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Cada um dos itens da prova objetiva está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a
que cada um deles esteja vinculado, marque, no cartão‐resposta, para cada item: o campo designado com o código C, caso julgue
o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.
A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa.
Para as devidas marcações, use o cartão‐resposta, único documento válido para a correção da sua prova objetiva.

CONHECIMENTOS BÁSICOS
Em relação ao texto e a seus aspectos linguísticos, julgue os
itens de 1 a 7.

Texto para os itens de 1 a 14.
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Escaneamento de dentes, anestesia sem dor,
aparelhos ortodônticos invisíveis, impressora 3D, entre
tantas outras tecnologias, tomam conta dos consultórios
odontológicos. Segundo dados de uma das mais conhecidas
empresas que comercializam softwares e equipamentos
que possibilitam a obtenção de modelos virtuais a partir da
digitalização direta da boca e a impressão de dentes em
impressora 3D, atualmente são mais de 27 mil
equipamentos instalados em consultórios de cinquenta
países e mais de vinte milhões de restaurações feitas com o
uso dessa tecnologia.
A inovação tecnológica, que torna os procedimentos
odontológicos mais rápidos e eficazes, conquistou não
somente os dentistas, mas também os pacientes, que ficam
encantados com os avanços da tecnologia na área. “É muito
comum os pacientes pedirem para fotografar ou filmar o
processo de confecção dos dentes de porcelana”, afirma um
cirurgião‐dentista que trabalha desde 2011 com a
tecnologia 3D para impressão de dentes.
Os tratamentos odontológicos mudaram muito nos
últimos anos e, cada vez mais, estão voltados para a
estética. Entre os tratamentos mais procurados, estão os
implantes e as lentes de contato dental.
O procedimento de impressão de dentes funciona da
seguinte maneira: a boca do paciente é escaneada, um
processo totalmente indolor, e aparecem na tela do
computador exatamente os espaços necessários para o
implante dos dentes que faltam; a prótese é desenhada no
computador e, então, o software envia o arquivo para a
impressora 3D, onde é colocado um bloco de cerâmica que
cria o dente, procedimento chamado de fresagem; após
isso, é possível colocar o dente no implante. O
procedimento todo dura menos de uma hora.
O tratamento estético com lentes de contato dental
é feito com lâminas extremamente finas, coladas sobre a
superfície do dente, sem praticamente precisar desgastar os
dentes naturais. As lentes de contato dentais, feitas de
cerâmica, também são confeccionadas em impressora 3D.
Esse procedimento pode corrigir imperfeições dentárias e
até alguns desalinhamentos que, antes, requeriam
tratamento com aparelho ortodôntico. O tempo de
tratamento também é um diferencial que a tecnologia
permite: o tempo entre a primeira consulta e a finalização
do procedimento pode ser de apenas dois dias, ou seja, é
possível ter o sorriso desejado em poucos dias e, algumas
vezes, em poucas horas. Isso traz uma grande satisfação
para o paciente, gera bem‐estar e melhora sua autoestima.
Internet: <https//exame.abril.com.br> (com adaptações).
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No texto, estruturado em forma dissertativa, o autor faz
uma reflexão crítica acerca dos tratamentos
odontológicos atuais, nos quais os avanços tecnológicos
destinam‐se a fins estéticos, em detrimento dos
processos terapêuticos.
2 No texto, é mencionada a eficiência do tratamento
estético com lentes de contato dental para a correção de
imperfeições e certos desalinhamentos dentários.
3 Os vocábulos “invisíveis”, “países” e “superfície” são
acentuados graficamente de acordo com a mesma regra
de acentuação gráfica.
4 Estaria mantida a correção gramatical do texto caso
fosse suprimida a vírgula após o termo “tecnologias”
(linha 3), passando o sujeito da oração a ser “entre
tantas outras tecnologias” (linhas 2 e 3).
5 No segmento “Segundo dados de uma das mais
conhecidas empresas que comercializam softwares
e equipamentos que possibilitam a obtenção de
modelos virtuais a partir da digitalização direta da
boca e a impressão de dentes em impressora 3D”
(linhas de 4 a 8), há duas orações que restringem termos
substantivos.
6 A conjunção “mas” (linha 14) está empregada, no
período, com sentido adversativo.
7 Na oração “É muito comum” (linhas 15 e 16), a forma
verbal “É” está flexionada na terceira pessoa do singular
porque o sujeito é oracional.
____________________________________________________
No que se refere à correção gramatical e à coerência das
substituições propostas para vocábulos e trechos destacados
do texto, julgue os itens de 8 a 11.
8 “são” (linha 8) por existe
9 “estão” (linha 22) por incluem‐se
10 “chamado de” (linha 31) por denominado
11 “é possível” (linha 32) por pode
____________________________________________________
Considerando a correção gramatical e a coerência das
reestruturações propostas para orações e trechos de
períodos destacados do texto, julgue os itens de 12 a 14.
12 “que torna os procedimentos odontológicos mais
rápidos e eficazes” (linhas 12 e 13): aonde os
procedimentos odontológicos ficam mais rápidos e
eficazes
13 “a prótese é desenhada no computador” (linhas 28 e 29):
desenha‐se a prótese no computador
14 “em poucas horas. Isso” (linha 46) por em poucas horas,
o que
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Julgue os itens 15 e 16 quanto à correção gramatical dos
trechos apresentados e à adequação da linguagem à
correspondência oficial.

No que diz respeito aos conceitos de redes de computadores,
ao programa de correio eletrônico Microsoft Outlook 2016 e
às noções de vírus, worms e pragas virtuais, julgue os itens
de 23 a 28.

15 Informamos que o documento que nos referimos
anteriormente deve ser encaminhado à esta Gerência,
no máximo, até o dia 10 do mês vindouro.
16 Reinteramos, por meio desta, a necessidade premente
do preenchimento do formulário de requisição de férias
anuais por todos servidores do órgão até o último dia útil
do presente ano.
____________________________________________________

23 A Internet é um exemplo clássico de uma rede LAN.
24 A principal característica de uma rede pública é que ela
é propriedade de um provedor de serviço, o qual fornece
serviço para qualquer pessoa/empresa, sem qualquer
tipo de cobrança pelo serviço.
25 Além de permitir que os e‐mails sejam organizados de
modo a facilitar o trabalho do usuário, o Outlook 2016
ainda permite que reuniões e compromissos sejam
agendados.
26 Os anexos de mensagens de e‐mail do Outlook 2016 não
podem ser impressos sem que os arquivos sejam
abertos.
27 A ativação do vírus time bomb é inicializada em
determinada data, escolhida pelo elaborador do código,
ou seja, o programador.
28 Os hijackers são uma modalidade de vírus que instala
programas no computador com a finalidade de deixar o
computador vulnerável, no modo compartilhado, para
ataques. A principal característica dessa modalidade é
liberar as portas inativas para que outros hackers
possam fazer seus ataques por meio delas.
____________________________________________________

Nos itens que avaliem conhecimentos de informática, a
menos que seja explicitamente informado o contrário,
considere que: todos os programas mencionados estejam em
configuração padrão, em português; o mouse esteja
configurado para pessoas destras; expressões como clicar,
clique simples e clique duplo refiram‐se a cliques com o
botão esquerdo do mouse; e teclar corresponda à operação
de pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá‐la,
acionando‐a apenas uma vez. Considere também que não
haja restrições de proteção, de funcionamento e de uso em
relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e
equipamentos mencionados.
Acerca dos conceitos de hardware, do programa Microsoft
Excel 2013 e do sistema operacional Windows 10, julgue os
itens de 17 a 22.
17 A memória cache, geralmente, obtém informações
armazenadas para o microprocessador de uma forma
mais rápida que a que usa apenas a DRAM (Dynamic
Random Access Memory) de alta capacidade.
18 Uma memória flash é essencialmente um dispositivo de
leitura, tendo em vista que esse tipo de memória não
permite a escrita.
19 No Excel 2013, o recurso

Um gerador automático de números aleatórios utiliza
os seguintes conjuntos ao gerar os números: R o conjunto de
todos os números inteiros divisíveis por 2; S o conjunto de
todos os números inteiros divisíveis por 3; e T o conjunto de
todos os números inteiros divisíveis por 6. Esse gerador
possui algumas afirmações verdadeiras sobre esses
conjuntos.
Com base nessa situação hipotética, julgue os itens 29 e 30.
29 O conjunto T é um subconjunto de S.
30 A intersecção de R e S é o conjunto vazio.

RASCUNHO

não permite que

seja inserida mais de uma regra por planilha.
20 O endereço (referência) de uma célula, no Excel 2013,
pode ser relativo ou absoluto.
21 Uma das formas de se abrir o Gerenciador de Tarefas
do Windows 10 é por meio das teclas de atalho

++

.

22 No Windows 10, por meio do recurso

,é

permitido ao usuário escolher as permissões de
aplicativos que devem ser ativadas ou desativadas.
CFO
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Julgue os itens de 31 a 34.

RASCUNHO

31 Suponha‐se que Maria tenha 2 filhos, sendo o mais velho
um menino. Nesse caso, a probabilidade de ambas as
crianças serem meninos é de 0,25.
32 Suponha‐se que o rei Arthur e os 12 cavaleiros se
sentem ao redor de uma mesa redonda e que o rei
sempre se sente na cadeira maior. Nessas condições,
há 144 possibilidades diferentes de esses cavaleiros se
sentarem ao redor dessa mesa.
33 Considere‐se que um candidato vá responder a uma
prova com 10 questões, do tipo certo/errado. Nesse
caso, é correto afirmar que há 120 possibilidades de ele
acertar exatamente 7 questões, sem deixar nenhuma
em branco.
34 Suponha‐se que, em um bairro com mil e oitocentas
crianças, 1.260 tenham sido vacinadas contra o
sarampo. Sendo assim, em um grupo de 10 crianças,
7 foram vacinadas, atingindo um total de 70%.
____________________________________________________
Catarina colheu, em sua chácara, algumas laranjas e
deu a metade delas para Joana. A outra metade Catarina
dividiu em duas partes iguais, ficando com uma parte e
entregando a outra parte para Ana, que recebeu 16 laranjas.
Com base nesse caso hipotético, julgue os itens 35 e 36.
35 Catarina ficou com 24 laranjas.
36 Catarina colheu, em sua chácara, trinta e duas laranjas.
____________________________________________________
Um depósito de materiais de construção civil utiliza
um caminhão basculante para transportar material de
construção para a obra. A carroceria desse caminhão tem
2,20 m de largura, 3,20 m de comprimento e 0,70 m de altura.
Com base nessa situação hipotética, julgue os itens 37 e 38.
37 Ripas de madeira de 5 m podem ser transportadas
inteiramente dentro da carroceria do caminhão.
38 Para transportar 8 m3 de areia, duas viagens são
necessárias e suficientes.
____________________________________________________
Os funcionários de uma empresa precisam criar uma
comissão para elaborar um documento sobre determinado
assunto. Entretanto, algumas condições deverão ser
satisfeitas. Alice só participará da comissão se Bento também
participar. Bento não participará se Carlos e Eunice, ambos,
participarem. Eduardo, Carlos e Eunice conhecem o assunto,
então um deles tem de participar da comissão. Eduardo só
participará se Carlos ou Alice ou ambos participarem. Carlos
não participará se nem Alice nem Bento participarem.
Com base nesse caso hipotético, julgue os itens 39 e 40.
39 Uma comissão formada por Carlos, Eduardo, Bento e
Alice satisfaz as condições descritas.
40 Eduardo não participará se Carlos ou Alice não
participarem.
CFO
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CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES
Julgue os itens de 41 a 45 a respeito da ética.
41 Ética é o conhecimento que municia o indivíduo com
critérios para a escolha da melhor conduta.
42 A ética relaciona‐se com os direitos humanos no sentido
de estes fornecerem um limite a um agir ético.
43 A ética concerne a uma realidade humana construída
histórica e socialmente.
44 O agir ético reconhece a si mesmo como um agir, em
princípio, não natural, mas que, desejado, se
naturalizaria por meio do hábito e do costume.
45 A moral é científica, voltada a compreender e a criticar a
ética.
____________________________________________________
Com relação à moral, julgue os itens de 46 a 50.
46 Segundo Adam Smith, a moral resulta das experiências
históricas e se consagra a partir de sua eficiência e
utilidade.
47 Conforme David Hume, a moral parte da identificação do
outro, de um exercício de empatia.
48 Immanuel Kant afirma que a moral é empírica e deriva
da experiência.
49 A moral é atemporal, e não espacial.
50 A moral é inata e passível de generalização, alcançando
toda a raça humana.
____________________________________________________
Acerca da ética, julgue os itens de 51 a 55.
51 A ética do fim prescreve que o agir humano se dirige a
um objetivo, cabendo à ética revelar que objetivo
deveria ser esse.
52 A ética do móvel considera não o que o indivíduo deveria
fazer, mas o que ele efetivamente fez para, a partir disso,
buscar aprendizados e experiências.
53 A ética empírica utilitarista considera que o
comportamento humano tem origem na produção de
prazer e de benefícios.
54 A ética empírica subjetivista coloca o indivíduo como
origem da conduta moral, que deve ser valorada sempre
de forma pessoal, e não objetiva.
55 A ética dos bens considera que o agir humano é
orientado pela busca de algo específico, que representa
um fim, como, por exemplo, a felicidade ou o bem
comum.
____________________________________________________
De acordo com o Decreto n.º 68.704/1971, julgue os itens
de 56 a 60.
56 O Conselho Federal e os Conselhos Regionais ostentam
personalidade jurídica de direito privado, ainda que seu
regime seja parcialmente derrogado pelo regime jurídico
administrativo.
57 Os Conselhos Regionais são totalmente autônomos, sem
nenhuma espécie de subordinação ao Conselho Federal.
CFO

58 Os suplentes serão convocados a compor o Plenário
somente quando houver falta ou impedimento ocasional
do titular.
59 Os suplentes poderão ser convocados para auxiliar o
Conselho Regional em certos trabalhos, hipótese em que
poderão participar das sessões com direito a voto.
60 É obrigatória a designação, pelos Conselhos Regionais,
de representantes em cada município do território
sob sua jurisdição.
____________________________________________________
No que se refere à Consolidação das Normas para
Procedimentos nos Conselhos de Odontologia (Resolução
CFO n.º 63/2005), julgue os itens de 61 a 65.
61 Compete ao técnico em prótese dentária executar as
partes de planejamento e execução dos trabalhos
odontológicos.
62 O número de registro do técnico em prótese dentária
deverá constar das notas fiscais dos serviços que prestar.
63 O enquadramento como técnico em saúde bucal exige
diploma ou certificado específico, que atenderá aos
requisitos dispostos nos normativos vigentes.
64 É vedado ao auxiliar em saúde bucal prestar assistência
direta ao paciente, ainda que supervisionado por técnico
em saúde bucal.
65 O auxiliar em saúde bucal deverá portar, além de
certificado regular, comprovação de experiência mínima
de dois anos de estágio para poder requerer sua
inscrição junto ao respectivo Conselho Regional.
____________________________________________________
Conforme a Consolidação das Normas para Procedimentos
nos Conselhos de Odontologia (Resolução CFO n.º 63/2005),
julgue os itens de 66 a 70.
66 Os cirurgiões‐dentistas não podem realizar cirurgias que
demandem anestesia geral.
67 O óbito de paciente submetido a procedimento
local odontológico realizado exclusivamente por
cirurgião‐dentista exigirá atestado expedido pelos
serviços de patologia ou pelo Instituto Médico Legal,
observados os requisitos legais.
68 Na hipótese de determinadas lesões atraírem, por sua
característica, áreas de especialidade da odontologia e
da medicina, seu tratamento deverá se dar por equipe
conjunta, sempre chefiada pelo profissional médico.
69 A dentística tem como escopo o estudo e a
disseminação de procedimentos educativos, preventivos
e terapêuticos.
70 Estomatologia é a especialidade da odontologia que
visa à prevenção, ao diagnóstico, ao prognóstico e ao
tratamento de doenças maxilomandibulares.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Acerca dos aspectos técnicos do patrimônio e da Estrutura

82 É vedada a emissão de ações representativas do capital

Conceitual para Elaboração e Divulgação do Relatório
Contábil‐financeiro, julgue os itens de 71 a 80.

social sem valor nominal.
83 A legislação estabelece um limite máximo de ações
preferenciais sem direito a voto que podem ser emitidas,

71 A informação acerca da entidade que reporta

fixado em termos percentuais do total de ações

informação contábil‐financeira será útil se puder ser
comparada com informações similares geradas por

existentes.
84 Somente os titulares de ações ordinárias podem eleger

outras entidades.
72 O

relatório

membros dos órgãos de administração da companhia.

contábil‐financeiro

só

deverá

ser

85 A constituição de companhia por subscrição pública

considerado como válido se atender a todas as

somente poderá ser efetuada com a intermediação de

necessidades de informação de terceiros interessados

instituição financeira.

na entidade controlada.

____________________________________________________

73 A informação quantificável deve ser o único aspecto
verificável do relatório contábil‐financeiro.
74 O

atributo

de

tempestividade

da

A respeito dos conceitos elementares de contabilidade,
julgue os itens de 86 a 95.

informação

contábil‐financeira encerra‐se ao final do exercício

86 A aplicação de advertência a um funcionário constitui

financeiro.
75 A

fato contábil, ainda que não haja sanção financeira.

entidade

responsável

pelo

relatório

87 A venda de uma mercadoria deve ser considerada

contábil‐financeiro deve avaliar se os custos incorridos

como

na elaboração e na divulgação de uma informação em

independentemente das circunstâncias.

particular

são

justificados

pelos

benefícios

uma

variação

patrimonial

aumentativa,

88 As contas retificadoras de ativo e passivo integram o

proporcionados pelo uso de tal informação.

conjunto de contas patrimoniais.

76 Nem todos os itens que tratam da reavaliação ou da

89 De acordo com a teoria personalista, as contas dos

atualização de ativos e passivos são incluídos na

agentes correspondentes representavam os direitos e as

demonstração do resultado.

obrigações da entidade com terceiros.

77 Os conceitos técnicos correspondentes ao capital

90 Uma conta sintética recebe lançamentos que provocam

financeiro e ao capital físico são distintos, mas o critério

repercussões em outros itens do patrimônio da

de manutenção dessas modalidades de capital deve ser

entidade.
91 Na receita bruta de vendas, não se incluem os impostos

o mesmo.

não cumulativos cobrados do comprador ou contratante

78 O ponto de vista da contabilidade sobre o patrimônio

do qual o vendedor seja mero depositário.

deve ser dinâmico, abrangendo as mutações ocorridas

92 As mudanças no cenário exterior à entidade controlada

em determinado período.

podem suscitar alterações no plano de contas que

79 Determinada entidade cujo volume de dívidas supere a

independam da vontade de seus administradores.

soma de seus ativos não dispõe de patrimônio.
80 A delimitação qualitativa do patrimônio deve descer até

93 Determinada obrigação pode ser incluída no passivo

o grau de particularização que permita a perfeita

circulante do balanço patrimonial, ainda que não

compreensão do componente patrimonial.

contribua para a manutenção das atividades normais da
empresa.

____________________________________________________
Com base na Lei n.º 6.404/1964 e em suas alterações

94 O recebimento de receita referente a exercícios
anteriores deve ser relacionado nos ajustes de exercícios

posteriores, julgue os itens de 81 a 85.

anteriores da demonstração de lucros ou prejuízos
acumulados.

81 Os titulares de ações em circulação no mercado que

CFO

constituam minoria, mas alcancem determinado

95 O valor da riqueza gerada pela empresa e sua

percentual estipulado por lei, poderão requerer

distribuição entre os elementos que contribuíram para a

convocação de assembleia especial para deliberar sobre

geração dessa riqueza devem ser apresentados na

a realização de avaliação da companhia.

demonstração do resultado do exercício.
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Quanto aos conceitos básicos de contabilidade pública, julgue

108 Os auxílios para investimentos de empresas privadas de

os itens de 96 a 105.

fins lucrativos podem ser concedidos em caráter
excepcional, com autorização expressa do ministro da

96 A contabilidade pública carece de uma norma legal de
abrangência geral, porque a lei prevista na Constituição

Economia.
109 Entre as modalidades de crédito adicional previstas na

Federal de 1988 para tal finalidade ainda não foi

legislação, só o crédito suplementar pode ser aberto por

aprovada.
97 Os bens de domínio público são excluídos do objeto de
estudo da contabilidade pública.

meio de decreto executivo.
110 As

dotações

atribuídas

a

diversas

unidades

orçamentárias poderão ser movimentadas por órgãos

98 As empresas estatais dependentes integram o campo de

centrais de administração geral.

atuação da contabilidade pública.
99 A alteração patrimonial qualitativa ocorre quando

____________________________________________________

determinado fato contábil provoca alteração dos itens

Com relação aos principais instrumentos técnicos utilizados

patrimoniais sem, no entanto, afetar a situação líquida

na contabilidade pública, julgue os itens de 111 a 120.

patrimonial da entidade.
100 Quando determinado órgão público adquire bens

111 As

em

empresas

sob

influência

móveis, por meio de compromisso financeiro, para

significativa da Administração Pública devem ser

pagar os bens adquiridos a prazo, ocorre uma variação

mensuradas ou avaliadas pelo método do custo.

patrimonial ativa.

112 O valor realizável líquido dos estoques pode não ser

101 Se determinado bem integrante do patrimônio público

equivalente ao valor justo deduzido dos gastos

for extraviado, o fato será classificado como variação
patrimonial

extraorçamentária

decorrente

de

superveniência.
102 A variação patrimonial pode ser considerada como ativa
ainda que envolva apenas itens patrimoniais do passivo.

necessários para vender as mercadorias estocadas.
113 É vedada a apuração mensal da depreciação ou exaustão
dos itens do ativo imobilizado.
114 Os ativos intangíveis somente podem ser adquiridos por
meio de permuta por um ou mais ativos não monetários.

103 As contas que integram o plano de contas são a
expressão qualitativa e quantitativa de fatos de mesma

115 O balancete pode se referir a um período maior ou
menor que um mês.

natureza, evidenciando a composição, a variação e o
estado do patrimônio, bem como de bens, direitos,

116 Se o patrimônio líquido de determinada entidade for

obrigações e situações nele não compreendidas, mas

igual a zero, a soma dos saldos credores listados no

que, direta ou indiretamente, possam vir a afetá‐lo.

balancete de verificação deverá ser diferente da soma

104 Determinada entidade integrante da administração

dos saldos devedores.

indireta só poderá adotar o plano de contas aplicável ao

117 O balanço orçamentário que demonstra uma situação de

Setor Público se a legislação exigir expressamente essa

desequilíbrio entre a previsão da receita e a fixação da

aplicação.

despesa certamente contém um erro conceitual que

105 O indicador de superavit financeiro é um atributo
conceitual da conta previsto pelo plano de contas

precisa ser corrigido.
118 O resultado do exercício, apurado no balanço financeiro,

aplicável ao Setor Público.

pode ser diferente do superavit ou do deficit

____________________________________________________
De acordo com a Lei n.º 4.320/1964, julgue os itens
de 106 a 110.

demonstrado no balanço patrimonial.
119 Determinado bem mantido no patrimônio público com
o propósito exclusivo de negociação futura deve ser
incluído no ativo circulante do balanço patrimonial.

106 O aumento do capital de entidades ou empresas com
objetivos comerciais ou financeiros é feito por meio de

120 A demonstração dos fluxos de caixa deve evidenciar as
alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou

inversões financeiras.
107 As subvenções econômicas podem ser feitas por meio de

independentes da execução orçamentária, e indicar o
resultado patrimonial do exercício.

despesas de capital.
CFO

participações
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