
CADERNO DE PROVA - NÍVEL SUPERIOR (TARDE)

LEIA ATENTAMENTE AS SEGUINTES INSTRUÇÕES

CONTADOR

Realização

1. Este caderno de prova contém 40 (quarenta) questões objetivas, enumeradas de 01 a 40 e 

distribuídas da seguinte forma:

a)    De 01 a 15 – Língua Portuguesa;

b) De 16 a 20 – Noções de Informática;

c) De 21 a 40 – Conhecimentos Específicos.

2. Confira se a quantidade e a ordem das questões deste caderno de prova estão de acordo com as 

instruções anteriores. Caso o caderno esteja incompleto, tenha defeito ou apresente qualquer 

divergência, comunique imediatamente ao fiscal de sala para que ele tome as providências cabíveis.

3. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) opções de resposta. Apenas 

1 (uma) resposta responde corretamente à questão.

4. O tempo disponível para esta prova é de 3 (três) horas.

5. Reserve tempo suficiente para marcar a sua folha de respostas.

6. Os rascunhos e as marcações assinaladas neste caderno não serão considerados na avaliação.

7. O candidato somente poderá se retirar do local da aplicação das provas após 60 (sessenta) minutos 

de seu início.

8. Quando terminar, chame o fiscal de sala, entregue este caderno de prova e a folha de respostas.

9. O candidato somente poderá retirar-se do local da aplicação levando consigo o caderno de provas a 

partir dos últimos 30 (trinta) minutos para o término da prova.

10. Boa prova!
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Língua Portuguesa 

 
Leia atentamente o texto a seguir e responda às 
questões de 1 a 15. 

 
O Brasil pode liderar a transição para 

uma bioeconomia circular 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

50 

 

 

 

O Brasil é a nação de maior biodiversidade do planeta, com 
15% a 20% da quantidade de espécies estimadas. De acordo 
com dados do Governo Federal, há cerca de 116 mil espécies 
animais e 46 mil espécies vegetais catalogadas, dispersas pelos 
biomas terrestres e ecossistemas marinhos. Apesar de 
parecerem dados expressivos, calcula-se que esses números 
representem apenas um pequeno percentual da diversidade 
do país, já que a identidade de centenas de milhares de outros 
organismos permanece um mistério. 

Grande parte dessa biodiversidade, no entanto, antes 
mesmo de ser conhecida, está ameaçada por atividades 
humanas não sustentáveis. A devastação descontrolada da 
Amazônia, por exemplo, faz com que estejamos num momento 
em que a taxa de destruição é muito mais rápida que a 
velocidade de descoberta de novas espécies. 

É um cenário de corrida contra o tempo, pois a cada vez 
que uma área é desmatada, destruímos parte da 
biodiversidade que nunca mais conheceremos – uma vez 
perdida, provavelmente o será para sempre. Isso porque 
muitas espécies são encontradas somente em determinada 
região do globo, e em mais nenhuma. São as espécies 
endêmicas, que requerem atenção quanto a sua preservação. 
No Brasil, há preocupação especial com a Mata Atlântica e o 
Cerrado, biomas classificados como hotspots de biodiversidade 
por serem regiões com níveis excepcionais de endemismo e 
graves percentuais de perda de hábitat. 

Para além do impacto ambiental, a perda de nossa 
biodiversidade e a ignorância a respeito dela precisam ser 
analisadas do ponto de vista dos possíveis impactos 
econômicos e das oportunidades de desenvolvimento 
desperdiçadas. Atividades essenciais para a economia 
brasileira, como a agropecuária e a produção de alimentos e 
bebidas, são altamente dependentes do equilíbrio da natureza. 
É um contrassenso expandir essas atividades sem considerar as 
consequências da perda de diversidade nesses sistemas 
produtivos no médio e longo prazo. 

A biodiversidade também deve ser considerada um ativo 
para alavancar o desenvolvimento econômico e social no 
Brasil. Ao desconhecer seu potencial, deixamos de produzir 
novos bioprodutos, como medicamentos, suplementos 
alimentares, biocombustíveis e cosméticos, entre outros. 

É nesse contexto que nas últimas décadas o mundo vem 
discutindo oportunidades para passar à era da bioeconomia. 
Antes de mais nada, é preciso ressaltar que o termo 
bioeconomia pode ter muitos significados, dependendo do 
interlocutor. Aquela que pode beneficiar o Brasil de forma 
significativa é a que faz uso de recursos naturais em conjunto 
com novas tecnologias para criar produtos e serviços mais 
sustentáveis, sem prejuízo da biodiversidade. No caso 
brasileiro, um país com atuação consolidada no agronegócio, 
também é interessante incorporar conceitos da economia 
circular à bioeconomia. O modelo de bioeconomia circular irá 
gerar cadeias produtivas com menos desperdício, por meio da 
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implantação de sistemas econômicos de ciclos fechados que 
aproveitam matérias-primas de forma mais completa, pois os 
resíduos gerados em um processo passam a ser matéria-prima 
na produção de novos produtos, agregando valor à cadeia 
como um todo. 

Contudo, hoje, mesmo levando em conta o que já se 
conhece, há pouquíssimos estudos aprofundados que nos 
permitem usufruir de todas as potencialidades de nossa 
biodiversidade. Por exemplo, se olharmos para cadeias 
produtivas de frutos nativos como açaí, macaúba, cambuci, 
uvaia, jabuticaba ou licuri, vamos identificar uma gama de 
resíduos com uma diversidade química ainda pouco explorada, 
que por sua vez poderia ser fonte para obtenção de novos 
bioprodutos e derivados sintéticos. Essas potencialidades, no 
entanto, só serão desvendadas com o estímulo à pesquisa e à 
experimentação científica. 

Tais estudos fundamentais, que vão da classificação de 
novos microrganismos, animais e plantas a pesquisas 
direcionadas a aplicações industriais, podem constituir a base 
do desenvolvimento sustentável descentralizado e duradouro 
com potencial de impactar economias locais, já que a 
biodiversidade varia de um bioma para o outro. Por exemplo, a 
produção de insumos de alto valor agregado na Amazônia por 
meio de empreendimentos de base biotecnológica pode 
aumentar a geração de empregos e a demanda pela 
profissionalização da população local, minimizando efeitos 
migratórios para grandes centros. 

A abundância de recursos naturais põe o país numa 
posição privilegiada para assumir um papel de liderança 
mundial na era da bioeconomia. Dificilmente, porém, novos 
medicamentos e inovações biotecnológicas surgirão enquanto 
a biodiversidade brasileira não for pesquisada e financiada de 
forma sistemática e contínua, com visão multidisciplinar e 
investimentos de longo prazo. Somente o fomento da pesquisa 
científica, além do investimento em infraestrutura e educação, 
darão ao país a oportunidade de se transformar num 
importante agente na produção de bioprodutos de alto valor 
agregado. Assim, a exploração racional de nossos recursos 
naturais pode se somar à nossa já consolidada produção de 
commodities, dando suporte ao desenvolvimento tecnológico. 

(Ayla Sant’Ana da Silva, pesquisadora do Instituto Nacional de Tecnologia e docente 
do Programa de Pós-Graduação em Bioquímica da UFRJ. 

https://www1.folha.uol.com.br/blogs/ciencia-fundamental/2023/01/o-brasil-pode-
liderar-a-transicao-para-uma-bioeconomia-circular.shtml. 5.jan.2023) 

Questão 1  
Em relação à leitura do texto e suas possíveis inferências, analise 
as afirmativas a seguir: 
I. Em função das ações humanas não sustentáveis, é possível 

que espécies nem venham a ser conhecidas, pois serão 
extintas antes. 

II. A associação da bioeconomia ao processo de exploração da 
biodiversidade é fundamental para que esta não seja 
prejudicada, além de propiciar bons resultados financeiros 
para o Brasil. 

III. Há a necessidade de investimento em pesquisa e estudos 
acerca da biodiversidade, de modo a evitar que a tecnologia 
se apodere da exploração da biodiversidade e, assim, a 
prejudique. 

Assinale 
(A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 
(D) se todas as afirmativas estiverem corretas. 
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Questão 2  
Pelo seu objetivo, em relação à tipologia, o texto é 
eminentemente 
(A) narrativo. 
(B) descritivo. 
(C) dissertativo-argumentativo. 
(D) dissertativo-expositivo. 

Questão 3  

Apesar de parecerem dados expressivos, calcula-se que esses 
números representem apenas um pequeno percentual da 
diversidade do país, já que a identidade de centenas de 
milhares de outros organismos permanece um mistério. 
(L.5-9) 

Assinale a alternativa que não poderia substituir o segmento 
sublinhado no período acima, sob pena de provocar grave 
alteração de sentido. 
(A) Não obstante parecerem dados expressivos 
(B) Porquanto parecessem dados expressivos 
(C) Conquanto pareçam dados expressivos 
(D) Posto que pareçam dados expressivos 

Questão 4  

Essas potencialidades, no entanto, só serão desvendadas com 
o estímulo à pesquisa e à experimentação científica. (L.67-69) 

O pronome sublinhado no período acima desempenha papel  
(A) catafórico. 
(B) dêitico. 
(C) anafórico. 
(D) exofórico. 

Questão 5  
Assinale a alternativa em que a palavra indicada tenha sido 
acentuada seguindo regra distinta da das demais. 
(A) destruímos (L.17) 
(B) açaí (L.63) 
(C) macaúba (L.63) 
(D) abundância (L.81) 

Questão 6  

Essas potencialidades, no entanto, só serão desvendadas com 
o estímulo à pesquisa e à experimentação científica. (L.67-69) 

A respeito do período acima, analise as afirmativas a seguir: 
I. Trata-se de oração absoluta. 
II. Há uma ocorrência de voz passiva. 
III. Há um adjunto adverbial de modo. 
Assinale 
(A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 
(D) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

Questão 7  
Assinale a alternativa em que o segmento extraído do texto não 
traga exemplo de numeral. 
(A) O Brasil é a nação de maior biodiversidade do planeta, com 

15% a 20% da quantidade de espécies estimadas. (L.1-2) 
(B) De acordo com dados do Governo Federal, há cerca de 116 

mil espécies animais... (L.2-4) 
(C) ...e 46 mil espécies vegetais catalogadas, dispersas pelos 

biomas terrestres e ecossistemas marinhos. (L.4-5) 
(D) Apesar de parecerem dados expressivos, calcula-se que esses 

números representem apenas um pequeno percentual da 
diversidade do país, já que a identidade de centenas de 
milhares de outros organismos permanece um mistério.  
(L.5-9) 

Questão 8  

O modelo de bioeconomia circular irá gerar cadeias produtivas 
com menos desperdício, por meio da implantação de sistemas 
econômicos (1) de ciclos fechados que aproveitam matérias-
primas de forma mais completa, pois os resíduos gerados em 
um processo passam a ser matéria-prima na produção de 
novos produtos (2), agregando valor à cadeia (3) como um 
todo. (L.52-58) 

Os termos sublinhados no período acima – (1), (2) e (3) – 
desempenham, respectivamente, função sintática de 
(A) adjunto adnominal, complemento nominal e complemento 

nominal. 
(B) complemento nominal, complemento nominal e objeto 

indireto. 
(C) complemento nominal, adjunto adnominal e objeto indireto. 
(D) adjunto adnominal, adjunto adnominal e complemento 

nominal. 

Questão 9  
Assinale a alternativa em que a palavra indicada, no texto, não 
tenha sido formada por composição em seu processo completo. 
(A) agropecuária (L.32) 
(B) contrassenso (L.34) 
(C) tecnologias (L.48) 
(D) economia (L.51) 

Questão 10  
Assinale a alternativa em que o segmento retirado do texto 
poderia receber ou não acento grave indicativo de crase, por ser 
ele facultativo. 
(A) É nesse contexto que nas últimas décadas o mundo vem 

discutindo oportunidades para passar à era da bioeconomia. 
(L.42-43) 

(B) No caso brasileiro, um país com atuação consolidada no 
agronegócio, também é interessante incorporar conceitos da 
economia circular à bioeconomia. (L.49-52) 

(C) O modelo de bioeconomia circular irá gerar cadeias 
produtivas com menos desperdício, por meio da implantação 
de sistemas econômicos de ciclos fechados que aproveitam 
matérias-primas de forma mais completa, pois os resíduos 
gerados em um processo passam a ser matéria-prima na 
produção de novos produtos, agregando valor à cadeia como 
um todo. (L.52-58) 

(D) Assim, a exploração racional de nossos recursos naturais 
pode se somar à nossa já consolidada produção de 
commodities, dando suporte ao desenvolvimento 
tecnológico. (L.91-93) 
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(C) dissertativo-argumentativo. 
(D) dissertativo-expositivo. 

Questão 3  
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o estímulo à pesquisa e à experimentação científica. (L.67-69) 

A respeito do período acima, analise as afirmativas a seguir: 
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III. Há um adjunto adverbial de modo. 
Assinale 
(A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 
(D) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

Questão 7  
Assinale a alternativa em que o segmento extraído do texto não 
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O modelo de bioeconomia circular irá gerar cadeias produtivas 
com menos desperdício, por meio da implantação de sistemas 
econômicos (1) de ciclos fechados que aproveitam matérias-
primas de forma mais completa, pois os resíduos gerados em 
um processo passam a ser matéria-prima na produção de 
novos produtos (2), agregando valor à cadeia (3) como um 
todo. (L.52-58) 

Os termos sublinhados no período acima – (1), (2) e (3) – 
desempenham, respectivamente, função sintática de 
(A) adjunto adnominal, complemento nominal e complemento 
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indireto. 
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Questão 9  
Assinale a alternativa em que a palavra indicada, no texto, não 
tenha sido formada por composição em seu processo completo. 
(A) agropecuária (L.32) 
(B) contrassenso (L.34) 
(C) tecnologias (L.48) 
(D) economia (L.51) 

Questão 10  
Assinale a alternativa em que o segmento retirado do texto 
poderia receber ou não acento grave indicativo de crase, por ser 
ele facultativo. 
(A) É nesse contexto que nas últimas décadas o mundo vem 

discutindo oportunidades para passar à era da bioeconomia. 
(L.42-43) 

(B) No caso brasileiro, um país com atuação consolidada no 
agronegócio, também é interessante incorporar conceitos da 
economia circular à bioeconomia. (L.49-52) 

(C) O modelo de bioeconomia circular irá gerar cadeias 
produtivas com menos desperdício, por meio da implantação 
de sistemas econômicos de ciclos fechados que aproveitam 
matérias-primas de forma mais completa, pois os resíduos 
gerados em um processo passam a ser matéria-prima na 
produção de novos produtos, agregando valor à cadeia como 
um todo. (L.52-58) 

(D) Assim, a exploração racional de nossos recursos naturais 
pode se somar à nossa já consolidada produção de 
commodities, dando suporte ao desenvolvimento 
tecnológico. (L.91-93) 

Questão 11  

De acordo com dados do Governo Federal, há cerca de 116 mil 
espécies animais e 46 mil espécies vegetais catalogadas, 
dispersas pelos biomas terrestres e ecossistemas marinhos. 
(L.2-5) 

Assinale a alternativa em que o termo poderia substituir o 
sublinhado no período acima, por estar em consonância com a 
norma culta. Não leve em conta possíveis alterações de sentido. 
(A) devem existir cerca de 116 mil espécies animais 
(B) devem haver cerca de 116 mil espécies animais 
(C) pode existir cerca de 116 mil espécies animais 
(D) hão de haver cerca de 116 mil espécies animais 

Questão 12  

Grande parte dessa biodiversidade, no entanto, antes mesmo 
de ser conhecida, está ameaçada por atividades humanas não 
sustentáveis. (L.10-12) 

Assinale a alternativa em que se tenha construído pontuação 
igualmente correta para o período acima. 
(A) Grande parte dessa biodiversidade; no entanto, antes mesmo 

de ser conhecida, está ameaçada por atividades humanas não 
sustentáveis. 

(B) Grande parte dessa biodiversidade, no entanto; antes mesmo 
de ser conhecida; está ameaçada por atividades humanas não 
sustentáveis. 

(C) Grande parte dessa biodiversidade, no entanto – antes 
mesmo de ser conhecida –, está ameaçada por atividades 
humanas não sustentáveis. 

(D) Grande parte dessa biodiversidade, no entanto – antes 
mesmo de ser conhecida – está ameaçada por atividades 
humanas não sustentáveis. 

Questão 13  
Em essenciais (L.31), há  
(A) sete fonemas 
(B) oito fonemas.  
(C) nove fonemas. 
(D) dez fonemas. 

Questão 14  

Atividades essenciais para a economia brasileira, como a 
agropecuária e a produção de alimentos e bebidas, são 
altamente dependentes do equilíbrio da natureza. (L.31-33) 

O segmento sublinhado no período acima, em relação a ele como 
um todo, desempenha papel de 
(A) especificação. 
(B) exemplificação. 
(C) enumeração. 
(D) explicitação. 

Questão 15  

É um cenário de corrida contra o tempo, pois a cada vez que 
(1) uma área é desmatada, destruímos parte da 
biodiversidade que (2) nunca mais conheceremos – uma vez 
perdida, provavelmente o será para sempre. (L.16-19) 

As ocorrências do QUE no período acima, se classificam, 
respectivamente, como 
(A) conjunção subordinativa e pronome relativo. 
(B) conjunção integrante e pronome relativo. 
(C) conjunção integrante e conjunção integrante. 
(D) pronome relativo e conjunção integrante. 
 

 Noções de Informática 

Questão 16  
Ele identifica quando um micro se conecta à rede, e então define 
um IP para esse micro. Após isso, a tarefa que ele cumpre é 
organizar como os dados vão trafegar pela rede. 
Trata-se de 
(A) roteador. 
(B) hub. 
(C) firewall. 
(D) switch. 

Questão 17  
No navegador Google Chrome, caso se feche uma janela por 
engano, é possível recuperá-la. Para isso, deve-se pressionar, 
simultaneamente, as teclas 
(A) Ctrl + Shift + D. 
(B) Ctrl + Alt + T. 
(C) Shift + Alt + D. 
(D) Ctrl + Shift + T. 

Questão 18  
Dentro da categoria de malwares, um código que, quando 
instalado no computador de um usuário, passa a monitorar e 
capturar as informações de uso se chama 
(A) worm. 
(B) cavalo de Troia. 
(C) spyware. 
(D) phishing. 

Questão 19  
No Microsoft Word, em sua última versão, na aba “Inserir” só 
não é possível incorporar ao texto 
(A) um ícone. 
(B) uma citação. 
(C) um link. 
(D) uma caixa de texto. 

Questão 20  
Analise a seguinte planilha, feita no Microsoft Excel em sua 
última versão: 

 
As fórmulas inseridas em C2 e C7, são, respectivamente, 
(A) =SOMA(A2;-B2) e =SOMA(C2:C7). 
(B) =DIF(A2;B2) e =TOTAL(C2:C7). 
(C) =SOMAMENOS(A2;B2) e =SOMA(C2:C7). 
(D) =SUBT(A2;B2) e =AUTOSOMA(C2:C7). 
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Conhecimentos Específicos 

Questão 21  
Uma empresa apresentou as seguintes operações com 
mercadorias referentes a novembro/2022: 
 Dia 5/11 – aquisição de 40 unidades por R$ 1.300,00; 
 Dia 10/11 – venda de 30 unidades; 
 Dia 19/11 – aquisição de 90 unidades por R$ 3.600,00; 
 Dia 26/11 – venda de 50 unidades. 
Sabendo-se que o ICMS nas compras é de 12% e a empresa utiliza 
o Custo Médio Ponderado Móvel para controle e avaliação de 
seus estoques, os valores do Custo da Mercadoria Vendida – CMV 
e do Estoque Final no período correspondem, respectivamente, a 
(A) R$ 2.847,00; R$ 438,00. 
(B) R$ 3.621,20; R$ 690,80. 
(C) R$ 3.608,00; R$ 704,00. 
(D) R$ 4.312,00; R$ 754,00. 

Questão 22  
O Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC tem como 
objetivo o estudo, o preparo e a emissão de Pronunciamentos 
Técnicos, Orientações e Interpretações sobre procedimentos de 
Contabilidade e a divulgação de informações dessa natureza.  
A partir de tais documentos, os órgãos reguladores emitem e/ou 
aprovam as normas referentes aos temas tratados nos 
documentos emitidos pelo CPC. 
Constitui-se no órgão regulador que visa desenvolver, regular e 
fiscalizar o mercado em que são negociados títulos emitidos pelas 
empresas para captar, junto ao público, recursos destinados ao 
financiamento de suas atividades o(a) 
(A) Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel. 
(B) Banco Central do Brasil – Bacen. 
(C) Comissão de Valores Mobiliários – CVM. 
(D) Conselho Federal de Contabilidade – CFC. 

Questão 23  
Uma empresa optante pelo Lucro Presumido tem um funcionário 
em novembro/2022, e foram apresentadas as seguintes 
informações referentes à sua remuneração: 

Salário mensal R$ 1.800,00  FGTS R$ 144,00 

INSS – empregado R$ 143,82 IRRF Isento 

INSS – patronal R$ 500,40   

Considerando somente as informações acima, o lançamento 
contábil que representa corretamente o registro da folha de 
pagamento do mês de novembro/2022 é: 

(A) 

 
  

(B) 

 
  

(C) 

 
  

(D) 

 

Questão 24  
Os fatos contábeis geram modificações patrimoniais ou têm o 
poder de gerar receitas e despesas para a organização. Em 
relação aos fatos contábeis e seus tipos, julgue as afirmativas a 
seguir em verdadeiras (V) ou falsas (F). 
(   ) O pagamento de fornecedores pela aquisição de mercadorias 

adquiridas a prazo é um fato contábil permutativo que afeta 
o patrimônio da seguinte forma: aumenta o Ativo e diminui o 
Passivo. 

(   ) O recebimento de clientes referentes a vendas realizadas a 
prazo é um fato contábil permutativo que afeta o patrimônio 
da seguinte forma: aumenta o Ativo e aumenta o Patrimônio 
Líquido. 

(   ) A venda de mercadorias realizada a prazo é um fato contábil 
modificativo aumentativo que afeta o patrimônio da seguinte 
forma: aumenta o Ativo e aumenta o Patrimônio Líquido. 

(   ) O pagamento de conta de energia elétrica consumida dentro 
do mês é um fato contábil modificativo aumentativo que 
afeta o patrimônio da seguinte forma: aumenta o Ativo e 
diminui o Patrimônio Líquido. 

(   ) O pagamento de duplicatas com juros por atraso é um fato 
contábil que afeta o patrimônio da seguinte forma: diminui o 
Ativo, diminui o Passivo e diminui o Patrimônio Líquido. 

As afirmativas são, respectivamente, 
(A) F, F, V, V e F. 
(B) F, V, F, V e F. 
(C) V, F, V, F e V. 
(D) V, V, V, F e F. 
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Conhecimentos Específicos 

Questão 21  
Uma empresa apresentou as seguintes operações com 
mercadorias referentes a novembro/2022: 
 Dia 5/11 – aquisição de 40 unidades por R$ 1.300,00; 
 Dia 10/11 – venda de 30 unidades; 
 Dia 19/11 – aquisição de 90 unidades por R$ 3.600,00; 
 Dia 26/11 – venda de 50 unidades. 
Sabendo-se que o ICMS nas compras é de 12% e a empresa utiliza 
o Custo Médio Ponderado Móvel para controle e avaliação de 
seus estoques, os valores do Custo da Mercadoria Vendida – CMV 
e do Estoque Final no período correspondem, respectivamente, a 
(A) R$ 2.847,00; R$ 438,00. 
(B) R$ 3.621,20; R$ 690,80. 
(C) R$ 3.608,00; R$ 704,00. 
(D) R$ 4.312,00; R$ 754,00. 

Questão 22  
O Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC tem como 
objetivo o estudo, o preparo e a emissão de Pronunciamentos 
Técnicos, Orientações e Interpretações sobre procedimentos de 
Contabilidade e a divulgação de informações dessa natureza.  
A partir de tais documentos, os órgãos reguladores emitem e/ou 
aprovam as normas referentes aos temas tratados nos 
documentos emitidos pelo CPC. 
Constitui-se no órgão regulador que visa desenvolver, regular e 
fiscalizar o mercado em que são negociados títulos emitidos pelas 
empresas para captar, junto ao público, recursos destinados ao 
financiamento de suas atividades o(a) 
(A) Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel. 
(B) Banco Central do Brasil – Bacen. 
(C) Comissão de Valores Mobiliários – CVM. 
(D) Conselho Federal de Contabilidade – CFC. 

Questão 23  
Uma empresa optante pelo Lucro Presumido tem um funcionário 
em novembro/2022, e foram apresentadas as seguintes 
informações referentes à sua remuneração: 

Salário mensal R$ 1.800,00  FGTS R$ 144,00 

INSS – empregado R$ 143,82 IRRF Isento 

INSS – patronal R$ 500,40   

Considerando somente as informações acima, o lançamento 
contábil que representa corretamente o registro da folha de 
pagamento do mês de novembro/2022 é: 

(A) 

 
  

(B) 

 
  

(C) 

 
  

(D) 

 

Questão 24  
Os fatos contábeis geram modificações patrimoniais ou têm o 
poder de gerar receitas e despesas para a organização. Em 
relação aos fatos contábeis e seus tipos, julgue as afirmativas a 
seguir em verdadeiras (V) ou falsas (F). 
(   ) O pagamento de fornecedores pela aquisição de mercadorias 

adquiridas a prazo é um fato contábil permutativo que afeta 
o patrimônio da seguinte forma: aumenta o Ativo e diminui o 
Passivo. 

(   ) O recebimento de clientes referentes a vendas realizadas a 
prazo é um fato contábil permutativo que afeta o patrimônio 
da seguinte forma: aumenta o Ativo e aumenta o Patrimônio 
Líquido. 

(   ) A venda de mercadorias realizada a prazo é um fato contábil 
modificativo aumentativo que afeta o patrimônio da seguinte 
forma: aumenta o Ativo e aumenta o Patrimônio Líquido. 

(   ) O pagamento de conta de energia elétrica consumida dentro 
do mês é um fato contábil modificativo aumentativo que 
afeta o patrimônio da seguinte forma: aumenta o Ativo e 
diminui o Patrimônio Líquido. 

(   ) O pagamento de duplicatas com juros por atraso é um fato 
contábil que afeta o patrimônio da seguinte forma: diminui o 
Ativo, diminui o Passivo e diminui o Patrimônio Líquido. 

As afirmativas são, respectivamente, 
(A) F, F, V, V e F. 
(B) F, V, F, V e F. 
(C) V, F, V, F e V. 
(D) V, V, V, F e F. 

Questão 25  
A Lei 6.404/76 gerou mudanças significativas à contabilidade 
brasileira, tendo permitido aos profissionais da área terem 
regulamentadas as normas que visavam mais às informações 
para serem utilizadas por seus usuários. Entre as principais 
modificações, apontam-se: tipos e estrutura das demonstrações 
contábeis, classificação das contas no balanço patrimonial, 
critérios de avaliação dos ativos e passivos, criação da reserva de 
lucros a realizar. 
Na constituição da Reserva de Lucros a Realizar, considere as 
informações apresentadas a seguir: 
 resultado do exercício: R$ 12.000,00; 
 lucro a realizar incluso no resultado do exercício: R$ 

10.000,00; 
 percentual do resultado do exercício destinado à constituição 

da Reserva Legal: 5%; 
 dividendos obrigatórios: 25% do lucro líquido diminuído da 

importância destinada à Reserva Legal. 
Considerando as informações e o disposto na Lei 6.404/76, a 
Reserva de Lucros a Realizar evidenciará um valor de 
(A) R$ 850,00. 
(B) R$ 2.000,00. 
(C) R$ 7.150,00. 
(D) R$ 10.000,00. 

Questão 26  
Uma empresa apresentou os seguintes saldos nas contas do 
Patrimônio Líquido referentes ao exercício de 2020: 
 Capital Social = R$ 45.000,00; 
 Reserva Legal = R$ 1.000,00; 
 Reserva Estatutária = R$ 8.000,00; 
 Reserva para Contingências = R$ 2.000,00; 
 Lucros e Prejuízos Acumulados = R$ 10.000,00. 
Durante o exercício social de 2021 ocorreram os seguintes 
eventos: 

Aumento do Capital Social com transferência 
da Reserva Estatutária R$ 3.000,00 

Reversão da Reserva para Contingências R$ 2.000,00 

Lucro Líquido do exercício R$ 20.000,00 

Constituição de Reserva Legal R$ 1.000,00 

Constituição de Reserva Estatutária R$ 2.000,00 

Constituição de Reserva para Contingências R$ 3.000,00 

Dividendos Obrigatórios a Distribuir R$ 5.000,00 

Considerando somente as informações apresentadas, é correto 
afirmar que a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 
em 31/12/2021 deverá apresentar 
(A) saldo final da Reserva Estatutária de R$ 10.000,00 e da 

Reserva Legal de R$ 1.000,00. 
(B) saldo final da Reserva para Contingências de R$ 3.000,00 e do 

Patrimônio Líquido de R$ 81.000,00. 
(C) variação de Lucros ou Prejuízos Acumulados de R$ 21.000,00 

e saldo final de Capital Social de R$ 42.000,00. 
(D) variação do Patrimônio Líquido de R$ 15.000,00 e saldo final 

de Lucros ou Prejuízos Acumulados de R$ 39.000,00. 

Questão 27  
Uma empresa apresentou os seguintes saldos nos grupos 
patrimoniais em 31/12/2021: 

ATIVO R$ PASSIVO R$ 

Ativo Circulante R$ 6.000,00 Passivo Circulante R$ 5.000,00 

Ativo não 
Circulante 

R$ 
14.000,00 

Passivo não 
Circulante R$ 3.000,00 

  
Patrimônio Líquido R$ 

12.000,00 

Total do Ativo R$ 
20.000,00 Total do Passivo R$ 

20.000,00 

Considerando somente as informações apresentadas, os índices 
de Liquidez Corrente e de Endividamento Geral correspondem, 
respectivamente, a 
(A) 0,50 e 0,25. 
(B) 1,20 e 0,40. 
(C) 2,50 e 1,33. 
(D) 4,67 e 0,67. 

Questão 28  
Basicamente existem três índices de Prazos Médios que podem 
ser encontrados a partir das Demonstrações Contábeis: Prazo 
Médio de Recebimento de Vendas (PMRV); Prazo Médio de 
Renovação de Estoques (PMRE); e Prazo Médio de Pagamento de 
Compras (PMPC). 
Em relação ao tema, analise as afirmativas a seguir: 
I. O Prazo Médio de Recebimento de Vendas – PMRV mostra 

em média qual o prazo decorrido entre a compra e o 
recebimento; este prazo de espera do recebimento traz 
custos adicionais que afetam a empresa; portanto, quanto 
maior o tempo, melhor para a empresa. 

II. O Prazo Médio de Pagamento de Compras – PMPC mostra em 
média qual o prazo que a empresa leva para pagar seus 
fornecedores, sendo que a empresa deve tentar repassar 
para os fornecedores os custos adicionais da espera do 
recebimento; portanto, quanto maior o tempo, melhor para a 
empresa. 

III. O Prazo Médio de Renovação de Estoques – PMRE mostra em 
média o tempo de estocagem de mercadorias nas empresas 
comerciais, ou seja, qual período a empresa leva entre a 
aquisição das mercadorias até sua venda. 

IV. Sendo o Prazo Médio de Renovação de Estoques – PMRE de 
60 dias e o Prazo Médio de Recebimento de Vendas – PMRV 
de 40 dias, o Ciclo Operacional corresponderá a 100 dias, que 
representam o tempo decorrido entre a compra da 
mercadoria e o recebimento de sua venda. 

É correto o que se afirma somente em 
(A) I, II, III e IV. 
(B) I, III e IV. 
(C) II, III e IV. 
(D) III e IV. 
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Questão 29  
A Norma Brasileira de Contabilidade – NBC TSP 11 – 
Apresentação das Demonstrações Contábeis tem como objetivo 
estabelecer como as demonstrações contábeis devem ser 
apresentadas, para assegurar a comparabilidade tanto com as 
demonstrações contábeis de períodos anteriores da mesma 
entidade quanto com as de outras entidades, e para tal 
estabelece requisitos gerais para a apresentação das 
demonstrações contábeis, diretrizes para a sua estrutura e os 
requisitos mínimos para o seu conteúdo. (MCASP, 2021) 
A referida norma aponta o conjunto completo das 
demonstrações contábeis para o setor público; entretanto, não 
prevê na relação o(a) 
(A) Balanço Financeiro. 
(B) Balanço Orçamentário. 
(C) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. 
(D) Demonstração dos Fluxos de Caixa. 

Questão 30  

O Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP é a 
estrutura básica da escrituração contábil que permite o 
registro dos atos e fatos praticados pelo ente público de 
maneira padronizada e sistematizada, para extração de 
informações e elaboração de relatórios gerenciais e 
demonstrações contábeis de acordo com as necessidades de 
informações dos usuários. 

(MCASP, 2021) 

É correto afirmar que constituem objetivos do Plano de Contas 
Aplicado ao Setor Público – PCASP 
(A) conhecer a composição e a situação do patrimônio analisado, 

por meio da evidenciação de todos os ativos e passivos; e 
analisar e interpretar os resultados econômicos e financeiros. 

(B) controlar contabilmente os atos potenciais oriundos de 
contratos, convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos 
congêneres; e controlar contabilmente atos potenciais. 

(C) identificar, classificar e efetuar a escrituração contábil, pelo 
método das partidas dobradas, dos atos e fatos de gestão, de 
maneira uniforme e sistematizada; e determinar os custos 
das operações do governo. 

(D) padronizar os registros contábeis das entidades do setor 
público; e possibilitar a distinção dos registros de natureza 
patrimonial, orçamentária e de controle. 

Questão 31  
Segundo o Decreto 6.976/2009, o Sistema de Contabilidade 
Federal abrange atividades de reconhecimento, de mensuração, 
de registro e de controle das operações relativas à administração 
orçamentária, financeira e patrimonial da União, com vistas à 
elaboração de demonstrações contábeis.  
O Sistema de Contabilidade Federal tem como objetivos o listado 
nas alternativas a seguir, à exceção de uma. Assinale-a. 
(A) contribuir para a convergência aos padrões internacionais de 

contabilidade, atendendo aos aspectos formais e conceituais 
estabelecidos na legislação vigente 

(B) efetuar a exclusão de operações não compreendidas na 
execução orçamentária dos registros e controles contábeis 

(C) garantir o acompanhamento contínuo das normas contábeis 
aplicadas ao setor público, garantindo que os princípios 
contábeis sejam respeitados 

(D) promover a padronização e a consolidação das contas 
nacionais 

Questão 32  
Um ente público municipal apresentou os seguintes dados de 
arrecadação referentes ao exercício de 2021: 

RECEITAS Previsto Realizado 
Impostos, taxas e contribuições de melhoria R$ 2.300,00 R$ 2.100,00 
Receita Patrimonial R$ 120,00 R$ 160,00 
Receita de Serviços R$ 140,00 R$ 145,00 
Transferências Correntes R$ 1.500,00 R$ 1.900,00 
Outras Receitas Correntes R$ 180,00 R$ 200,00 
Receitas com Operações de Crédito R$ 350,00 R$ 80,00 
Receitas com Alienação de Bens R$ 100,00 R$ 20,00 
OUTRAS INFORMAÇÕES   
Dedução da Receita para formação do Fundeb  R$ 1.100,00 

Considerando somente as informações apresentadas, é correto 
afirmar que a Receita Corrente Líquida – RCL e o limite de gastos 
com pessoal em 2021 deverão evidenciar, respectivamente, 
(A) R$ 3.140,00 e R$ 1.844,00. 
(B) R$ 3.405,00 e R$ 2.043,00. 
(C) R$ 3.505,00 e R$ 2.103,00. 
(D) R$ 3.590,00 e R$ 2.154,00. 

Questão 33  

O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 
(MCASP), com abrangência nacional, permite e regulamenta 
os diferentes aspectos da contabilidade aplicada ao setor 
público (CASP) – orçamentário, patrimonial e fiscal, de modo a 
interpretar corretamente as informações contábeis e propiciar 
a convergência aos padrões internacionais, tendo sempre em 
vista a legislação nacional vigente e os princípios da ciência 
contábil. 

(MCASP, 2021) 

Relacione os conceitos apresentados aos Procedimentos 
Contábeis por enfoque, conforme a seguir: 
1. Procedimentos Contábeis Orçamentários 
2. Procedimentos Contábeis Patrimoniais 
(   ) Compreendem o processo de registro e evidenciação do 

orçamento público, possuindo também relação grande com a 
aprovação desse orçamento e com sua execução. 

(   ) Compreendem o registro e a evidenciação da composição 
patrimonial do ente público, e devem ser atendidas as 
normas contábeis voltadas para o reconhecimento, 
mensuração e evidenciação de ativos e passivos e suas 
variações patrimoniais. 

(   ) Têm como objetivo estabelecer padrões a serem observados 
pela Administração Pública, no que se refere à receita e à 
despesa orçamentária, suas classificações, destinações e 
registros, permitindo a harmonização, evidenciação e 
consolidação das contas públicas nacionais.  

(   ) Visam à harmonização dos padrões a serem observados pela 
Administração Pública, no que se refere às variações 
patrimoniais, classificações, destinações e registros, para 
permitir a evidenciação e a consolidação das contas públicas 
nacionais.  

Assinale a alternativa que apresente a sequência correta, de cima 
para baixo. 
(A) 1 – 1 – 2 – 2 
(B) 1 – 2 – 1 – 2 
(C) 2 – 2 – 1 – 1 
(D) 2 – 1 – 2 – 1 
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Questão 29  
A Norma Brasileira de Contabilidade – NBC TSP 11 – 
Apresentação das Demonstrações Contábeis tem como objetivo 
estabelecer como as demonstrações contábeis devem ser 
apresentadas, para assegurar a comparabilidade tanto com as 
demonstrações contábeis de períodos anteriores da mesma 
entidade quanto com as de outras entidades, e para tal 
estabelece requisitos gerais para a apresentação das 
demonstrações contábeis, diretrizes para a sua estrutura e os 
requisitos mínimos para o seu conteúdo. (MCASP, 2021) 
A referida norma aponta o conjunto completo das 
demonstrações contábeis para o setor público; entretanto, não 
prevê na relação o(a) 
(A) Balanço Financeiro. 
(B) Balanço Orçamentário. 
(C) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. 
(D) Demonstração dos Fluxos de Caixa. 

Questão 30  

O Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP é a 
estrutura básica da escrituração contábil que permite o 
registro dos atos e fatos praticados pelo ente público de 
maneira padronizada e sistematizada, para extração de 
informações e elaboração de relatórios gerenciais e 
demonstrações contábeis de acordo com as necessidades de 
informações dos usuários. 

(MCASP, 2021) 

É correto afirmar que constituem objetivos do Plano de Contas 
Aplicado ao Setor Público – PCASP 
(A) conhecer a composição e a situação do patrimônio analisado, 

por meio da evidenciação de todos os ativos e passivos; e 
analisar e interpretar os resultados econômicos e financeiros. 

(B) controlar contabilmente os atos potenciais oriundos de 
contratos, convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos 
congêneres; e controlar contabilmente atos potenciais. 

(C) identificar, classificar e efetuar a escrituração contábil, pelo 
método das partidas dobradas, dos atos e fatos de gestão, de 
maneira uniforme e sistematizada; e determinar os custos 
das operações do governo. 

(D) padronizar os registros contábeis das entidades do setor 
público; e possibilitar a distinção dos registros de natureza 
patrimonial, orçamentária e de controle. 

Questão 31  
Segundo o Decreto 6.976/2009, o Sistema de Contabilidade 
Federal abrange atividades de reconhecimento, de mensuração, 
de registro e de controle das operações relativas à administração 
orçamentária, financeira e patrimonial da União, com vistas à 
elaboração de demonstrações contábeis.  
O Sistema de Contabilidade Federal tem como objetivos o listado 
nas alternativas a seguir, à exceção de uma. Assinale-a. 
(A) contribuir para a convergência aos padrões internacionais de 

contabilidade, atendendo aos aspectos formais e conceituais 
estabelecidos na legislação vigente 

(B) efetuar a exclusão de operações não compreendidas na 
execução orçamentária dos registros e controles contábeis 

(C) garantir o acompanhamento contínuo das normas contábeis 
aplicadas ao setor público, garantindo que os princípios 
contábeis sejam respeitados 

(D) promover a padronização e a consolidação das contas 
nacionais 

Questão 32  
Um ente público municipal apresentou os seguintes dados de 
arrecadação referentes ao exercício de 2021: 

RECEITAS Previsto Realizado 
Impostos, taxas e contribuições de melhoria R$ 2.300,00 R$ 2.100,00 
Receita Patrimonial R$ 120,00 R$ 160,00 
Receita de Serviços R$ 140,00 R$ 145,00 
Transferências Correntes R$ 1.500,00 R$ 1.900,00 
Outras Receitas Correntes R$ 180,00 R$ 200,00 
Receitas com Operações de Crédito R$ 350,00 R$ 80,00 
Receitas com Alienação de Bens R$ 100,00 R$ 20,00 
OUTRAS INFORMAÇÕES   
Dedução da Receita para formação do Fundeb  R$ 1.100,00 

Considerando somente as informações apresentadas, é correto 
afirmar que a Receita Corrente Líquida – RCL e o limite de gastos 
com pessoal em 2021 deverão evidenciar, respectivamente, 
(A) R$ 3.140,00 e R$ 1.844,00. 
(B) R$ 3.405,00 e R$ 2.043,00. 
(C) R$ 3.505,00 e R$ 2.103,00. 
(D) R$ 3.590,00 e R$ 2.154,00. 

Questão 33  

O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 
(MCASP), com abrangência nacional, permite e regulamenta 
os diferentes aspectos da contabilidade aplicada ao setor 
público (CASP) – orçamentário, patrimonial e fiscal, de modo a 
interpretar corretamente as informações contábeis e propiciar 
a convergência aos padrões internacionais, tendo sempre em 
vista a legislação nacional vigente e os princípios da ciência 
contábil. 

(MCASP, 2021) 

Relacione os conceitos apresentados aos Procedimentos 
Contábeis por enfoque, conforme a seguir: 
1. Procedimentos Contábeis Orçamentários 
2. Procedimentos Contábeis Patrimoniais 
(   ) Compreendem o processo de registro e evidenciação do 

orçamento público, possuindo também relação grande com a 
aprovação desse orçamento e com sua execução. 

(   ) Compreendem o registro e a evidenciação da composição 
patrimonial do ente público, e devem ser atendidas as 
normas contábeis voltadas para o reconhecimento, 
mensuração e evidenciação de ativos e passivos e suas 
variações patrimoniais. 

(   ) Têm como objetivo estabelecer padrões a serem observados 
pela Administração Pública, no que se refere à receita e à 
despesa orçamentária, suas classificações, destinações e 
registros, permitindo a harmonização, evidenciação e 
consolidação das contas públicas nacionais.  

(   ) Visam à harmonização dos padrões a serem observados pela 
Administração Pública, no que se refere às variações 
patrimoniais, classificações, destinações e registros, para 
permitir a evidenciação e a consolidação das contas públicas 
nacionais.  

Assinale a alternativa que apresente a sequência correta, de cima 
para baixo. 
(A) 1 – 1 – 2 – 2 
(B) 1 – 2 – 1 – 2 
(C) 2 – 2 – 1 – 1 
(D) 2 – 1 – 2 – 1 

Questão 34  
De acordo com a NBC T 16.11 – Sistema de Informação de Custos 
do Setor Público – SICSP, tal sistema registra, processa e 
evidencia os custos de bens e serviços e outros objetos de custos, 
produzidos e oferecidos à sociedade pela entidade pública. 
É incorreto afirmar que constitui objetivo do Sistema de 
Informação de Custos do Setor Público – SICSP apoiar 
(A) a avaliação de resultados e desempenhos, permitindo a 

comparação entre os custos da entidade com os custos de 
outras entidades públicas, estimulando a melhoria do 
desempenho dessas entidades. 

(B) as funções de planejamento e orçamento, fornecendo 
informações que permitam projeções mais aderentes à 
realidade com base em custos incorridos e projetados.  

(C) a tomada de decisão em processos, tais como comprar ou 
alugar, produzir internamente ou terceirizar determinado 
bem ou serviço. 

(D) os programas de controle de custos, visando ao aumento dos 
gastos públicos e impedindo a divulgação das informações 
sobre mensuração e registro deles. 

Questão 35  
Leia atentamente os textos a seguir. 
TEXTO 1  
O Orçamento-Programa é um plano de trabalho, um instrumento 
de planejamento da ação do governo, por meio da identificação 
dos seus programas de trabalho, projetos e atividades, além do 
estabelecimento de objetivos e metas a serem implementados, 
bem como a previsão dos custos relacionados. 

(MATIAS-PEREIRA, 2010; GIACOMONI, 2017) 

TEXTO 2  
A Constituição Federal de 1988 dispõe que: 
Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:  
I - o plano plurianual;  
II - as diretrizes orçamentárias;  
III - os orçamentos anuais. 
A relação entre os textos apresentados está corretamente 
descrita por: 
(A) A adoção de uma estrutura orçamentária embasada em 

programas, projetos e atividades no Brasil, a partir da 
Constituição Federal de 1988, representou um retrocesso do 
sistema orçamentário brasileiro. 

(B) A elaboração do Orçamento-Programa deve considerar todos 
os custos dos programas com exceção dos que extrapolem o 
exercício financeiro, sendo que estes devem constar somente 
na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

(C) A gerência por objetivos, a fixação de metas e o 
acompanhamento físico-financeiro dos programas, conforme 
a Constituição Federal de 1988 não são características 
presentes no Orçamento, e sim do Plano Plurianual. 

(D) O Orçamento-Programa foi consolidado no Brasil a partir da 
promulgação da Constituição Federal de 1988, que vinculou o 
processo orçamentário ao Plano Plurianual – PPA, à Lei de 
Diretrizes Orçamentárias – LDO e à Lei Orçamentária Anual – 
LOA. 

Questão 36  
Um determinado ente público decidiu pela extinção da Secretaria 
Municipal de Fiscalização Fazendária e pela realocação de suas 
funções bem como atividades, programas, recursos físicos e 
orçamentários para a Secretaria Municipal de Fazenda. Para tal, o 
chefe do Poder Executivo encaminhou ao Poder Legislativo o 
projeto de lei sobre o tema, que, tendo sido aprovado, foi 
convertido em lei, possibilitando o ato. 
O mecanismo retificador do Orçamento Público utilizado para 
movimentação de créditos orçamentários entre as dotações é 
denominado 
(A) Créditos Suplementares de dotações. 
(B) Remanejamento de dotações. 
(C) Transferências de dotações. 
(D) Transposição de dotações. 

Questão 37  
De acordo com o Manual Técnico do Orçamento (2022), as 
receitas do Governo Federal são classificadas por identificador de 
resultado primário, já que podem ser divididas naquelas cujos 
valores são incluídos no cálculo do resultado primário e nas cujos 
valores não são incluídas no citado cálculo. 
Constituem-se em receitas que não são incluídas no cálculo do 
resultado primário 
(A) Receitas de Contribuições Sociais. 
(B) Receitas Financeiras. 
(C) Receitas Patrimoniais. 
(D) Receitas Tributárias (Impostos, Taxas e Contribuições de 

Melhoria). 

Questão 38  

A renúncia de receita tem como objetivo estimular o 
desenvolvimento econômico e social, oferecendo condições 
de maior disponibilidade financeira ao contribuinte, sendo que 
o Estado, ao renunciar receitas, exerce seu papel alocativo, 
distribuidor e estabilizador. 

(ANTUNES et al., 2020) 

A _____ é a espécie de renúncia de receitas que visa à exclusão 
do crédito tributário na parte relativa à multa aplicada pelo 
sujeito ativo ao sujeito passivo, por infrações cometidas por este 
anteriormente à vigência da lei que a concedeu, não abrangendo 
o crédito tributário já em cobrança, em débito com a Fazenda, 
cuja incidência também já tenha ocorrido. 
Assinale a alternativa que complete corretamente a lacuna do 
período acima. 
(A) Anistia 
(B) Crédito Presumido 
(C) Isenção 
(D) Remissão 

Questão 39  
Um cidadão solicitou a um órgão público dados e informações de 
interesse público. Considerando o disposto na Lei 12.527/2011 – 
Lei de Acesso à Informação, o referido órgão público está correto 
se 
(A) comunicar que não possui a informação e, tendo 

conhecimento, indicar o órgão que a detém. 
(B) determinar o prazo de 40 dias para entrega das informações. 
(C) exigir que o cidadão apresentasse os motivos que 

determinaram a solicitação. 
(D) exigir que o cidadão comprovasse renda acima de 10 salários 

mínimos para atender à solicitação. 
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Questão 40  
A respeito do SIAFI, assinale a alternativa correta. 
(A) O SIAFI garante a segurança da informação pelo princípio do 

sistema de segurança, navegação e habilitação – senha com 
diferentes níveis de acesso, sendo que cada usuário, para 
utilizá-lo, deve estar cadastrado e habilitado e com senha 
intransferível fornecida pelo órgão do qual o servidor faz 
parte. 

(B) O SIAFI não se integra a outros sistemas do setor público, 
como por exemplo: Sistema Integrado de Dados 
Orçamentários – SIDOR; Sistema Integrado de Administração 
de Serviços Gerais – SIASG; Sistema Integrado de 
Administração de Recursos Humanos – SIAPE; Sistema de 
Patrimônio Imobiliário da União – SIPIU. 

(C) O SIAFI foi concebido para se estruturar por um único 
exercício, sendo que cada ano equivale a um módulo 
diferente, que, por sua vez, está organizado em sistemas, que 
agregam transações com características comuns.  

(D) O SIAFI tem como um de seus objetivos padronizar métodos e 
rotinas de trabalho relativas à gestão dos recursos públicos, 
implicando obrigatoriamente a rigidez ou restrição a essa 
atividade, uma vez que ele permanece sob total controle do 
ordenador de despesa de cada unidade gestora. 
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