
SELEÇÃO PÚBLICA n° 01/2013

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

NÍVEL SUPERIOR

CARGO 300: COORDENADOR ADMINISTRATIVO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES
1. Confira se seu CADERNO DE PROVAS corresponde ao cargo escolhido em sua 

inscrição. Este caderno contém cinqüenta questões objetivas, corretamente 
ordenadas de 1 a 50, 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: 
C A 1 1  5 o

I n s t i t u t o

QUADRIX
Responsabilidade Social

W J



Seleção Pública n° 01/2013 -  CREFONO 6 | CARGO: COORDENADOR ADMINISTRATIVO___________________________ | Instituto QUADRIX

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

CHAVE DE SEGURANÇA: C A 1 1 5  o 3

http://www.mauroalthoff.com/paginas/cortoon/mauricio.htm


Seleção Pública n° 01/2013 -  C R E F O N O  6 CARGO: C O O R D E N A D O R  A D M IN IS T R A T IV O ________________________________  Instituto Q U A D R IX

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 g  N | -  3 < x < 5 } e B = { x g  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?

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

QUESTÃO 15
Se n = 36!, qual é o maior fator primo de n?

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

QUESTÃO 16
Se Cnp é o número de combinações de n elementos

tomados p a p, então a equação
10

J X P-2’ =512
P - 0

tem solução para x igual a:

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

QUESTÃO 41
A operação de arquivamento dos documentos digitais se 
diferencia do arquivamento dos documentos convencionais 
porque nesses últimos o arquivamento é ao mesmo tempo 
uma operação lógica e física. No documento digital, suporte 
e conteúdo são entidades separadas. Como ele é constituído 
por um objeto físico (suporte), lógico (software e formato) e 
conceituai (apresentação), a operação de arquivar significa 
armazenar o objeto digital, mantendo a sua identificação 
única e os ponteiros para outros objetos digitais.
O órgão ou entidade deve controlar quem está autorizado a 
ter acesso aos documentos arquivados e em que 
circunstâncias o acesso é permitido, dado que os 
documentos podem conter informação pessoal, comercial 
ou operacionalmente sensível. O sistema deve ser capaz de 
recuperar qualquer documento, em qualquer tempo e de 
apresentá-lo com a mesma forma que tinha no momento da 
sua criação. A essa qualidade damos o nome de:

(A) Autenticidade.
(B) Acessibilidade.
(C) Confiabilidade.
(D) Unicidade.
(E) Organicidade.

Instituto QUADRIX

QUESTÃO 43
Uma entidade pública recebeu uma importância relativa a 
um empréstimo que concedera anteriormente. A 
importância recebida foi composta por dois valores 
diferenciados: o primeiro referiu-se à amortização do 
empréstimo concedido; o segundo aos juros cobrados 
decorrentes do período do empréstimo. Considerando os 
princípios da Contabilidade Governamental, a receita 
referente a esses juros deve ser contabilizada como:

(A) Amortização do principal.
(B) Receita Patrimonial.
(C) Receita de Contribuições.
(D) Encargos Diversos.
(E) Receita de Operações de Crédito.

QUESTÃO 44
Nas entidades, públicas ou privadas, as informações fluem 
através de canais de informação. Esses podem ser formais e 
informais. Na interpretação das informações cada 
observador pode ter uma percepção diferente graças ao 
filtro mental que cada um possui, constituído pela 
experiência de vida, formação cultural e religiosa, formação 
educacional, filosofia de vida. Qual medida é viável e está ao 
alcance da Administração de Pessoal e Recursos Humanos, 
para adoção, a fim de que diferentes funcionários tenham a 
mesma reação para a mesma informação?

(A) Manutenção de um único canal de informação.
(B) Detalhamento das informações que fluem pela 

entidade.
(C) Contratação de funcionários com uma única formação 

profissional.
(D) A ocorrência de erros é inerente ao processo de 

interpretação de uma informação e, portanto, 
inevitável.

(E) Programa de treinamento e condicionamento 
adequado.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 42
A organização nasce da necessidade humana de cooperação. 
Por meio da reunião dos esforços serão alcançados objetivos 
inalcançáveis pelo esforço individual. Organização bem 
sucedida é aquela que consegue aproveitar o talento de 
cada um direcionando-o a objetivos comuns. Dentro da 
organização executam-se funções que contribuem para que 
os objetivos pessoais (realização e ascensão profissional) ou 
coletivos sejam alcançados, tais como planejar, tomar 
decisões, executar múltiplas atividades (produzir 
informações, controlar etc.). A definição do perfil e escolha 
do quadro gerencial de uma empresa é uma tarefa 
preponderantemente resultante e ligada ao:

(A) Planejamento.
(B) Controle.
(C) Linha de Comando.
(D) Princípio da Autoridade.
(E) Princípio da Divisão do Trabalho.
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casa

QUESTÃO 45
Nos tempos atuais as pessoas passam mais tempo no 
ambiente de trabalho do que em suas próprias casas. É 
produtivo que os funcionários se sintam como se estivessem 
em uma segunda casa, trabalhando em harmonia com seus 
colegas, de qualquer nível. Entretanto, por mais que o 
ambiente de trabalho se torne quase como uma segunda

o funcionário deve utilizar os materiais e 
equipamentos da empresa de maneira profissional. Embora 
algumas entidades, por liberalidade, permitam o uso "livre" 
da internet em determinados períodos do dia como, por 
exemplo, pela manhã, na hora do almoço ou no final da 
tarde para que o funcionário faça pesquisas escolares ou se 
aprimore, o computador utilizado no serviço deve ser usado 
preponderantemente para o auxílio e para o desempenho 
de suas tarefas durante a carga horária de trabalho. Entre as 
opções a seguir, aponte a que não deve ser levada em 
consideração para uso do computador na empresa.

(A) O e-mail com o "@nome da empresa" funciona como 
um papel timbrado digital, portanto seu uso deve ser 
restrito.

(B) Descarregar arquivos e mantê-los no computador pode 
deixar a máquina mais lenta.

(C) Para baixar filmes e fotos pessoais não há necessidade 
de qualquer cuidado ou restrição, visto que os 
computadores da empresa devem possuir barreiras 
capazes de impedir a contaminação por vírus e outras 
pragas.

(D) Mensagens como "Você será demitido se não cumprir 
com as metas", "Estou de olho em você" etc. podem ser 
caracterizadas como assédio moral.

(E) O e-mail contendo "Quando você vai sair comigo?", 
"Você está linda hoje" etc. pode caracterizar o assédio 
sexual.

QUESTÃO 46
Ética deve ser uma preocupação dos seres humanos que 
têm liberdade de escolha. Trata-se de escolha individual. Ao 
se deparar com cursos de ação alternativos, qual é a escolha 
moral correta? Quais são as principais características da 
escolha ética? Ter responsabilidade significa aceitar os 
custos, os deveres e as obrigações potenciais pelas decisões 
tomadas. Sobre os princípios éticos, leia as afirmações a 
seguir.

I. Faça ao outro o que gostaria que ele fizesse a você.
II. Se uma ação não é correta para todos, então não é 

correta para ninguém.
, Se uma ação não pode ser realizada repetidamente, 

então não deve ser realizada nunca.
IV. Realize a ação que alcance o valor mais alto ou maior.
V. Realize a ação que causar o menor dano ou que tenha o 

menor custo potencial.
VI. Suponha que praticamente todos os objetos tangíveis 

ou intangíveis pertençam a alguém, salvo declaração
f  •em contrario.

São princípios éticos os representados na(s) afirmativa(s):

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

QUESTÃO 47
O artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal, impôs como 
regra a obrigatoriedade de licitar. Entretanto a Lei n5 
8.666/93 (Lei das Licitações), por meio do artigo 25, expõe 
situações em que a licitação é inexigível e, no artigo 24, 
situações em que a licitação é dispensável. Aponte, entre as 
situações enumeradas, qual é a que se enquadra no 
princípio de inexigibilidade.

(A) Casos de guerra ou grave perturbação da ordem.
(B) Casos de emergência ou de calamidade pública, quando 

caracterizada urgência de atendimento de situação que 
possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança 
de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros 
bens, públicos ou particulares.

(C) Quando houver possibilidade de comprometimento da 
segurança nacional nos casos estabelecidos em decreto 
do Presidente da República, ouvido o Conselho de 
Defesa Nacional.

(D) Para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros 
que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou 
representante comercial exclusivo, vedada a 
preferência de marca, devendo a comprovação de 
exclusividade ser feita através de atestado fornecido 
pelo órgão de registro do comércio do local em que se 
realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo 
Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, 
ainda, pelas entidades equivalentes.

(E) Quando não acudirem interessados à licitação anterior 
e esta justificadamente não puder ser repetida sem 
prejuízo para a Administração, mantidas, nesse caso, 
todas as condições preestabelecidas.
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QUESTÃO 48
As afirmações a seguir estão corretas, exceto:

(A) Autarquia é o serviço autônomo, criado por lei, com 
personalidade jurídica, patrimônio e receita própria, 
para executar atividades típicas da Administração 
Pública, que requeiram, para seu melhor 
funcionamento, gestão administrativa e financeira 
descentralizada.

(B) Ato administrativo, no dizer de Diógenes Gasparini, é 
"toda a prescrição unilateral, juízo ou conhecimento, 
predisposto à produção de efeitos jurídicos, expedida 
pelo Estado ou por quem lhe faça as vezes, no exercício 
de suas prerrogativas e como parte interessada numa 
relação, estabelecida na conformidade ou na 
compatibilidade da lei, sob o fundamento de cumprir 
finalidades assinaladas no sistema normativo, sindicável 
pelo Judiciário".

(C) A expressão contrato pode ser definida como um 
acordo recíproco de vontades que tem por fim gerar 
obrigações recíprocas entre os contratantes. Os 
contratos administrativos caracterizam-se por ser um 
acordo de vontades entre um particular e a 
Administração Pública que se submetem ao regime 
jurídico de Direito Público.

(D) A "prescrição" é a perda, em termos de processo, da 
oportunidade de agir, em razão do decurso de prazo 
para essa ação, enquanto que na "preclusão" há a perda 
do direito de ação, operando-se antes da possibilidade 
de interposição da ação.

(E) Os bens públicos não podem servir de garantia a um 
credor, como nos casos de hipoteca, penhor e anticrese.

Instituto QUADRIX

QUESTÃO 50
O estatístico Willian Edward Deming popularizou, na década 
de 50, no Japão, o ciclo PDCA (Plan -  Planejamento; Do -  
Execução; Check -  Verificação; e Act -  Ação), estabelecendo 
14 princípios visando ao entendimento e à implementação 
de seus conceitos. O PDCA é aplicado para atingir resultados 
dentro de um sistema de gestão e pode ser utilizado em 
qualquer empresa de forma a garantir o sucesso nos 
negócios, independentemente de sua área de atuação. A 
análise de um processo, com a identificação de um 
problema e o estabelecimento de uma meta, faz parte de 
qual fase?

(A) Plan -  Planejamento.
(B) Do-Execução.
(C) Check-Verificação.
(D) A ct-A ção.
(E) A nenhum dos ciclos citados.

RASCUNHO

QUESTÃO 49
A Administração de Materiais pode ser definida como sendo 
um conjunto de atividades desenvolvidas dentro de uma 
entidade, de forma centralizada ou não, destinadas a suprir 
as diversas unidades, com os materiais necessários ao 
desempenho normal das respectivas atribuições. Uma boa 
administração de materiais permite o suprimento de 
materiais imprescindíveis ao funcionamento da organização, 
no tempo oportuno, na quantidade necessária, na qualidade 
requerida e pelo menor custo. Como todas as atividades 
específicas dentro da entidade, a Administração de 
Materiais possui uma terminologia própria, isto é, um 
conjunto de termos técnicos que deve ser dominado por 
quem se relaciona com a área. "A quantidade de 
determinado item, com utilização certa, comprometida 
previamente e que por alguma razão permanece 
temporariamente em almoxarifado e que está disponível 
somente para uma aplicação ou unidade funcional 
específica" recebe a denominação de:

(A) Estoque ativo ou normal.
(B) Estoque morto ou inativo.
(C) Estoque empenhado.
(D) Estoque médio, operacional.
(E) Estoque mínimo.
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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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I n s t i t u t o

FOLHA RASCUNHO
Em hipótese alguma será considerado o texto escrito neste espaço
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