conselho Regional de Fonoaudiologia, além daquele a 
que se acha vinculado pelo registro principal. O exercício 
profissional considerado não eventual, seja ele simultâneo, 
temporário ou definitivo, em jurisdição distinta do Regional 
de origem, implica a obrigatoriedade por parte do 
profissional de requerer o registro secundário em cada 
Conselho Regional de Fonoaudiologia da jurisdição em que 
pretende atuar. Entende-se como não eventuais as 
atividades desempenhadas pelo fonoaudiólogo em período 
superior a:

(A) 30 (trinta) dias por ano.
(B) 60 (sessenta) dias por ano.
(C) 90 (noventa) dias por ano.
(D) 120 (cento e vinte) dias por ano.
(E) 180 (cento e oitenta) dias por ano.

QUESTÃO 35
Assinale a alternativa que contraria a Resolução
CFFa n- 331.

(A) Zelar pelas disposições legais do funcionamento dos 
serviços fonoaudiológicos da pessoa jurídica é uma das 
atribuições do responsável técnico.

(B) Garantir que os serviços prestados em Fonoaudiologia 
não sofram ingerência técnica de outros profissionais 
não fonoaudiólogos, mesmo em condição de chefia, é 
uma das atribuições do responsável técnico.

(C) O fonoaudiólogo deverá assinar o termo de 
responsabilidade técnica, documento este integrante da 
inscrição das pessoas jurídicas.

(D) O fonoaudiólogo poderá assumir até quatro 
responsabilidades técnicas, qualquer que seja a 
jurisdição, desde que haja compatibilidade entre as 
cargas horárias.

(E) O responsável técnico não responderá disciplinarmente 
por procedimentos técnicos profissionais inadequados, 
executados pelos demais fonoaudiólogos da empresa.
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QUESTÃO 36
Toda Pessoa Jurídica de direito público ou privado, que 
exerça atividades que estejam ligadas à Fonoaudiologia, é 
obrigada a registrar-se no Conselho Regional de 
Fonoaudiologia (CRFa) de sua jurisdição. Considere as 
seguintes Pessoas Jurídicas obrigadas ao registro.

I. Aquela cuja finalidade esteja ligada à Fonoaudiologia, 
independentemente do vínculo empregatício do 
fonoaudiólogo.

II. A que desenvolve atividades de consultoria, assessoria e 
planejamento na área de Fonoaudiologia, inclusive as 
cooperativas, que tiverem fins lucrativos previstos em 
seus atos constitutivos.

III. Empresas e estabelecimentos que comercializem 
aparelhos auditivos.

Considera-se Pessoa Jurídica obrigada ao registro com ônus 
de anuidade:

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

QUESTÃO 37
Assinale a alternativa que contraria 0 disposto pela
Resolução CFFa n5 408.

(A) É condição para efetivação da baixa a inexistência de 
processos éticos e administrativos que tramitam em 
nome do requerente, exceto nos casos de falecimento 
do profissional.

(B) Concedida a baixa do registro profissional, o 
fonoaudiólogo não poderá exercer a profissão, 
sujeitando-se às sanções previstas nas normas vigentes 
que regulam a matéria.

(C) Durante o período de vigência da baixa, nenhuma 
anuidade ou taxa será cobrada ao profissional pelos 
Conselhos Regionais de Fonoaudiologia.

(D) O profissional com registro profissional em baixa, que 
pretende retornar suas atividades, em jurisdição diversa 
do Regional de origem, não poderá, 
concomitantemente, requerer a reintegração do 
mesmo e a transferência de registro profissional por 
alteração de endereço profissional, junto ao Conselho 
Regional de Fonoaudiologia de origem.

(E) A anuidade a ser cobrada quando do requerimento de 
reintegração de registro, será calculada com base na 
data da aprovação do requerimento sobre 0 valor 
correspondente a tantos duodécimos quantos forem os 
meses até o final do ano em exercício.

QUESTÃO 38
De acordo com a Resolução CFFa n9 395, comete infração
passível de aplicação da penalidade leve a pessoa jurídica
que:

(A) Não comunicar, no prazo máximo de 30 dias, a 
alteração do Responsável Técnico, bem como a 
alteração do quadro técnico.

(B) Utilizar indevidamente dados clínicos e de avaliação ou 
imagens que possam identificar o cliente.

(C) Permitir a ausência do responsável Técnico nos horários 
mencionados no Termo de Responsabilidade Técnica, 
salvo em situações devidamente justificadas e/ou 
documentadas.

(D) Deixar de manter ou conservar em arquivo próprio o 
prontuário do paciente, permitindo o acesso de pessoas 
estranhas a ele.

(E) Utilizar propaganda e/ou publicidade irregulares após 
orientação e/ou notificação do Conselho Regional de 
Fonoaudiologia.

QUESTÃO 39
A Resolução CFFa n9 391 dispõe sobre o procedimento para 
a aplicação de multa eleitoral, suspensão do exercício 
profissional e cancelamento da inscrição em decorrência de 
inadimplemento de anuidade, taxas e emolumentos. De 
acordo com a referida resolução, é incorreto afirmar que:

(A) A partir do ano subsequente ao do vencimento da 
anuidade, multas, e taxas e emolumentos, os Conselhos 
Regionais de Fonoaudiologia deverão suspender o 
exercício profissional dos inadimplentes, e, após três 
anos de inadimplência, promover o cancelamento do 
registro profissional, na forma da lei.

(B) Compete aos Conselhos Regionais de Fonoaudiologia 
instaurar processo administrativo simplificado para 
suspender ou cancelar o registro dos profissionais 
inadimplentes, observados os princípios da ampla 
defesa, do contraditório e do devido processo legal.

(C) O processo administrativo será instaurado através da 
expedição do termo de abertura, contendo 0 valor 
devidamente atualizado e o período da dívida, devendo 
ser autuado, numerado e registrado em livro próprio, 
numerando-se e rubricando-se todas as suas folhas.

(D) O profissional será citado para, querendo, oferecer 
defesa no prazo de 7 (sete) dias, contados da juntada 
aos autos do comprovante de recebimento, podendo 
alegar erro de cálculo ou comprovar o pagamento da 
dívida.

(E) Após o cancelamento do registro, para o 
restabelecimento das prerrogativas legais, o profissional 
deverá efetuar o pagamento das taxas, emolumentos e 
débitos em aberto, bem como acréscimos legais.
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QUESTÃO 40
Segundo a Lei n9 6.965, que dispõe sobre a regulamentação 
da Profissão de Fonoaudiólogo, e determina outras 
providências, na fixação das penas disciplinares são 
considerados os seguintes fatores, exceto:

(A) Antecedentes profissionais do infrator.
(B) O grau de culpa do infrator.
(C) As características pessoais da vítima.
(D) As circunstâncias atenuantes e agravantes.
(E) As conseqüências da infração.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 41
O boletim de caixa é um instrumento essencial para a gestão 
do fluxo financeiro, seja nas entidades pequenas, médias ou 
grandes. Avalie as afirmações a seguir:

I. A desvantagem do boletim de caixa é que incentiva a 
indisciplina do(s) gestor(es) da área financeira da 
entidade, pois induz a situações financeiras positivas 
que, na prática, não existem.

II. O registro dos valores no boletim de caixa deve
obedecer, exclusivamente, ao regime de competência.

III. Por ser uma atividade sempre altamente complexa, os 
registros no boletim de caixa devem ser feitos, 
preferencialmente, por entidade terceirizada.

Pode-se afirmar que:

(A) todas estão corretas.
(B) apenas uma está correta.
(C) apenas I e II estão corretas.
(D) apenas II e III estão corretas.
(E) todas estão incorretas.

QUESTÃO 42
O relacionamento da entidade com o sistema financeiro é 
essencial para a gestão profissional das finanças de qualquer 
entidade. Requer, assim sendo, que a equipe tenha bons 
conhecimentos sobre a área. Analise as afirmativas a seguir 
e marque C (CERTA) ou E (ERRADA).

( ) Apesar de nomes parecidos, 0 "boletim de caixa" não 
tem qualquer relação com o "fluxo de caixa".
( ) A expressão "fechar o caixa" é usualmente utilizada para 
denominar o encerramento do balanço ao final do mês.
( ) O fluxo de caixa é uma ferramenta útil para averiguar a 
situação financeira da empresa, mas não a sua situação 
econômica.
( ) O boletim de caixa permite que o gestor apure se houve 
lucro ou prejuízo na entidade.

Assinale a alternativa correta.

(A) Todas estão CERTAS.
(B) Apenas uma está CERTA.
(C) Apenas duas estão CERTAS.
(D) Apenas três estão CERTAS.
(E) Todas estão ERRADAS.

QUESTÃO 43
Uma das tarefas usuais para algumas áreas de tesouraria é 
operacionalizar a transferência de recursos para conta de 
fornecedores, clientes ou associados. Assim sendo, é 
imperativo que o profissional da área conheça as regras 
envolvendo essas transações bancárias. A partir de março de 
2013, o valor mínimo para efetuar uma TED (Transferência 
Eletrônica Disponível) passou a ser de:

(A) R$ 1.000,00
(B) R$ 2.000,00
(C) R$ 3.000,00
(D) R$ 4.000,00
(E) R$ 5.000,00

QUESTÃO 44
Assinale a alternativa que, no âmbito da administração
pública, melhor descreve a receita extraorçamentária.

(A) Rendimentos que os governos auferem, utilizando os 
seus próprios recursos patrimoniais industriais e outros, 
não entendidos como tributos.

(B) Receita arrecadada sem vinculação específica, inclusive 
transferências aos Estados, Distrito Federal e 
Municípios, à disposição do Tesouro para a execução do 
orçamento, conforme alocação das despesas.

(C) Valores provenientes de toda e qualquer arrecadação 
que não figure no orçamento e, consequentemente, 
toda arrecadação que não constitui renda do Estado. O 
seu caráter é de extemporaneidade ou de 
transitoriedade nos orçamentos.

(D) As arrecadações pelas entidades públicas em razão de 
sua atuação econômica no mercado. Essas receitas são 
aplicadas pelas próprias unidades geradoras.

(E) Receita arrecadada com destinação específica 
estabelecida na legislação vigente. Se a receita 
vinculada é instrumento de garantia de recursos à 
execução do planejamento, por outro lado, o aumento 
da vinculação introduz maior rigidez na programação 
orçamentária.

QUESTÃO 45
O orçamento público especifica os diferentes tipos de 
valores arrecadados. Nesse contexto, assinale a alternativa 
que melhor preenche a lacuna a seguir.

"As _____________  são as que alteram o patrimônio
duradouro do estado, como, por exemplo, aquelas 
provenientes da observância de um período ou do produto 
de um empréstimo contraído pelo estado a longo prazo. 
Compreendem, assim, a constituição de dívidas, a conversão 
em espécie de bens e direitos".

(A) Receitas Próprias.
(B) Receitas Vinculadas.
(C) Receitas Derivadas.
(D) Receitas de Capital.
(E) Receitas de Economia Privada.
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QUESTÃO 46
A conciliação bancária, em termos gerais, compara e checa 
as informações contidas nos extratos bancários com os 
controles internos da empresa. É uma rotina fundamental 
para o controle dos recursos financeiros, prevendo falta ou 
sobra de dinheiro, bem como reduzindo riscos de erros ou 
fraudes. Analise as afirmativas a seguir:

I. Os valores apurados na conciliação bancária não têm 
qualquer relação com os registrados na contabilidade.

II. Para fazer a conciliação bancária, a entidade precisa ter 
um controle financeiro interno formal que considere 
todas as movimentações de entradas e de saídas 
financeiras.

III. Extratos bancários eletrônicos emitidos nos formatos 
OFC ou OFX podem ser importados por softwares 
financeiros, facilitando a conciliação bancária.

Pode-se afirmar que:

(A) todas estão corretas.
(B) apenas uma está correta.
(C) apenas I e II estão corretas.
(D) apenas II e III estão corretas.
(E) todas estão incorretas.

QUESTÃO 47
A guarda de bens e numerários impõe uma responsabilidade 
ímpar ao gestor da área de tesouraria, incluindo riscos à 
segurança pessoal e da equipe. Avalie as afirmações a seguir 
e marque C (CERTA) ou E (ERRADA).

( ) Caso não seja uma instituição financeira, o transporte de 
numerário (de e para a entidade) deve ser feito pelos 
próprios integrantes da equipe de tesouraria.

( ) Os riscos pela movimentação de recursos financeiros 
não se resume ao transporte físico de dinheiro, mas também 
às movimentações bancárias eletrônicas por meio da 
internet.

QUESTÃO 48
O Livro Caixa exerce papel fundamental para acompanhar a
movimentação financeira de qualquer entidade. Analise as
afirmativas a seguir:

I. O Livro Caixa registra todas as entradas e saídas de 
dinheiro em espécie. Não computa, por exemplo, a 
movimentação por cheques de terceiros ou depósitos 
em cheques.

II. O Livro Caixa é a escrituração da movimentação 
financeira da empresa, inclusive a bancária.

III. Uma das vantagens do Livro Caixa é a sua flexibilidade, 
pois os valores lançados não precisam estar lastreados 
em documentação hábil e idônea.

Pode-se afirmar que:

(A) todas estão corretas.
(B) apenas uma está correta.
(C) apenas I e II estão corretas.
(D) apenas II e III estão corretas.
(E) todas estão incorretas.

QUESTÃO 49
No movimento bancário, os cheques depositados na conta 
corrente podem não ficar disponíveis de imediato quando, 
por exemplo, forem de outra agência ou banco. O prazo de 
bloqueio, segundo o Banco Central do Brasil, varia apenas 
em função do valor do cheque. Para liberação dos valores 
depositados, esse prazo é contado a partir do dia útil 
seguinte ao do depósito. Para cheques de valor inferior a R$ 
300,00, por exemplo, o prazo de bloqueio é de:

(A) Até 10 dias úteis.
(B) Até 5 dias úteis.
(C) Até 4 dias úteis.
(D) Até 3 dias úteis.
(E) Até 2 dias úteis.

( ) Atualmente o uso de cofre (ou similar) para a guarda de 
bens e numerários é totalmente desaconselhável, pois além 
de não se traduzir em segurança efetiva, é um objeto que 
desperta a atenção de potenciais criminosos.

( ) O uso de equipamentos para verificar notas falsas é 
desejável, pois reduz o risco de perdas e inibe a ocorrência 
de fraudes.

Assinale a alternativa correta.

(A) Todas estão CERTAS.
(B) Apenas uma está CERTA.
(C) Apenas duas estão CERTAS.
(D) Apenas três estão CERTAS.
(E) Todas estão ERRADAS.
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QUESTÃO 50
O gestor de uma tesouraria, seja de empresa pública ou 
privada, exerce uma função primordial para a segurança 
financeira no dia a dia da entidade. Todas as decisões que 
acarretem eventos de pagamento ou recebimentos de 
recursos terão nesse profissional sua fase operacional e 
demandarão bom conhecimento de práticas bancárias. 
Analise as afirmativas a seguir e marque C (CERTA) ou E 
(ERRADA).

( ) A tesouraria pode aceitar notas com manchas rosa (que 
podem ser provenientes de roubo em caixas eletrônicos), 
pois poderão ser trocadas automaticamente em qualquer 
agência bancária.

( ) O profissional de fonoaudiologia que pagar o CREF0N06 
com cheque sem fundos poderá ter o nome registrado no 
Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF), que 
possui dados dos emitentes de cheques sem fundos, 
operacionalizado pelo Banco do Brasil.

( ) No caso das agências de bancos múltiplos com carteira 
comercial, de bancos comerciais e da Caixa Econômica 
Federal, o horário mínimo de expediente para o público será 
de cinco horas diárias ininterruptas, com atendimento 
obrigatório no período de 12h00 às 15h00, horário de 
Brasília.

RASCUNHO

( ) Segundo informações do Banco Central do Brasil, as 
pessoas, físicas ou jurídicas, não são obrigadas a receber 
cédulas rabiscadas, rasgadas e coladas ou faltando pedaço.

Assinale a alternativa correta.

(A) Todas estão CERTAS.
(B) Apenas uma está CERTA.
(C) Apenas duas estão CERTAS.
(D) Apenas três estão CERTAS.
(E) Todas estão ERRADAS.
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PROVA DE REDAÇÃO

LEIA COM ATENCAO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
1. Ao receber a sua FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO para a elaboração de seu texto, verifique imediatamente se o 

número de seqüência (canto superior direito) confere com o número impresso no seu CARTAO-RESPOSTA.

2. A prova de redação deverá ser manuscrita, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta; não
serão permitidas interferências e/ou participação de outras pessoas.

3. A FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO da prova de redação não poderá ser assinada, rubricada ou conter, em outro local, 
que não o apropriado, qualquer palavra ou marca que possibilite a identificação do candidato. Portanto, a 
detecção de qualquer marca identificadora, no espaço destinado à transcrição do texto definitivo, acarretará a 
anulação da prova.

4. A FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO será o único documento válido para avaliação da prova. A folha rascunho no 
caderno de provas é de preenchimento facultativo e não valerá para tal finalidade.

5. A resposta deverá ter extensão mínima de 15 linhas e máxima de 30 linhas.

6. O candidato receberá nota 0 (zero) na prova de redação em casos de fuga ao tema ou ao gênero proposto, de haver
texto com quantidade inferior a 15 (quinze) linhas, de não haver texto, de não haver respeito à estrutura textual, de 
identificação em local indevido, se o texto for escrito a lápis ou caneta de cor diferente da especificada no subitem 
2 acima, ou apresentar letra ilegível.

PROPOSTA DE REDAÇAO

Leia os textos a seguir.

Texto I 

Sancionada lei que proíbe som alto em transportes intermunicipais na BA
Nova norma também abrange trens, ferry boat, vans e micro-ônibus

O governador Jaques Wagner sancionou a Lei 12.803, que proíbe que passageiros de transportes intermunicipais 
(rodoviário, hidroviário, aquaviário e ferroviário) usem aparelhos sonoros para escutar música ou similares na opção alto- 
falante. A lei, que foi proposta através de um projeto da Assembleia Legislativa, foi publicada no Diário Oficial do Estado.

A lei especifica que o uso dos aparelhos no modo alto-falante está proibido em ônibus, micro-ônibus, vans, 
autolotações, ferry boats, catamarãs, lanchas, barcas, metrôs, trens e semelhantes. É permitido o uso dos aparelhos sonoros, de 
qualquer natureza, seja mp3, celular, tablet ou outros, desde que o usuário esteja com fones de ouvido.

Caso o passageiro desobedeça à nova lei, será "convidado" a deixar o transporte coletivo. Se o usuário se recusar a 
deixar o local, a polícia pode ser acionada. Na primeira vez que o passageiro cometer a infração, ele será apenas advertido. Caso 
seja reicindente, deverá pagar uma multa de R$ 1 mil.

A nova norma estabelece ainda que sejam colocados avisos nos locais onde há a proibição com a seguinte mensagem: 
"É proibido o uso de aparelhos sonoros ou musicais no interior deste transporte sem a utilização de fones de ouvido, sob pena 
de retirada do infrator e multa, conforme Lei Estadual".

A fiscalização deverá ser feita pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e 
Comunicações da Bahia (Agerba).

(Disponível em www.gl.com.br)
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Texto II

Texto III 

Projeto de lei estadual proíbe som na rua após as 22h
Foco da matéria, aprovada na Assembleia, são os carros parados em áreas públicas e privadas

A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou projeto de lei que proíbe carros com som alto parados em locais 
públicos e privados, uma forma de evitar aglomeração de pessoas e barulho em excesso, principalmente em postos de gasolina 
e nas ruas.

O projeto aguarda sanção ou veto do governador Geraldo Alckmin (PSDB). Se tiver o aval, estarão proibidos, em todo o 
Estado, aparelhos de som ligados com volume acima de 50 decibéis — um trio elétrico pode chegar a 110 decibéis, por exemplo.

Entre as 22h e 8h o uso do aparelho é proibido em calçadas ou ruas. A mesma regra vale para locais privados, como 
estacionamentos, lojas de conveniência etc. Carros em movimento, mesmo com barulho em excesso, não serão penalizados.

A presença de carros turbinados com caixas de som com alta potência representa boa parte das reclamações feitas ao 
sistema 190 da Polícia Militar (PM). O projeto prevê multa que varia entre R$ 9,6 mil e R$ 38,7 mil para motoristas que 
descumprirem as normas. O valor poderá dobrar em caso de reincidência e os aparelhos serão apreendidos.

(Disponível em correio.rac.com.br)

Considerando as informações contidas nos textos e outras que julgar importantes para o desenvolvimento do tema, escreva um 
texto dissertativo com base nos seguintes questionamentos:

A proibição de sons de alta potência em veículos particulares é uma solução para as pessoas ou um desrespeito ao motorista? 
E no caso do transporte público: trata-se de um impedimento que invade a individualidade ou de uma medida para garantir a 
ordem?
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