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LÍNGUA PORTUGUESA
 
Ministério da Saúde estuda fracionar doses da vacina 

da febre amarela para imunizar mais pessoas
 

De dezembro de 2016 até 17 de março deste ano, o 

Ministério da Saúde recebeu 1.561 notificações de casos 

suspeitos de febre amarela no Brasil. Destes, 448 foram 

confirmados. 
 
O Ministério da Saúde estuda fracionar as doses 

da vacina da febre amarela para imunizar um número 
maior de pessoas com o mesmo número de doses, 
segundo o Bom Dia Brasil.  

Pelo país, os repórteres do Bom Dia Brasil se 
depararam com filas nos postos de vacinação. E, em 
muitos postos, as doses estão acabando antes do 
previsto.  

No Rio, a dona de casa Luciana Mattos está atrás 
da vacina para ela e a filha Clara, de dois anos, mas não 
está encontrando. "É o segundo posto hoje", disse 
Luciana.  

De dezembro de 2016 até 17 de março deste ano, 
o Ministério da Saúde recebeu 1.561 notificações de 
casos suspeitos de febre amarela no Brasil. Destes, 448 
foram confirmados, 850 são investigados e 263 foram 
descartados.  

Em Minas Gerais, o número de casos chega a 379. 
O Espírito Santo tem 93 e, São Paulo, 4. De acordo com 
o Ministério da Saúde, a taxa de letalidade da doença é 
de 32,1% e 188 municípios brasileiros tiver
amarela. Desde o início do surto, 144 pessoas morreram 
devido à doença no país.  

Por enquanto, não há confirmação de que a febre 
amarela tenha chegado às áreas urbanas, onde a 
transmissão iria ocorrer por meio do 
Todos os casos ocorreram em áreas rurais, de mata ou 
silvestres, atingindo municípios do interior dos estados, 
de acordo com o Ministério da Saúde. Nessas regiões, os 
mosquitos que transmitem a doença são o 
Haemagogus.  

Sintomas 

Os sinais e sintomas mais comuns 
febre alta, calafrios, cansaço, dor de cabeça, dor 
muscular, náuseas e vômitos que duram, em média, três 
dias.  

Nas formas mais graves da doença, podem ocorrer 
icterícia (olhos e pele amarelados), insuficiências 
hepática e renal, manifestações hemorrágicas e cansaço 
intenso.  

É importante ressaltar que a vacina não é 
recomenda para pessoas com doenças como lúpus, 
câncer e HIV, devido à baixa imunidade, nem para quem 
tem mais de 60 anos, grávidas e alérgicos a gelatina e 
ovo.  
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Ministério da Saúde estuda fracionar doses da vacina 
da febre amarela para imunizar mais pessoas 

De dezembro de 2016 até 17 de março deste ano, o 

recebeu 1.561 notificações de casos 

suspeitos de febre amarela no Brasil. Destes, 448 foram 

O Ministério da Saúde estuda fracionar as doses 
da vacina da febre amarela para imunizar um número 
maior de pessoas com o mesmo número de doses, 

Pelo país, os repórteres do Bom Dia Brasil se 
depararam com filas nos postos de vacinação. E, em 
muitos postos, as doses estão acabando antes do 

No Rio, a dona de casa Luciana Mattos está atrás 
Clara, de dois anos, mas não 

está encontrando. "É o segundo posto hoje", disse 

De dezembro de 2016 até 17 de março deste ano, 
o Ministério da Saúde recebeu 1.561 notificações de 
casos suspeitos de febre amarela no Brasil. Destes, 448 

mados, 850 são investigados e 263 foram 

Em Minas Gerais, o número de casos chega a 379. 
O Espírito Santo tem 93 e, São Paulo, 4. De acordo com 
o Ministério da Saúde, a taxa de letalidade da doença é 
de 32,1% e 188 municípios brasileiros tiveram febre 
amarela. Desde o início do surto, 144 pessoas morreram 

Por enquanto, não há confirmação de que a febre 
amarela tenha chegado às áreas urbanas, onde a 
transmissão iria ocorrer por meio do Aedes aegypti. 

reram em áreas rurais, de mata ou 
silvestres, atingindo municípios do interior dos estados, 
de acordo com o Ministério da Saúde. Nessas regiões, os 
mosquitos que transmitem a doença são o Sabethes e o 

Os sinais e sintomas mais comuns da doença são: 
febre alta, calafrios, cansaço, dor de cabeça, dor 
muscular, náuseas e vômitos que duram, em média, três 

Nas formas mais graves da doença, podem ocorrer 
icterícia (olhos e pele amarelados), insuficiências 

es hemorrágicas e cansaço 

É importante ressaltar que a vacina não é 
recomenda para pessoas com doenças como lúpus, 
câncer e HIV, devido à baixa imunidade, nem para quem 
tem mais de 60 anos, grávidas e alérgicos a gelatina e 

Fonte: http://g1.globo.com/bemestar/noticia/ministerio

doses-da-vacina-da-febre

 

1. O texto, ao falar sobre a quantidade de pessoas 
infectadas com a febre amarela no Brasil, tem a 
finalidade de: 

 
A. Identificar as razões pelas quais os mosquitos 

causadores se propagam no país. 
B. Demonstrar que a doença só

do Brasil. 
C. Informar, através do quantitativo de pessoas 

infectadas, os motivos pelos quais a vacinação deve 
ter uma maior abrangência.

D. Relatar a quantidade de vacinas que serão 
distribuídas no ano de 2017.

E. Apenas expor a quantidade
ao surto da febre amarela.

 
2.  “De dezembro de 2016 até 17 de março deste ano, o 

Ministério da Saúde recebeu 1.561 notificações de 
casos suspeitos de febre amarela no Brasil. 
448 foram confirmados, 850 são investigados e 263
foram descartados”. 

      A palavra grifada “destes” é um dêitico ao fazer 
referência a uma expressão apresentada na oração 
anterior. A expressão referenciada pelo dêitico 
grifado está presente na alternativa:

 
A. Casos suspeitos 
B. Notificações 
C. Febre amarela 
D. Brasil 
E. Suspeitos 
 
3.  “No Rio, a dona de casa Luciana Mattos está atrás 

da vacina para ela e a filha Clara, de dois anos, 
não está encontrando.”

     O conectivo “mas” no trecho acima apresenta um 
valor de adversidade. O conectivo com mesmo valor 
semântico, dentro do contexto, está presente em:

 
A. Enquanto. 
B. Mais. 
C. Por isso. 
D. Conforme. 
E. Porém. 
 
4. Releia a seguinte passagem do texto:

 
     “O Ministério da Saúde estuda fracionar as doses da 

vacina da febre amarela para imunizar um número 
maior de pessoas(...)”.

     Para que mantenha o mesmo sentido, dentro do 
contexto, a palavra fracionar

 
A. Fragmentar. 
B. Aumentar. 
C. Fortalecer. 
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http://g1.globo.com/bemestar/noticia/ministerio-da-saude-estuda-fracionar-

-febre-amarela-para-imunizar-mais-pessoas.ghtml. 

O texto, ao falar sobre a quantidade de pessoas 
infectadas com a febre amarela no Brasil, tem a 

Identificar as razões pelas quais os mosquitos 
causadores se propagam no país.  
Demonstrar que a doença só ocorre nas áreas rurais 

Informar, através do quantitativo de pessoas 
infectadas, os motivos pelos quais a vacinação deve 
ter uma maior abrangência. 
Relatar a quantidade de vacinas que serão 
distribuídas no ano de 2017. 
Apenas expor a quantidade de pessoas mortas devido 
ao surto da febre amarela. 

“De dezembro de 2016 até 17 de março deste ano, o 
Ministério da Saúde recebeu 1.561 notificações de 
casos suspeitos de febre amarela no Brasil. Destes, 
448 foram confirmados, 850 são investigados e 263 

A palavra grifada “destes” é um dêitico ao fazer 
referência a uma expressão apresentada na oração 
anterior. A expressão referenciada pelo dêitico 
grifado está presente na alternativa: 

No Rio, a dona de casa Luciana Mattos está atrás 
da vacina para ela e a filha Clara, de dois anos, mas 
não está encontrando.” 
O conectivo “mas” no trecho acima apresenta um 
valor de adversidade. O conectivo com mesmo valor 

o, dentro do contexto, está presente em: 

Releia a seguinte passagem do texto: 

“O Ministério da Saúde estuda fracionar as doses da 
vacina da febre amarela para imunizar um número 
maior de pessoas(...)”. 
Para que mantenha o mesmo sentido, dentro do 

fracionar pode ser substituída por: 



Contador                                                                                               

2 

D. Unificar. 
E. Integrar. 

A METAMORFOSE 
 

A barata acordou um dia e viu que tinha se transformado 
num ser humano. Começou a mexer suas patas e 
descobriu que só tinha quatro, que eram
pesadas e de articulação difícil. Acionou suas antenas e 
não tinha mais antenas. Quis emitir um pequeno som de 
surpresa e, sem querer, deu um grunhido. As outras 
baratas fugiram aterrorizadas para trás do móvel. Ela 
quis segui-las, mas não coube atrás do móvel.
primeiro pensamento humano foi: que horror! Preciso 
me livrar dessas baratas! 

 
Pensar, para a ex-barata, era uma novidade. Antigamente 
ela seguia o seu instinto. Agora precisava racionar. Fez 
uma espécie de manto da cortina da sala para cobrir sua 
nudez. Saiu pela casa, caminhando junto à parede, 
porque os hábitos morrem devagar. Encontrou um 
quarto, um armário, roupas de baixo, um vestido. Olhou
se no espelho e achou-se bonita. Para um ex
Maquilou-se. Todas as baratas são iguais, mas uma 
mulher precisa realçar a sua personalidade. Adotou um 
nome: Vandirene. Mais tarde descobriu que só um nome 
não bastava. A que classe pertencia? Tinha educação? 
Referência? Conseguiu, a muito custo um emprego 
como faxineira. 

 
Sua experiência de barata lhe dava acesso à sujeiras mal 
suspeitadas, era uma boa faxineira.
Difícil era ser gente. As baratas comem o que encontram 
pela frente. Vandirene precisava comprar sua comida e o 
dinheiro não chegava. As baratas se acasalam num roçar 
de antenas, mas os seres humanos não. Se conhecem, 
namoram, brigam, fazem as pazes, resolvem se casar, 
hesitam. Será que o dinheiro vai dar? Conseguir casa, 
móveis, eletrodomésticos, roupa de cama, mesa e banho. 
A primeira noite. Vandirene e seu torneiro mecânico. 
Difícil. Você não sabe nada, bem? Como dizer que a 
virgindade é desconhecida entre as baratas? As 
preliminares, o nervosismo. Foi bom? Eu sei que não 
foi. Você não me ama. Se eu fosse alguém você me 
amaria. Vocês falam demais, disse Vandirene. Queria 
dizer vocês, os humanos, mas o marido não entendeu; 
pensou que era vocês os homens. Vandirene apanhou. O 
marido a ameaçou de morte. Vandirene não entendeu. O 
conceito de morte não existe entre as baratas. Vandirene 
não acreditou. Como é que alguém pode viver sabendo 
que ia morrer? 

 
Vandirene teve filhos. Lutou muito. Filas do INPS. 
Creches. Pouco leite. O marido desempregado. 
Finalmente, acertou na esportiva. Quase 
Entre as baratas, ter ou não ter quatro milhões não faria 
diferença. A barata continuaria a ter o mesmo aspecto e 
a andar com o mesmo grupo. Mas Vandirene mudou. 
Empregou o dinheiro. Trocou de bairro. Comprou casa. 
Passou a se vestir bem, a comer e dar de comer de tudo, 
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A barata acordou um dia e viu que tinha se transformado 
a mexer suas patas e 

descobriu que só tinha quatro, que eram  grandes e 
pesadas e de articulação difícil. Acionou suas antenas e 

Quis emitir um pequeno som de 
surpresa e, sem querer, deu um grunhido. As outras 

rizadas para trás do móvel. Ela 
las, mas não coube atrás do móvel. O seu 

primeiro pensamento humano foi: que horror! Preciso 

barata, era uma novidade. Antigamente 
isava racionar. Fez 

uma espécie de manto da cortina da sala para cobrir sua 
nudez. Saiu pela casa, caminhando junto à parede, 
porque os hábitos morrem devagar. Encontrou um 
quarto, um armário, roupas de baixo, um vestido. Olhou-

ita. Para um ex-barata. 
se. Todas as baratas são iguais, mas uma 

mulher precisa realçar a sua personalidade. Adotou um 
nome: Vandirene. Mais tarde descobriu que só um nome 
não bastava. A que classe pertencia? Tinha educação? 

a muito custo um emprego 

Sua experiência de barata lhe dava acesso à sujeiras mal 
suspeitadas, era uma boa faxineira. 
Difícil era ser gente. As baratas comem o que encontram 

precisava comprar sua comida e o 
dinheiro não chegava. As baratas se acasalam num roçar 
de antenas, mas os seres humanos não. Se conhecem, 
namoram, brigam, fazem as pazes, resolvem se casar, 
hesitam. Será que o dinheiro vai dar? Conseguir casa, 

etrodomésticos, roupa de cama, mesa e banho. 
A primeira noite. Vandirene e seu torneiro mecânico. 
Difícil. Você não sabe nada, bem? Como dizer que a 
virgindade é desconhecida entre as baratas? As 
preliminares, o nervosismo. Foi bom? Eu sei que não 

ê não me ama. Se eu fosse alguém você me 
amaria. Vocês falam demais, disse Vandirene. Queria 
dizer vocês, os humanos, mas o marido não entendeu; 
pensou que era vocês os homens. Vandirene apanhou. O 
marido a ameaçou de morte. Vandirene não entendeu. O 

ito de morte não existe entre as baratas. Vandirene 
não acreditou. Como é que alguém pode viver sabendo 

Vandirene teve filhos. Lutou muito. Filas do INPS. 
Creches. Pouco leite. O marido desempregado. 
Finalmente, acertou na esportiva. Quase quatro milhões. 
Entre as baratas, ter ou não ter quatro milhões não faria 
diferença. A barata continuaria a ter o mesmo aspecto e 
a andar com o mesmo grupo. Mas Vandirene mudou. 
Empregou o dinheiro. Trocou de bairro. Comprou casa. 

comer e dar de comer de tudo, 

a cuidar onde colocava o pronome. Subiu de classe. 
(Entre as baratas, não existe o conceito de classe). 
Contratou babás e entrou na PUC. Começou a ler tudo o 
que podia. Sua maior preocupação era a morte. Ela ia 
morrer. Os filhos iam morrer. O marido ia morrer 
que ele fizesse falta. O mundo inteiro, um dia, ia 
desaparecer. O sol. O Universo. Tudo. Se espaço é o que 
existe entre a matéria, o que é que fica quando não há 
mais matéria? Como se chama a ausência do vazio? E o 
que será de mim quando não houver mais nem o nada? 
A angústia é desconhecida entre as baratas.
Vandirene acordou um dia e viu que tinha se 
transformado de novo numa barata. Seu penúltimo 
pensamento humano foi, meu Deus, a casa foi 
dedetizada há dois dias! 
foi para o seu dinheiro rendendo na financeira e o que o 
safado do marido, seu herdeiro legal, faria com tudo. 
Depois desceu pelo pé da cama e correu para trás de um 
móvel. Não pensava mais em nada. Era puro instinto. 
Morreu em cinco minutos, mas foram os cinco minutos 
mais felizes da sua vida. Kafka não significa nada para 
as baratas. 

VERISSIMO, Luis Fernando.
Comédias para ler na escola. Objetiva, 2008.

 
5. O texto A Metamorfose

é qualificada como exemplo de crônica. A 
caracterização do texto como crônica ocorre porque:

 
A. A linguagem é essencialmente formal, portanto segue 

o padrão típico de um texto literário.
B. Apresenta uma espécie de leveza na construção do 

texto que se exprime 
partir de uma experiência individual, alcança 
cotidianos coletivos. 

C. É possível perceber, ao final do texto, uma lição de 
vida que tem por objetivo refletir sobre a condição 
humana. 

D. O objetivo principal do texto é transmiti
acontecimentos, assim como ocorre em textos 
jornalísticos. 

E. O objetivo do texto é realizar uma crítica ao estilo de 
vida que as pessoas seguem.
 

6. Na passagem do texto “
viu que tinha se transformado num ser humano.
Começou a mexer suas patas e descobriu que só tinha 
quatro, que eram grandes e pesadas e de articulação 
difícil”, o que grifado retoma o elemento:

 
A. Patas. 
B. Ser humano. 
C. Barata. 
D. Começou. 
E. Descobriu. 
 
7. Assinale a passagem do texto que apresenta a figura 

de linguagem denominada de prosopopeia.
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a cuidar onde colocava o pronome. Subiu de classe. 
(Entre as baratas, não existe o conceito de classe). 
Contratou babás e entrou na PUC. Começou a ler tudo o 
que podia. Sua maior preocupação era a morte. Ela ia 

hos iam morrer. O marido ia morrer – não 
que ele fizesse falta. O mundo inteiro, um dia, ia 
desaparecer. O sol. O Universo. Tudo. Se espaço é o que 
existe entre a matéria, o que é que fica quando não há 
mais matéria? Como se chama a ausência do vazio? E o 
que será de mim quando não houver mais nem o nada? 
A angústia é desconhecida entre as baratas. 
Vandirene acordou um dia e viu que tinha se 
transformado de novo numa barata. Seu penúltimo 
pensamento humano foi, meu Deus, a casa foi 
dedetizada há dois dias! Seu último pensamento humano 
foi para o seu dinheiro rendendo na financeira e o que o 
safado do marido, seu herdeiro legal, faria com tudo. 
Depois desceu pelo pé da cama e correu para trás de um 
móvel. Não pensava mais em nada. Era puro instinto. 

cinco minutos, mas foram os cinco minutos 
mais felizes da sua vida. Kafka não significa nada para 

Luis Fernando. A Metamorfose. In: Mais 
Comédias para ler na escola. Objetiva, 2008. 

Metamorfose, de Luis Fernando Veríssimo, 
é qualificada como exemplo de crônica. A 
caracterização do texto como crônica ocorre porque: 

A linguagem é essencialmente formal, portanto segue 
o padrão típico de um texto literário. 
Apresenta uma espécie de leveza na construção do 

 através de uma narrativa que, ao 
partir de uma experiência individual, alcança 

 
É possível perceber, ao final do texto, uma lição de 
vida que tem por objetivo refletir sobre a condição 

O objetivo principal do texto é transmitir 
acontecimentos, assim como ocorre em textos 

O objetivo do texto é realizar uma crítica ao estilo de 
vida que as pessoas seguem. 

Na passagem do texto “A barata acordou um dia e 
viu que tinha se transformado num ser humano. 
Começou a mexer suas patas e descobriu que só tinha 

eram grandes e pesadas e de articulação 
grifado retoma o elemento: 

Assinale a passagem do texto que apresenta a figura 
uagem denominada de prosopopeia. 
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A. Preciso me livrar dessas baratas! 
B. Fez uma espécie de manto da cortina da sala para 

cobrir sua nudez. 
C. Todas as baratas são iguais, mas uma mulher precisa 

realçar a sua personalidade. 
D. (...) porque os hábitos morrem devagar.
E. O marido ia morrer – não que ele fizesse falta.
 
8. Segundo a gramática, o aposto com função 

explicativa aparece, geralmente, entre vírgulas. O uso 
do aposto explicativo pode ser identificado no 
seguinte trecho: 

 
A. Conseguir casa, móveis, eletrodomésticos, 

cama, mesa e banho. 
B. Encontrou um quarto, um armário, roupas de baixo, 

um vestido. 
C. Seu penúltimo pensamento humano foi, meu Deus, a 

casa foi dedetizada há dois dias! 
D. Seu último pensamento humano foi para o seu 

dinheiro rendendo na financeira e o qu
marido, seu herdeiro legal, faria com tudo

E. Se conhecem, namoram, brigam, fazem as pazes, 
resolvem se casar, hesitam. 

 
9. Levando em consideração a transformação pela qual 

a personagem passou, pode-se inferir que a 
personagem:  

 
A. Ficou acomodada com sua própria existência.
B. Sentiu-se surpresa com a transformação que passou.
C. Adaptou-se muito bem com sua condição humana e 

foi indiferente à sua própria realidade.
D. Agiu de maneira irônica frente aos desafios 

encontrados em sua condição humana.
E. Enfrentou os desafios que surgiram, mas ficou 

preocupada o caráter mortal dos seres humanos.
 
10. “A angústia é desconhecida entre as baratas”. Pode

se averiguar que através dessa expressão, dentro do 
contexto textual, a personagem apresenta um 
sentimento de: 

 
A. Acomodação, pois não precisava ficar preocupada 

com questões existenciais. 
B. Humildade sobre sua condição instintiva de barata.
C. Aflição ao pensar que quando era barata não tinha 

medo da morte. 
D. Alegria ao pensar que não seria mais uma barata.
E. Satisfação por saber que ia morrer. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 
11.  João Pessoa é um município brasileiro, capital e 

principal centro financeiro e econômico do Estado da 
Paraíba. 
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE no ano de 2016, possuía uma 
população estimada de 801.718 habitantes, é a oitava 
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Fez uma espécie de manto da cortina da sala para 

Todas as baratas são iguais, mas uma mulher precisa 

os hábitos morrem devagar. 
não que ele fizesse falta.  

Segundo a gramática, o aposto com função 
explicativa aparece, geralmente, entre vírgulas. O uso 
do aposto explicativo pode ser identificado no 

Conseguir casa, móveis, eletrodomésticos, roupa de 

Encontrou um quarto, um armário, roupas de baixo, 

Seu penúltimo pensamento humano foi, meu Deus, a 

Seu último pensamento humano foi para o seu 
dinheiro rendendo na financeira e o que o safado do 
marido, seu herdeiro legal, faria com tudo 
Se conhecem, namoram, brigam, fazem as pazes, 

Levando em consideração a transformação pela qual 
se inferir que a 

om sua própria existência. 
se surpresa com a transformação que passou. 

se muito bem com sua condição humana e 
foi indiferente à sua própria realidade. 
Agiu de maneira irônica frente aos desafios 
encontrados em sua condição humana. 

os desafios que surgiram, mas ficou 
preocupada o caráter mortal dos seres humanos. 

A angústia é desconhecida entre as baratas”. Pode-
se averiguar que através dessa expressão, dentro do 
contexto textual, a personagem apresenta um 

Acomodação, pois não precisava ficar preocupada 

Humildade sobre sua condição instintiva de barata. 
Aflição ao pensar que quando era barata não tinha 

Alegria ao pensar que não seria mais uma barata. 

CONHECIMENTOS GERAIS  

João Pessoa é um município brasileiro, capital e 
principal centro financeiro e econômico do Estado da 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e 
IBGE no ano de 2016, possuía uma 

população estimada de 801.718 habitantes, é a oitava 

cidade mais populosa da
Brasil.  
 
A respeito do município de João Pessoa, é correto 
afirmar que, EXCETO:

 
A. A Região Metropolitana de João Pessoa

por João Pessoa e mais onze municípios, tem uma 
população estimada em 2016 de 1.2

B. É uma das cidades mais verdes do planeta, com mais 
de 7 m² de floresta por habitante, rodeada por duas 
grandes reservas de Mata Atlântica.

C. No ano de 2017 a capital da Paraíba 
completará 431 anos de fundação.

D. É conhecida como "Porta do Sol", devido ao fato de, 
no município, estar localizada a
é o ponto mais oriental
cidade ser conhecida como o lugar "onde o sol nasce 
primeiro nas Américas.

E. O clima de João Pessoa é
relativamente elevados de
 

12. O Centro Histórico de João Pessoa
cidade de João Pessoa
da Paraíba. Foi reconhecido como
nacional do Brasil no dia 6 de dezembro de 2007, 
tendo sido inscrito nos Livros do Tombo Histórico e 
Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, do
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
 
Sobre os patrimônios históricos do município de João 
Pessoa é CORRETO afirmar que:

 
I. A Igreja da Ordem Terceira de São Francisco é 

uma representação do
II. Uma representação do

temos a Igreja de Nossa Senhora do 
III. O Teatro Santa Roza

estilo barroco com fachada greco
dos teatros mais antigos do Brasil.
 

Está(ão) CORRETO(S):
 
A. I e II apenas. 
B. III apenas. 
C. I, II e III. 
D. II apenas. 
E. I e III apenas. 
 
13. O Rio Gramame é a principal fonte de abastecimento 

de água para a população de João Pessoa, capital da 
Paraíba. A água, antes de ser distribuída para a 
população, passa por um tratamento. Entretanto, se a 
poluição for profunda, não há tratamento que resolva. 
A situação é crítica. No estado da Paraíba, diversos 
municípios correm risco de sofrer um colapso total 
devido aos duros anos de seca que baixaram o nível 
das barragens a menos de 10%. Não é o caso de João 
Pessoa e dos municípios do litoral, mas o colapso 
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cidade mais populosa da Região Nordeste e a 23.ª do 

o município de João Pessoa, é correto 
afirmar que, EXCETO: 

Região Metropolitana de João Pessoa é formada 
por João Pessoa e mais onze municípios, tem uma 
população estimada em 2016 de 1.253.930 pessoas. 
É uma das cidades mais verdes do planeta, com mais 
de 7 m² de floresta por habitante, rodeada por duas 
grandes reservas de Mata Atlântica. 
No ano de 2017 a capital da Paraíba – João Pessoa 
completará 431 anos de fundação. 

Porta do Sol", devido ao fato de, 
no município, estar localizada a Ponta do Seixas, que 

oriental das Américas, o que faz a 
cidade ser conhecida como o lugar "onde o sol nasce 
primeiro nas Américas. 
O clima de João Pessoa é tropical úmido  com índices 
relativamente elevados de umidade do ar. 

Centro Histórico de João Pessoa está localizado na 
João Pessoa, capital do estado brasileiro 
. Foi reconhecido como patrimônio 

no dia 6 de dezembro de 2007, 
tendo sido inscrito nos Livros do Tombo Histórico e 
Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, do Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). 

Sobre os patrimônios históricos do município de João 
Pessoa é CORRETO afirmar que: 

A Igreja da Ordem Terceira de São Francisco é 
epresentação do estilo artístico do Barroco. 

Uma representação do estilo artístico do rococó 
Igreja de Nossa Senhora do Carmo. 

Teatro Santa Roza, inaugurado em 1889, é em 
estilo barroco com fachada greco-romana e um 

is antigos do Brasil. 

Está(ão) CORRETO(S): 

é a principal fonte de abastecimento 
de água para a população de João Pessoa, capital da 
Paraíba. A água, antes de ser distribuída para a 
população, passa por um tratamento. Entretanto, se a 
poluição for profunda, não há tratamento que resolva. 

é crítica. No estado da Paraíba, diversos 
municípios correm risco de sofrer um colapso total 
devido aos duros anos de seca que baixaram o nível 
das barragens a menos de 10%. Não é o caso de João 
Pessoa e dos municípios do litoral, mas o colapso 
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pode vir de outra forma. As águas do Gramame 
podem ficar impróprias para o consumo humano.

 
Sobre a poluição do Rio Gramame, podemos afirmar 
que: 

 
I. A partir dos anos 80 diversas empresas 

começaram a se instalar nas margens do rio e a 
fazer o despejo de rejeitos quími
águas do Gramame. 

II. As plantações de cana-de-açúcar tiraram espaço 
da mata ciliar, essencial para a preservação do 
rio. 

III. A luta para salvar o Rio Gramame ganhou o 
apoio da Organização Não Governamental SOS 
Mata Atlântica, que mensalmente monito
qualidade das águas. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 

 
A. I, II e III. 
B. I e II apenas. 
C. III apenas. 
D. II apenas. 
E. I e III apenas. 
 
14. Bioma é uma unidade biológica ou espaço geográfico 

cujas características específicas são definidas pelo 
macroclima, a fitofisionomia, o solo e a altitude, 
dentre outros critérios. São tipos de ecossistemas, 
habitats ou comunidades biológicas com certo nível 
de homogeneidade. 

 
Assinale a alternativa que sequencia as características 
de cada bioma a seguir: 

 
I. Vegetação dominante, formada por x

cactáceas, caducifólias e aciculifoliadas.
II. Caracterizam-se pela presença de mangues, 

dunas, tabuleiros, vegetação rasteira, arbusto e 
matas de restinga. 

III. Tipo de vegetação campestre é formado por 
árvores e arbustos distanciados entre si, com 
árvores tortuosas e tufos de capim encontrados 
nos tabuleiros. 

IV. Possui uma rica flora, a exemplo de 
begônias, orquídeas, cipós, briófitas
 
A sequência CORRETA é: 
 

A. Caatinga – Vegetação Litorânea, Cerrado e Mata 
Atlântica. 

B. Caatinga , Cerrado,  Mata Atlântica e Vegetação 
Litorânea. 

C. Cerrado, Mata Atlântica, Vegetação Litorânea e 
Caatinga. 

D. Caatinga, Mata Atlântica,Vegetação Litorânea e 
Cerrado. 
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e outra forma. As águas do Gramame 
podem ficar impróprias para o consumo humano. 

Sobre a poluição do Rio Gramame, podemos afirmar 

A partir dos anos 80 diversas empresas 
começaram a se instalar nas margens do rio e a 
fazer o despejo de rejeitos químicos direto nas 

açúcar tiraram espaço 
da mata ciliar, essencial para a preservação do 

A luta para salvar o Rio Gramame ganhou o 
apoio da Organização Não Governamental SOS 
Mata Atlântica, que mensalmente monitora a 

é uma unidade biológica ou espaço geográfico 
cujas características específicas são definidas pelo 

solo e a altitude, 
dentre outros critérios. São tipos de ecossistemas, 
habitats ou comunidades biológicas com certo nível 

Assinale a alternativa que sequencia as características 

Vegetação dominante, formada por xerófilas, 
cactáceas, caducifólias e aciculifoliadas. 

se pela presença de mangues, 
dunas, tabuleiros, vegetação rasteira, arbusto e 

Tipo de vegetação campestre é formado por 
árvores e arbustos distanciados entre si, com 

es tortuosas e tufos de capim encontrados 

Possui uma rica flora, a exemplo de bomélias, 
begônias, orquídeas, cipós, briófitas e pau-brasil. 

Vegetação Litorânea, Cerrado e Mata 

Cerrado,  Mata Atlântica e Vegetação 

Cerrado, Mata Atlântica, Vegetação Litorânea e 

Caatinga, Mata Atlântica,Vegetação Litorânea e 

E. Caatinga, Vegetação Litorânea, Mata Atlântica e 
Cerrado. 
 

15. O relevo é a parte superficial da 
transformações geológicas se expressam mais 
nitidamente, sendo também o local de habitação do 
ser humano e da maior parte dos animais terrestres.

 
A respeito do relevo terrestre, assinale 
verdadeiro e (F) para falso:

 
(  ) As montanhas também chamadas de

se de elevações de relevo que possuem uma 
extensão um pouco ampla e a parte mais alta 
relativamente plana.

(  )As planícies são áreas mais ou menos planas e que 
possuem uma altitude menor em relação às 
montanhas e aos planaltos. Caracterizam
grande quantidade de sedimentos acumulados em 
sua superfície. 

(  ) Depressão Relativa
do nível do mar. 

(  ) O Pico da Neblina localiza
(AM) e possui uma altitude de 3.

( )De todas as Unidades Geomorfológicas, as de 
maior destaque na Paraíba, sobretudo pela sua 
extensão, são o maciço da Borborema (Planalto da 
Borborema) e o Pediplano Sertanejo.

 
A sequência CORRETA é:
 

A. V, F, F, V e V. 
B. F, V, F, V e V. 
C. F, F, V, V e V. 
D. V, F, V, F e V. 
E. V, V, F, F e V. 
 
16. A Era Vargas é o nome que se dá ao período em que 

Getúlio Vargas governou o Brasil por 15 anos, de 
forma contínua (de 1930 a 1945). Esse período foi 
um marco na história brasileira, em razão das 
inúmeras alterações que Get
tanto sociais quanto econômicas.
dividido em três momentos que foram:
 
Assinale a alternativa CORRETA:

 
A. Governo Provisório 

Estado Novo.  
B. Governo Provisório 

República. 
C. República Velha –

Provisório. 
D. Governo Provisório 

República. 
E. Governo Constitucional 

República. 
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Caatinga, Vegetação Litorânea, Mata Atlântica e 

é a parte superficial da litosfera. É onde as 
transformações geológicas se expressam mais 
nitidamente, sendo também o local de habitação do 
ser humano e da maior parte dos animais terrestres. 

relevo terrestre, assinale (V) para 
para falso: 

também chamadas de platôs, trata-
elevações de relevo que possuem uma 

extensão um pouco ampla e a parte mais alta 
relativamente plana.  

são áreas mais ou menos planas e que 
possuem uma altitude menor em relação às 

e aos planaltos. Caracterizam-se pela 
grande quantidade de sedimentos acumulados em 

Relativa  é uma região que fica abaixo 

O Pico da Neblina localiza-se na Serra do Imeri 
(AM) e possui uma altitude de 3.014m. 
De todas as Unidades Geomorfológicas, as de 
maior destaque na Paraíba, sobretudo pela sua 
extensão, são o maciço da Borborema (Planalto da 
Borborema) e o Pediplano Sertanejo. 

A sequência CORRETA é: 

é o nome que se dá ao período em que 
Getúlio Vargas governou o Brasil por 15 anos, de 
forma contínua (de 1930 a 1945). Esse período foi 
um marco na história brasileira, em razão das 
inúmeras alterações que Getúlio Vargas fez no país, 
tanto sociais quanto econômicas. Esse Período foi 
dividido em três momentos que foram: 

Assinale a alternativa CORRETA: 

Governo Provisório - Governo Constitucional e 

Governo Provisório – República Velha e Nova 

– Estado Novo e Governo 

Governo Provisório – Estado Novo e Nova 

Governo Constitucional – República velha e Nova 
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17. O potencial técnico de aproveitamento da energia 
hidráulica do Brasil está entre os cinco maiores do 
mundo; o País tem 12% da água doce superficial do 
planeta e condições adequadas para exploração.

 
Sobre o potencial de energia hidráulica do Brasil é 
correto afirmar que, EXCETO: 

 
A. Usina Hidrelétrica de Tucuruí está localizada no rio 

Tocantins, no município de Tucuruí (estado do Pará). 
Possui capacidade de geração de energia elétrica de 
8.340 MW. Foi construída entre 1976 e 1984, sendo 
propriedade da Eletronorte. 

B. Usina Hidrelétrica de Itaipu (Binacional), usina 
brasileira e paraguaia está localizada no município 
Foz do Iguaçu, fronteira com o Paraguai.

C. A Usina Hidrelétrica de Paulo Afonso
estado da Bahia e possui capacidade de geração de 
3.985 MW. Instalada no rio São Francisco, foi 
construída entre os anos de 1954 e 1979. 

D. A Usina de Belo Monte está sendo construída ao 
longo do leito do Rio Xingu, na região sul do país, no 
estado do Paraná. 

E. Usina Hidrelétrica de Xingó está localizada entre os 
estados de Alagoas e Sergipe, foi inaugurada em 
1984,está instalada no rio São Francisco e possui uma 
capacidade é de  3.162 MW. 

 
18. Após cinco dias de debates, termina, nesta sexta

(31/03), em Belém, o Seminário Pan
Proteção Social. O evento, o maior encontro 
internacional voltado para a região, reuniu 
representantes do Brasil, da Bolívia, Colômbia, 
Equador, Guiana Francesa, Peru, República da 
Guiana e Suriname. Ao final, os países assinaram
documento que aponta os compromissos dos países 
para promover justiça social, igualdade e o uso 
sustentável dos recursos naturais da região.

 
Fonte: http://www.brasil.gov.br/meio-ambiente/2017/03/paises

carta-para-promover-desenvolvimento-social

Assinale a alternativa CORRETA que aponta o nome 
do documento assinado neste Seminário:

 
A. Carta da Amazonas. 
B. Carta de Belém. 
C. Carta Sustentável do Norte. 
D. Tratado da Região Norte. 
E. Decreto Sustentável do Norte. 

 
19. Podemos definir a Ditadura Militar como sendo o 

período da política brasileira em que os militares 
governaram o Brasil. Caracterizou-se pela falta de 
democracia, supressão de direitos constitucionais, 
censura, perseguição política e repressão aos que 
eram contra o regime militar. 
 
Sobre este período da Ditadura Militar 
afirmar que: 
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O potencial técnico de aproveitamento da energia 
cinco maiores do 

mundo; o País tem 12% da água doce superficial do 
planeta e condições adequadas para exploração. 

Sobre o potencial de energia hidráulica do Brasil é 

está localizada no rio 
ins, no município de Tucuruí (estado do Pará). 

Possui capacidade de geração de energia elétrica de 
8.340 MW. Foi construída entre 1976 e 1984, sendo 

(Binacional), usina 
calizada no município 

Foz do Iguaçu, fronteira com o Paraguai. 
Afonso: localizada no 

estado da Bahia e possui capacidade de geração de 
3.985 MW. Instalada no rio São Francisco, foi 
construída entre os anos de 1954 e 1979.  

sina de Belo Monte está sendo construída ao 
longo do leito do Rio Xingu, na região sul do país, no 

está localizada entre os 
estados de Alagoas e Sergipe, foi inaugurada em 

Francisco e possui uma 

Após cinco dias de debates, termina, nesta sexta-feira 
(31/03), em Belém, o Seminário Pan-Amazônico de 
Proteção Social. O evento, o maior encontro 
internacional voltado para a região, reuniu 

do Brasil, da Bolívia, Colômbia, 
Equador, Guiana Francesa, Peru, República da 
Guiana e Suriname. Ao final, os países assinaram um 
documento que aponta os compromissos dos países 
para promover justiça social, igualdade e o uso 

rais da região. 

ambiente/2017/03/paises-assinam-
social-da-regiao-amazonica 

 
Assinale a alternativa CORRETA que aponta o nome 
do documento assinado neste Seminário: 

Podemos definir a Ditadura Militar como sendo o 
período da política brasileira em que os militares 

se pela falta de 
democracia, supressão de direitos constitucionais, 
censura, perseguição política e repressão aos que 

da Ditadura Militar é CORRETO 

 
I. Ditadura militar ocorreu no período de 1964 a 

1985. 
II. Castelo Branco foi o 

regime militar no Brasil.
III. No governo de Castelo Branco, foi instituído 

bipartidarismo. Só estava autorizado o 
funcionamento de dois partidos: Movimento 
Democrático Brasileiro (MDB) e a Aliança 
Renovadora Nacional (ARENA). Enquanto o 
primeiro era de oposição, de certa forma 
controlada, o segundo representava os militares.

IV. O governo do general
Figueiredo encerrou o período governado pelo 
militarismo no Brasil.

 
Estão CORRETAS: 

 
A. I e II apenas. 
B. II, III e IV apenas. 
C. I e IV apenas. 
D. II e IV apenas. 
E. I, II, III e IV. 

 
20. O extenso território brasileiro, a diversidade 

de formas de relevo, a altitude e dinâmica das 
correntes e massas de ar, possibilitam uma grande 
diversidade de climas no

 
Dentre as características dos climas do Brasil é 
CORRETO afirmar que:
 

I. O Clima Semiárido
no sertão nordestino, caracteriza
umidade e pouquíssima quantidade de chuvas. As 
temperaturas são alta

II. Clima Subtropical
temperaturas mais baixas que o clima tropical, 
ficando entre 15º e 22º C. Este clima é 
predominante nas partes altas do Planalto 
Atlântico do Sudeste, estendendo
de São Paulo, centro
regiões serranas do Rio de Janeiro e Espírito 
Santo. 

III. Clima Equatorial
Amazônia. As temperaturas são elevadas durante 
quase todo o ano. Chuvas em grande quantidade, 
com índice pluviométrico acima 
anuais. 

 
Está(ão) CORRETAS:

 
A. I apenas. 
B. I e II apenas. 
C. III apenas. 
D. I e III apenas. 
E. II e III apenas. 
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Ditadura militar ocorreu no período de 1964 a 

Castelo Branco foi o primeiro presidente do 
regime militar no Brasil. 
No governo de Castelo Branco, foi instituído o 
bipartidarismo. Só estava autorizado o 
funcionamento de dois partidos: Movimento 
Democrático Brasileiro (MDB) e a Aliança 
Renovadora Nacional (ARENA). Enquanto o 
primeiro era de oposição, de certa forma 
controlada, o segundo representava os militares. 

governo do general João Batista de Oliveira 
encerrou o período governado pelo 

militarismo no Brasil. 

O extenso território brasileiro, a diversidade 
formas de relevo, a altitude e dinâmica das 

correntes e massas de ar, possibilitam uma grande 
climas no Brasil.  

Dentre as características dos climas do Brasil é 
CORRETO afirmar que: 

Semiárido está presente, principalmente, 
no sertão nordestino, caracteriza-se pela baixa 
umidade e pouquíssima quantidade de chuvas. As 
temperaturas são altas durante quase todo o ano. 

Subtropical apresenta médias de 
temperaturas mais baixas que o clima tropical, 
ficando entre 15º e 22º C. Este clima é 
predominante nas partes altas do Planalto 
Atlântico do Sudeste, estendendo-se pelo centro 

centro-sul de Minas Gerais e pelas 
regiões serranas do Rio de Janeiro e Espírito 

Equatorial encontra-se na região da 
Amazônia. As temperaturas são elevadas durante 
quase todo o ano. Chuvas em grande quantidade, 
com índice pluviométrico acima de 2500 mm 

Está(ão) CORRETAS: 
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INFORMÁTICA E LEGISLAÇÃO

 
21. As teclas de atalho, são um modo rápido de como 

uma combinação de tecla, pode executar alguma 
função de forma a não termos que tirar a mão 
do teclado, usar o mouse nos menus para procurar 
uma função.  

 
Assinale a alternativa CORRETA que sequencia a 
função ao seu respectivo atalho: 

 
I. Inicia a Ajuda do Windows. 

II. Ativa as opções da barra de menu. 
III. Alterna para outro programa aberto.
IV. Abra o menu de Iniciar. 

 
A sequência CORRETA é: 

 
A. F1, F10, ALT+TAB e CTRL+ESC 
B. F10, F1, ALT+TAB e CTRL+ESC 
C. ALT+TAB, CTRL+ESC,  F10 e F1 
D. SHIFT+F10, ALT+TAB, CTRL+ESC e F10
E. CTRL+SHIFT+ESC, ALT+TAB, CTRL+ESC e F10

 
22. A principal regra da formatação de parágrafos é que 

independente de onde estiver o cursor a formatação 
será aplicada em todo o parágrafo, tendo ele uma 
linha ou mais. Quando se trata de dois ou mais 
parágrafos será necessário selecionar os parágrafos a 
serem formatados. 
 
O ícone em destaque na imagem a seguir, representa:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Centralizar. 
B. Alinhar à Direita. 
C. Justificar. 
D. Alinhar à Esquerda. 
E. Parágrafo. 

 
23. Backup é uma cópia de segurança. O termo em inglês 

é muito utilizado por empresas e pessoas que 
guardam documentos, imagens, vídeos e 
arquivos no computador ou na nuvem, 
em redes online como Dropbox e Google
 
Podemos dividir o termo BACKUP em alguns 
tópicos.  

 
Assinale a alternativa CORRETA que apresenta os 
tipos de backup: 
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INFORMÁTICA E LEGISLAÇÃO 

um modo rápido de como 
uma combinação de tecla, pode executar alguma 

termos que tirar a mão 
, usar o mouse nos menus para procurar 

Assinale a alternativa CORRETA que sequencia a 

 
aberto. 

SHIFT+F10, ALT+TAB, CTRL+ESC e F10 
CTRL+SHIFT+ESC, ALT+TAB, CTRL+ESC e F10 

parágrafos é que 
independente de onde estiver o cursor a formatação 
será aplicada em todo o parágrafo, tendo ele uma 
linha ou mais. Quando se trata de dois ou mais 
parágrafos será necessário selecionar os parágrafos a 

na imagem a seguir, representa: 

Backup é uma cópia de segurança. O termo em inglês 
é muito utilizado por empresas e pessoas que 
guardam documentos, imagens, vídeos e outros 
arquivos no computador ou na nuvem,    hospedados 

Google Drive. 

Podemos dividir o termo BACKUP em alguns 

Assinale a alternativa CORRETA que apresenta os 

 
I. Backup Completo (Full).

II. Backup Diferencial.
III. Backup Incremental.
IV. Backup Intermediário.
V. Backup Suplementar.

 
Estão CORRETAS: 

 
A. I e II apenas. 
B. I, II e III apenas. 
C. III, IV e V apenas. 
D. II e V apenas. 
E. I, II, III e V apenas. 
 
24. Os periféricos são placas ou aparelhos que recebem 

ou enviam informações para o computador.
  
Dentre eles, podemos destacar, EXCETO:

 
A. Impressoras. 
B. Digitalizadores.  
C. Leitores de CD – DVD
D. Mouses. 
E. Firefox. 

 
25.  O Microsoft Office é um pacote com diversos 

aplicativos para usos diversos entre os programas que 
compõem esse famoso pacote.

 
Dentre o pacote de programas da Microsoft Office, 
podemos destacar: 

 
Assinale a alternativa 

 
I. Access. 

II. Excel.  
III. Outlook. 
IV. Gmail. 
V. PowerPoint. 

VI. Word. 
VII. Lync. 

VIII. Paint. 
 

Estão CORRETAS: 
 
A. I, II, III, V, VI e VII apenas.
B. I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII.
C. I, II, III e VIII apenas.
D. II, III, IV, e VI apenas.
E. III, IV, V e VI apenas.

 
26. Em conformidade com art. 4º da Lei 2.800 de 18 de 

junho de 1956, o Conselho Federal de Química será 
constituído de brasileiros natos ou naturalizados, 
registrados de acordo com o art. 25 desta lei e 
obedecerá à seguinte composição:
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Backup Completo (Full). 
Backup Diferencial. 
Backup Incremental. 
Backup Intermediário. 
Backup Suplementar. 

ão placas ou aparelhos que recebem 
ou enviam informações para o computador. 

Dentre eles, podemos destacar, EXCETO: 

DVD. 

O Microsoft Office é um pacote com diversos 
aplicativos para usos diversos entre os programas que 
compõem esse famoso pacote. 

Dentre o pacote de programas da Microsoft Office, 

Assinale a alternativa CORRETA: 

I, II, III, V, VI e VII apenas. 
I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII. 
I, II, III e VIII apenas. 
II, III, IV, e VI apenas. 
III, IV, V e VI apenas. 

Em conformidade com art. 4º da Lei 2.800 de 18 de 
Conselho Federal de Química será 

constituído de brasileiros natos ou naturalizados, 
registrados de acordo com o art. 25 desta lei e 
obedecerá à seguinte composição: 
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I. Um presidente, nomeado pelo Presidente da 
República e escolhido dentre os nomes constantes 
da lista tríplice organizada pelos membros do 
Conselho 

II. Nove conselheiros federais efetivos e três 
suplentes, escolhidos em assembléia constituída 
por delegado-eleitor de cada Conselho Regi
de Química. 

III. Três conselheiros federais efetivos escolhidos 
pelas congregações das escolas padrões, sendo um 
engenheiro químico pela Escola Politécnica de 
São Paulo, um químico industrial pela Escola 
Nacional de Química e um bacharel em química 
pela Faculdade Nacional de Filosofia.

 
 Está(ao) CORRETA(S) a(s) afirmativa(s):

 
A. III apenas. 
B. II e III apenas. 
C. I e III apenas. 
D. I, II e III. 
E. I apenas. 

 
27. Em conformidade com o Decreto nº 85.877 de 07 de 

abril de 198, são privativos do Químico:
 
I. Análises químicas ou físico-químicas, quando 

referentes a Indústrias Químicas. 
II. Produção, fabricação e comercialização, sob 

controle e responsabilidade, de produtos 
químicos, produtos industriais obtidos por meio 
de reações químicas controladas ou de operações 
unitárias, produtos obtidos através de agentes 
físico-químicos ou biológicos, produtos 
industriais derivados de matéria prima de origem 
animal, vegetal ou mineral, e tratamento de 
resíduos resultantes da utilização destas matérias 
primas sempre que vinculadas à Indústria 
Química. 

III. Tratamento, em que se empreguem reações 
químicas controladas e operações unitárias, de 
águas para fins potáveis, industriais ou para 
piscinas públicas e coletivas, esgoto sanitário e de 
rejeitos urbanos e industriais. 

 
Está(ao) CORRETA(S) a(s) afirmativa(s):

 
A. II e III apenas. 
B. III apenas. 
C. I apenas. 
D. I e II apenas. 
E. I, II e III. 
 
28. Segundo a Consolidação das Lei do trabalho(CLT), o

exercício da profissão de químico compreende, 
EXCETO: 

 
A. A fabricação de produtos e subprodutos químicos em 

seus diversos graus de pureza. 
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pelo Presidente da 
República e escolhido dentre os nomes constantes 
da lista tríplice organizada pelos membros do 

Nove conselheiros federais efetivos e três 
suplentes, escolhidos em assembléia constituída 

eleitor de cada Conselho Regional 

Três conselheiros federais efetivos escolhidos 
pelas congregações das escolas padrões, sendo um 
engenheiro químico pela Escola Politécnica de 
São Paulo, um químico industrial pela Escola 
Nacional de Química e um bacharel em química 

culdade Nacional de Filosofia. 

Está(ao) CORRETA(S) a(s) afirmativa(s): 

Em conformidade com o Decreto nº 85.877 de 07 de 
abril de 198, são privativos do Químico: 

químicas, quando 

Produção, fabricação e comercialização, sob 
controle e responsabilidade, de produtos 
químicos, produtos industriais obtidos por meio 
de reações químicas controladas ou de operações 

os obtidos através de agentes 
químicos ou biológicos, produtos 

industriais derivados de matéria prima de origem 
animal, vegetal ou mineral, e tratamento de 
resíduos resultantes da utilização destas matérias 
primas sempre que vinculadas à Indústria 

Tratamento, em que se empreguem reações 
químicas controladas e operações unitárias, de 
águas para fins potáveis, industriais ou para 
piscinas públicas e coletivas, esgoto sanitário e de 

afirmativa(s): 

Segundo a Consolidação das Lei do trabalho(CLT), o 
exercício da profissão de químico compreende, 

A fabricação de produtos e subprodutos químicos em 

B. A análise química, a elaboração de pareceres, 
atestados e projetos de especialidade e sua execução, 
perícia civil ou judiciária sobre essa matéria, a 
direção e a responsabilidade de laboratórios ou 
departamentos químicos, de indústria e 
comerciais. 

C. Implantação de laboratórios para análise de controle 
químico e industrial. 

D. O magistério nas cadeiras de química dos cursos 
superiores especializados em química

E. A engenharia química.
 

29. Em conformidade com a CLT, s
exercício de suas funções, independentemente de 
outras penas em que possa incorrer o químico, 
inclusive o licenciado, que incidir em alguma das 
seguintes faltas: 

 
I. Revelar improbidade profissional, dar falso 

testemunho, quebrar o sigilo profissional e 
promover falsificações, referentes à prática de atos 
de que trata a Seção dos Químicos, segundo a 
CLT. 

II. Concorrer com seus conhecimentos científicos 
para a prática de crime ou atentado contra a pátria, 
a ordem social ou a saúde pública.

III. Deixar, no prazo marcado nesta Se
requerer a revalidação e registro do diploma 
estrangeiro, ou o seu registro profissional no 
Ministério do Trabalho, Indústria e Comercio.

IV. Influenciar com seus conhecimentos científicos e 
pedagógicos a prática de crime hediondo em 
desfavor da saúde 

 
Estão CORRETOS os itens:

 
A. I, II e IV apenas. 
B. II e III apenas. 
C. I, II e III apenas. 
D. II e IV apenas. 
E. I, II, III e IV. 
 
30. Em conformidade com a Lei 2.800 de 18 de junho de 

1956, faz parte das 
Regionais de Química:

 
I. Registrar os profissionais de acordo com a presente 

lei e expedir a carteira profissional.
II. Examinar reclamações e representações escritas 

acerca dos serviços de registro e das infrações desta 
lei e decidir, com recurso, para o conselho federal 
de química. 

III. Fiscalizar o exercício da profissão, impedindo e 
punindo as infrações à lei, bem como enviando às 
autoridades competentes relatórios documentados 
sobre fatos que apuraram e cuja solução não seja de 
sua alçada. 
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A análise química, a elaboração de pareceres, 
atestados e projetos de especialidade e sua execução, 
perícia civil ou judiciária sobre essa matéria, a 
direção e a responsabilidade de laboratórios ou 
departamentos químicos, de indústria e empresas 

Implantação de laboratórios para análise de controle 
 

O magistério nas cadeiras de química dos cursos 
superiores especializados em química 
A engenharia química. 

Em conformidade com a CLT, será suspenso do 
o de suas funções, independentemente de 

outras penas em que possa incorrer o químico, 
inclusive o licenciado, que incidir em alguma das 

Revelar improbidade profissional, dar falso 
testemunho, quebrar o sigilo profissional e 

ificações, referentes à prática de atos 
de que trata a Seção dos Químicos, segundo a 

Concorrer com seus conhecimentos científicos 
para a prática de crime ou atentado contra a pátria, 
a ordem social ou a saúde pública. 
Deixar, no prazo marcado nesta Seção, de 
requerer a revalidação e registro do diploma 
estrangeiro, ou o seu registro profissional no 
Ministério do Trabalho, Indústria e Comercio. 
Influenciar com seus conhecimentos científicos e 
pedagógicos a prática de crime hediondo em 
desfavor da saúde pública. 

Estão CORRETOS os itens: 

Em conformidade com a Lei 2.800 de 18 de junho de 
1956, faz parte das atribuições dos Conselhos 
Regionais de Química: 

os profissionais de acordo com a presente 
lei e expedir a carteira profissional. 
Examinar reclamações e representações escritas 
acerca dos serviços de registro e das infrações desta 
lei e decidir, com recurso, para o conselho federal 

o exercício da profissão, impedindo e 
punindo as infrações à lei, bem como enviando às 
autoridades competentes relatórios documentados 
sobre fatos que apuraram e cuja solução não seja de 
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IV. Publicar relatórios anuais dos seus trabalhos, e, 
periodicamente, a relação dos profissionais 
registrados. 

V. Organizar o seu regimento interno, submetendo
aprovação do Conselho Regional de Química

VI. Sugerir ao conselho federal de química as medidas 
necessárias à regularidade dos serviços e à 
fiscalização do exercício profissional.

 
Estão CORRETAS as afirmativas: 

 
A. I, II, III e VI apenas. 
B. III, IV e V apenas. 
C. I, II, III, IV e VI apenas. 
D. I, II, III, IV, V e VI. 
E. IV, I e VI apenas. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 

31. A NBC T 16  - Normas Brasileiras de Contabilidade 
Aplicadas ao Setor Público estabelece a 
conceituação, o objeto e o campo de aplicação da 
Contabilidade aplicada ao Setor Público. A respeito 
dessa Norma, assinale a alternativa que apresenta o 
Conceito de Projetos e ações de fins ideais

 
A. Órgãos, fundos e pessoas jurídicas de direito público 

ou que, possuindo  personalidade jurídica de direito 
privado, recebam, guardem, movimentem, gerenciem 
ou apliquem dinheiros, bens e valores públicos, na 
execução de suas atividades. Equiparam
efeito contábil, as pessoas físicas que recebam 
subvenção, benefício, ou incentivo, fiscal ou 
creditício, de órgão público. (Redação dada pela 
Resolução CFC nº. 1.268/09). 

B. Todos os esforços para movimentar e gerir recursos e 
patrimônio destinados a resolver problemas ou criar 
condições de promoção social. Recursos controlados: 
ativos em que a entidade mesmo sem ter o direito de 
propriedade detém o controle, os riscos e os 
benefícios deles decorrentes.  

C. Compromisso fundado na ética profiss
pressupõe o exercício cotidiano de fornecer 
informações que sejam compreensíveis e úteis aos 
cidadãos no desempenho de sua soberana atividade 
de controle do uso de recursos e patrimônio público 
pelos agentes públicos.  

D. O conjunto das Normas Brasileiras de Contabilidade 
Aplicadas ao Setor Público, seus conceitos e 
procedimentos de avaliação e mensuração, registro e 
divulgação de demonstrações contábeis, aplicação de 
técnicas que decorrem da evolução científica da 
Contabilidade, bem como quaisquer 
técnicos de controle contábil e prestação de contas 
previstos, que propiciem o controle social, além da 
observância das normas aplicáveis. 

E. O conjunto de direitos e bens, tangíveis ou 
intangíveis, onerados ou não,  adquiridos, formados, 
produzidos, recebidos, mantidos ou utilizado s pelas 
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Publicar relatórios anuais dos seus trabalhos, e, 
icamente, a relação dos profissionais 

Organizar o seu regimento interno, submetendo-o à 
Conselho Regional de Química. 

Sugerir ao conselho federal de química as medidas 
necessárias à regularidade dos serviços e à 

ercício profissional. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Normas Brasileiras de Contabilidade 
Aplicadas ao Setor Público estabelece a 
conceituação, o objeto e o campo de aplicação da 
Contabilidade aplicada ao Setor Público. A respeito 
dessa Norma, assinale a alternativa que apresenta o 

ões de fins ideais 

Órgãos, fundos e pessoas jurídicas de direito público 
ou que, possuindo  personalidade jurídica de direito 
privado, recebam, guardem, movimentem, gerenciem 
ou apliquem dinheiros, bens e valores públicos, na 

Equiparam-se, para 
efeito contábil, as pessoas físicas que recebam 
subvenção, benefício, ou incentivo, fiscal ou 
creditício, de órgão público. (Redação dada pela 

Todos os esforços para movimentar e gerir recursos e 
estinados a resolver problemas ou criar 

condições de promoção social. Recursos controlados: 
ativos em que a entidade mesmo sem ter o direito de 
propriedade detém o controle, os riscos e os 

Compromisso fundado na ética profissional, que 
pressupõe o exercício cotidiano de fornecer 
informações que sejam compreensíveis e úteis aos 
cidadãos no desempenho de sua soberana atividade 
de controle do uso de recursos e patrimônio público 

ileiras de Contabilidade 
Aplicadas ao Setor Público, seus conceitos e 
procedimentos de avaliação e mensuração, registro e 
divulgação de demonstrações contábeis, aplicação de 
técnicas que decorrem da evolução científica da 
Contabilidade, bem como quaisquer procedimentos 
técnicos de controle contábil e prestação de contas 
previstos, que propiciem o controle social, além da 

O conjunto de direitos e bens, tangíveis ou 
intangíveis, onerados ou não,  adquiridos, formados, 

idos, recebidos, mantidos ou utilizado s pelas 

entidades do setor público, que seja portador ou 
represente um fluxo de benefícios, presente ou futuro, 
inerente à prestação de serviços públicos ou à 
exploração econômica por entidades do setor público 
e suas obrigações. 

 
 
32. A soma, agregação ou divisão de patrimônio de uma 

ou mais entidades do setor público  resultará em 
novas unidades contábeis. Esse procedimento será 
utilizado nos seguintes casos:

  
I. Registro dos atos e dos fatos que envolvem o 

patrimônio público ou suas parcelas, em 
atendimento à necessidade de controle e 
prestação de contas, de evidenciação e 
instrumentalização do controle social.

II. Unificação de parcelas do patrimônio público 
vinculadas a unidades contábeis 
descentralizadas, para fins de controle e 
evidenciação dos seus resultados. 

III. Consolidação de entidades do setor público para 
fins de atendimento de exigências legais ou 
necessidades gerenciais.
 
Está(ao) CORRETA(S) as alternativas:
 

A. I apenas. 
B. I e II apenas. 
C. III apenas. 
D. II e III apenas. 
E. I, II e III. 

 
33. Unidade Contábil é classificada em: 

 
Assinale a alternativa INCORRETA:

 
A. Originária  
B. Descentralizada  
C. Unificada  
D. Consolidada 
E. Secundária  
 
34. Na NBC T 16.2 – Esta Norma estabelece o conceito 

de patrimônio público, sua classificação sob o 
enfoque contábil, o conceito e a estrutura do sistema 
de informação contábil. 

 
     Para efeito desta Norma, entende 

Circulante:  
 

Assinale a alternativa CORRETA:
 
A. O conjunto de bens e direitos realizáveis e obrigações 

exigíveis até doze meses da data das demonstrações 
contábeis. (Redação dada pela Resolução CFC n.º 
1.437/13) 
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entidades do setor público, que seja portador ou 
represente um fluxo de benefícios, presente ou futuro, 
inerente à prestação de serviços públicos ou à 
exploração econômica por entidades do setor público 

A soma, agregação ou divisão de patrimônio de uma 
ou mais entidades do setor público  resultará em 
novas unidades contábeis. Esse procedimento será 
utilizado nos seguintes casos: 

Registro dos atos e dos fatos que envolvem o 
ico ou suas parcelas, em 

atendimento à necessidade de controle e 
prestação de contas, de evidenciação e 
instrumentalização do controle social. 
Unificação de parcelas do patrimônio público 
vinculadas a unidades contábeis 
descentralizadas, para fins de controle e 
evidenciação dos seus resultados.  
Consolidação de entidades do setor público para 
fins de atendimento de exigências legais ou 

es gerenciais. 

Está(ao) CORRETA(S) as alternativas: 

Unidade Contábil é classificada em:  

Assinale a alternativa INCORRETA: 

Esta Norma estabelece o conceito 
de patrimônio público, sua classificação sob o 
enfoque contábil, o conceito e a estrutura do sistema 
de informação contábil.  

Para efeito desta Norma, entende - se por Não 

Assinale a alternativa CORRETA: 

O conjunto de bens e direitos realizáveis e obrigações 
exigíveis até doze meses da data das demonstrações 
contábeis. (Redação dada pela Resolução CFC n.º 
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B. A qualidade do que pode ser conversível, ou seja, 
característica de transformação de bens e direitos em 
moeda. 

C. A qualidade do que é exigível, ou seja, característica 
inerente às obrigações pelo prazo de vencimento.

D. O conjunto de bens e direitos realizáveis e obrigações 
exigíveis após doze meses da data das demonst
contábeis 

E. A soma, a agregação ou a divisão de patrimônios 
autônomos de uma ou mais entidades do setor 
público. 

 
35. A Contabilidade Aplicada ao Setor Público é 

organizada na forma de sistema de informações, 
cujos subsistemas, conquanto possam oferecer 
produtos diferentes em razão da respectiva 
especificidade, convergem para o produto final, que é 
a informação sobre o patrimônio público.

      O sistema contábil está estruturado nos seguintes 
subsistemas de informações: 

 
Assinale a alternativa INCORRETA: 

 
A. Orçamentário. 
B. Tributário. 
C. Patrimonial. 
D. Custos. 
E. Compensação. 
 
36. Os subsistemas contábeis devem ser integrados entre 

si e a outros subsistemas  de informações  de modo a 
subsidiar a administração pública sobre:

 
I. Desempenho da unidade contábil no cumprimento 

da sua missão; 
II. Avaliação dos resultados obtidos na execução das 

ações do setor público com relação à 
economicidade, à eficiência, à eficácia e à 
efetividade;  

III. Avaliação das metas estabelecidas pelo 
planejamento; 

IV. Avaliação dos riscos e das contingências;
V. Conhecimento da composição e movimentação 

patrimonial.  
 

Está(ão) CORRETAS as alternativas: 
 

A. I,II,III, IV e V.  
B. I,II,III e V apenas. 
C. II e V apenas. 
D. III IV e V apenas. 
E. I, IV e V apenas. 
 
37. A entidade do setor público deve manter 

procedimentos uniformes de registros contábeis, por 
meio de processo manual, mecanizado ou eletrônico, 
em rigorosa ordem cronológica, como suporte às 
informações. 
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A qualidade do que pode ser conversível, ou seja, 
stica de transformação de bens e direitos em 

A qualidade do que é exigível, ou seja, característica 
inerente às obrigações pelo prazo de vencimento. 
O conjunto de bens e direitos realizáveis e obrigações 
exigíveis após doze meses da data das demonstrações 

A soma, a agregação ou a divisão de patrimônios 
autônomos de uma ou mais entidades do setor 

A Contabilidade Aplicada ao Setor Público é 
organizada na forma de sistema de informações, 
cujos subsistemas, conquanto possam oferecer 
produtos diferentes em razão da respectiva 
especificidade, convergem para o produto final, que é 
a informação sobre o patrimônio público. 
O sistema contábil está estruturado nos seguintes 

 

Os subsistemas contábeis devem ser integrados entre 
si e a outros subsistemas  de informações  de modo a 
subsidiar a administração pública sobre: 

Desempenho da unidade contábil no cumprimento 

Avaliação dos resultados obtidos na execução das 
ações do setor público com relação à 
economicidade, à eficiência, à eficácia e à 

Avaliação das metas estabelecidas pelo 

Avaliação dos riscos e das contingências; 
nhecimento da composição e movimentação 

 

A entidade do setor público deve manter 
registros contábeis, por 

meio de processo manual, mecanizado ou eletrônico, 
em rigorosa ordem cronológica, como suporte às 

Considerando as  características do registro e da 
informação contábil no setor público, devendo 
observância aos princípi
Aplicadas ao Setor Público(NBC T 16.5).
 
 Assinale a alternativa CORRETA sobre o conceito 
de Objetividade: 

 
A. Os registros e as informações contábeis devem 

possibilitar a análise da situação patrimonial de e 
entidades do setor públ
estaticamente, bem como a identificação de 
semelhanças e diferenças dessa situação patrimonial 
com a de outras entidades.

B. As informações apresentadas nas demonstrações 
contábeis devem ser entendidas pelos usuários. Para 
esse fim, presume
conhecimento do ambiente de atuação das entidades 
do setor público. 

C. O registro deve representar a realidade dos 
fenômenos patrimoniais em função de critérios 
técnicos contábeis preestabelecidos em normas ou 
com base em procedim
incidam preferências individuais que provoquem 
distorções na informação produzida. 

D. Os registros contábeis devem ser realizados e as 
informações devem ser apresentadas de modo a não 
privilegiar interesses específicos e particulares
agentes e/ou entidades.

E. Os registros contábeis e as informações apresentadas 
devem reconhecer os fenômenos patrimoniais em sua 
totalidade, não podendo ser omitidas quaisquer partes 
do fato gerador. 

 
38. A entidade do setor público deve manter sistema de 

informação contábil refletido em plano de contas que 
compreenda: 

 
Assinale a alternativa INCORRETA:

 
A. A terminologia de todas as contas e sua adequada 

codificação, bem como a identificação do subsistema 
a que pertence, a natureza e o grau de 
desdobramento, possibilitando os registros de valores 
e a integração dos subsistemas.

B. A função atribuída a cada uma das contas.
C. A utilização do método das partidas dobradas em 

todos os registros dos atos e dos fatos que afetam ou 
possam vir a afetar o patrimônio das enti
setor público, de acordo com sua natureza de 
informação. 

D. As variações patrimoniais.
E. Tabela de codificação de registros que identifique o 

tipo de transação, as contas envolvidas, a 
movimentação a débito e a crédito e os subsistemas 
utilizados. 
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Considerando as  características do registro e da 
informação contábil no setor público, devendo 
observância aos princípios e às Normas Brasileiras 
Aplicadas ao Setor Público(NBC T 16.5). 

Assinale a alternativa CORRETA sobre o conceito 

Os registros e as informações contábeis devem 
possibilitar a análise da situação patrimonial de e 
entidades do setor público ao longo do tempo e 
estaticamente, bem como a identificação de 
semelhanças e diferenças dessa situação patrimonial 
com a de outras entidades. 
As informações apresentadas nas demonstrações 
contábeis devem ser entendidas pelos usuários. Para 

esume-se que estes já tenham 
conhecimento do ambiente de atuação das entidades 

O registro deve representar a realidade dos 
fenômenos patrimoniais em função de critérios 
técnicos contábeis preestabelecidos em normas ou 
com base em procedimentos adequados, sem que 
incidam preferências individuais que provoquem 
distorções na informação produzida.  
Os registros contábeis devem ser realizados e as 
informações devem ser apresentadas de modo a não 
privilegiar interesses específicos e particulares de 
agentes e/ou entidades. 
Os registros contábeis e as informações apresentadas 
devem reconhecer os fenômenos patrimoniais em sua 
totalidade, não podendo ser omitidas quaisquer partes 

A entidade do setor público deve manter sistema de 
informação contábil refletido em plano de contas que 

Assinale a alternativa INCORRETA: 

A terminologia de todas as contas e sua adequada 
codificação, bem como a identificação do subsistema 
a que pertence, a natureza e o grau de 

possibilitando os registros de valores 
e a integração dos subsistemas. 
A função atribuída a cada uma das contas. 
A utilização do método das partidas dobradas em 
todos os registros dos atos e dos fatos que afetam ou 
possam vir a afetar o patrimônio das entidades do 
setor público, de acordo com sua natureza de 

As variações patrimoniais. 
Tabela de codificação de registros que identifique o 
tipo de transação, as contas envolvidas, a 
movimentação a débito e a crédito e os subsistemas 
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39. São elementos essenciais do registro contábil, entre 
outros: 

 
I. A conta debitada e creditada. 

II. A data da ocorrência da transação. 
III. O histórico da transação de forma descritiva ou por 

meio do uso de código de histórico padronizado, 
quando se tratar de escrituração eletrônica, baseado 
em tabela auxiliar inclusa em plano de contas.

IV. O valor da transação. 
V. O número de controle para identificar os registros 

eletrônicos que integram um mesmo lançamento 
contábil. 

 
Está(ao) CORRETAS as alternativas: 

 
A. I,II,III, e V. apenas 
B. I,II,III e IV apenas. 
C. III e V apenas. 
D. III IV e V apenas. 
E. I,II,III, IV e V.  

 
40. A respeito do reconhecimento e bases de mensuração 

ou avaliação aplicáveis assinale a alternativa 
INCORRETA: 

 
A. As transações no setor público devem ser 

reconhecidas e registradas parcialmente no momento 
em que ocorrerem. 

B. O patrimônio das entidades do setor público, o 
orçamento, a execução orçamentária e financeira e os 
atos administrativos que provoquem efeitos de 
caráter econômico e financeiro no patrimônio da 
entidade devem ser mensurados ou avaliados 
monetariamente e registrados pela contabilidade.

C. Os registros da entidade, desde que estimáveis 
tecnicamente, devem ser efetuados, mesmo na 
hipótese de existir razoável certeza de sua ocorrência. 

D. Os registros contábeis devem ser realizados e os seus 
efeitos evidenciados nas demonstrações contábeis do 
período com os quais se relacionam, reconhecidos, 
portanto, pelos respectivos fatos geradores, 
independentemente do momento da execução 
orçamentária. 

E. Os registros contábeis das transaçõe
do setor público devem ser efetuados, considerando 
as relações jurídicas, econômicas e patrimoniais, 
prevalecendo nos conflitos entre elas a essência sobre 
a forma. 

 
41. A Norma NBC T 16.6 estabelece as Demonstrações 

Contábeis a serem elaboradas e divulgadas pelas 
entidades do setor público.  
 
Para e feito desta Norma, entende se por 
genéricas: 
 
Assinale a alternativa INCORRETA 
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elementos essenciais do registro contábil, entre 

O histórico da transação de forma descritiva ou por 
meio do uso de código de histórico padronizado, 

eletrônica, baseado 
em tabela auxiliar inclusa em plano de contas. 

O número de controle para identificar os registros 
eletrônicos que integram um mesmo lançamento 

 

A respeito do reconhecimento e bases de mensuração 
ou avaliação aplicáveis assinale a alternativa 

As transações no setor público devem ser 
parcialmente no momento 

O patrimônio das entidades do setor público, o 
orçamento, a execução orçamentária e financeira e os 
atos administrativos que provoquem efeitos de 
caráter econômico e financeiro no patrimônio da 

ensurados ou avaliados 
monetariamente e registrados pela contabilidade. 
Os registros da entidade, desde que estimáveis 
tecnicamente, devem ser efetuados, mesmo na 
hipótese de existir razoável certeza de sua ocorrência.  

lizados e os seus 
efeitos evidenciados nas demonstrações contábeis do 
período com os quais se relacionam, reconhecidos, 
portanto, pelos respectivos fatos geradores, 
independentemente do momento da execução 

Os registros contábeis das transações das entidades 
do setor público devem ser efetuados, considerando 
as relações jurídicas, econômicas e patrimoniais, 
prevalecendo nos conflitos entre elas a essência sobre 

A Norma NBC T 16.6 estabelece as Demonstrações 
s e divulgadas pelas 

Para e feito desta Norma, entende se por Designações 

 
A. As expressões que não possibilitam a clara 

identificação dos componentes patrimoniais, tais 
como “diversas contas” ou “contas correntes”.

B. O conjunto de bens e direitos realizáveis e obrigações 
exigíveis até doze meses da data das demonstrações 
contábeis.  

C. A qualidade do que pode ser conversível, ou seja, 
característica de transformação de bens e direitos em 
moeda. 

D. A qualidade do que é exigível, ou seja, característica 
inerente às obrigações pelo prazo de vencimento.

E. A técnica contábil que evidencia, em período 
determinado, as informações sobre os resultados 
alcançados e os aspectos de natureza orçamentária, 
econômica, financeira e física do patrimônio de 
entidades do setor público e suas mutações.

 
42. As demonstrações contábeis das entidades definidas 

no campo da Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público são, entre outras:

 
Assinale a alternativa INCORRETA:

 
A. Balanço Patrimonial. 
B. Balanço Orçamentário.
C. Balanço Financeiro. 
D. Balanço Tributário. 
E. Notas Explicativas.  
 
43.  São objetivos das Demonstrações Contábeis:
 

I. Fornecer informações sobre a posição patrimonial e 
financeira, o desempenho e as mudanças na posição 
financeira da entidade, que sejam úteis a um grande 
número de usuários em suas avaliações e tomadas 
de decisão econômica.

II. Preparar às necessidades comuns da maioria dos 
usuários. Entretanto, as demonstrações contábeis 
não fornecem todas as informações que os usuários 
possam necessitar, uma vez que elas retratam os 
efeitos financeiros de acontecimentos passados e 
não incluem, necessariamente, informações não
financeiras.  

III. Apresentar os resultados da atuação da 
Administração na gestão da entidade e sua 
capacitação na pres
recursos que lhe foram confiados. Aqueles usuários 
que desejam avaliar a atuação ou prestação de 
contas da Administração fazem
de estar em condições de tomar decisões 
econômicas que podem incluir, por exemplo,
manter ou vender seus investimentos na entidade ou 
reeleger ou substituir a Administração.

 
Está(ao) CORRETA(

 
A. I e II. Apenas. 
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As expressões que não possibilitam a clara 
identificação dos componentes patrimoniais, tais 

contas” ou “contas correntes”. 
O conjunto de bens e direitos realizáveis e obrigações 
exigíveis até doze meses da data das demonstrações 

A qualidade do que pode ser conversível, ou seja, 
característica de transformação de bens e direitos em 

A qualidade do que é exigível, ou seja, característica 
inerente às obrigações pelo prazo de vencimento. 
A técnica contábil que evidencia, em período 
determinado, as informações sobre os resultados 
alcançados e os aspectos de natureza orçamentária, 

nômica, financeira e física do patrimônio de 
entidades do setor público e suas mutações. 

As demonstrações contábeis das entidades definidas 
no campo da Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público são, entre outras: 

Assinale a alternativa INCORRETA: 

 
Balanço Orçamentário. 

São objetivos das Demonstrações Contábeis: 

Fornecer informações sobre a posição patrimonial e 
financeira, o desempenho e as mudanças na posição 

entidade, que sejam úteis a um grande 
número de usuários em suas avaliações e tomadas 
de decisão econômica. 
Preparar às necessidades comuns da maioria dos 
usuários. Entretanto, as demonstrações contábeis 
não fornecem todas as informações que os usuários 

ossam necessitar, uma vez que elas retratam os 
efeitos financeiros de acontecimentos passados e 
não incluem, necessariamente, informações não-

Apresentar os resultados da atuação da 
Administração na gestão da entidade e sua 
capacitação na prestação de contas quanto aos 
recursos que lhe foram confiados. Aqueles usuários 
que desejam avaliar a atuação ou prestação de 
contas da Administração fazem-no com a finalidade 
de estar em condições de tomar decisões 
econômicas que podem incluir, por exemplo, 
manter ou vender seus investimentos na entidade ou 
reeleger ou substituir a Administração. 

(S) a(s )alternativa(s): 
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B. I e III e apenas. 
C. I, II e III. 
D. III apenas. 
E. II apenas. 
 
44. A entidade geralmente usa os seus ativos na 

de mercadorias ou prestação de serviços capazes de 
satisfazer os desejos e necessidades dos clientes. 
Tendo em vista que essas mercadorias ou serviços 
podem atender aos seus desejos ou necessidades, os 
clientes se dispõem a pagar por eles e contri
assim para o fluxo de caixa da entidade.

     Os benefícios econômicos futuros de um ativo podem 
fluir para a entidade de diversas maneiras. Por 
exemplo, um ativo pode ser:  

 
Assinale a alternativa INCORRETA: 

 
A. Usado isoladamente ou em conjunto com out

ativos na produção de mercadorias e serviços a serem 
vendidos pela entidade.  

B. Trocado por outros ativos. 
C. Usado para liquidar um passivo.  
D. Distribuído aos proprietários da entidade.
E. Distribuído lucro aos funcionários. 

 
45. A respeito dos Procedimentos das Demonstrações 

Contábeis Consolidadas(NBC T 8 ), assinale a 
alternativa INCORRETA: 

 
A. A consolidação é o processo de agregar saldos de 

contas e/ou de grupos de contas de mesma natureza, 
de eliminar saldos de transações e de pa
entre entidades que formam a unidade de natureza 
econômico-contábil e de segregar as participações de 
não-controladores, quando for o caso.

B. A controladora deve consolidar as demonstrações 
contábeis de entidade controlada a partir da data em 
que assume seu controle, individual ou em conjunto.

C. Os ajustes e as eliminações decorrentes do processo 
de consolidação devem ser realizados em 
documentos oficiais, feito lançamento na escrituração 
das entidades que formam a unidade de natureza 
econômico-contábil. 

D. Quando o controle for exercido de forma conjunta, os 
saldos referidos devem ser agregados às 
demonstrações contábeis consolidadas de cada 
controladora, na proporção da participação destas no 
capital social da controlada. 

E. No caso de uma das entidades controladoras passar a 
exercer direta ou indiretamente o controle da entidade 
sob controle conjunto, a controladora final deve 
passar a consolidar integralmente os elementos do 
patrimônio da controlada. 

 
46.  De acordo com a CLT _ Consolidação das Leis do 

Trabalho, em seu artigo 58., estabelece" 
normal do trabalho, para os empregados em qualquer 
atividade privada, desde que não seja fixado 
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A entidade geralmente usa os seus ativos na produção 
de mercadorias ou prestação de serviços capazes de 
satisfazer os desejos e necessidades dos clientes. 
Tendo em vista que essas mercadorias ou serviços 
podem atender aos seus desejos ou necessidades, os 
clientes se dispõem a pagar por eles e contribuir 
assim para o fluxo de caixa da entidade. 
Os benefícios econômicos futuros de um ativo podem 
fluir para a entidade de diversas maneiras. Por 

 

Usado isoladamente ou em conjunto com outros 
ativos na produção de mercadorias e serviços a serem 

Distribuído aos proprietários da entidade. 

A respeito dos Procedimentos das Demonstrações 
Contábeis Consolidadas(NBC T 8 ), assinale a 

A consolidação é o processo de agregar saldos de 
contas e/ou de grupos de contas de mesma natureza, 
de eliminar saldos de transações e de participações 
entre entidades que formam a unidade de natureza 

contábil e de segregar as participações de 
controladores, quando for o caso. 

A controladora deve consolidar as demonstrações 
contábeis de entidade controlada a partir da data em 

assume seu controle, individual ou em conjunto. 
Os ajustes e as eliminações decorrentes do processo 
de consolidação devem ser realizados em 
documentos oficiais, feito lançamento na escrituração 
das entidades que formam a unidade de natureza 

Quando o controle for exercido de forma conjunta, os 
saldos referidos devem ser agregados às 
demonstrações contábeis consolidadas de cada 
controladora, na proporção da participação destas no 

controladoras passar a 
exercer direta ou indiretamente o controle da entidade 
sob controle conjunto, a controladora final deve 
passar a consolidar integralmente os elementos do 

De acordo com a CLT _ Consolidação das Leis do 
alho, em seu artigo 58., estabelece" – a duração 

normal do trabalho, para os empregados em qualquer 
atividade privada, desde que não seja fixado 

expressamente outro limite, não excederá de: 8 (oito) 
horas diárias". 

A. 10 (dez) horas diárias.
B. 9(nove) horas diárias.
C. 8 (oito) horas diárias. 
D. 7 (sete) horas diárias. 
E. 6 (seis) horas diárias. 

47. Com base na CLT, art. 326, 
Carteira de Trabalho e Previdência Social para uso 
dos químicos, além do disposto no capítulo "Da 
Identificação Profission
mediante apresentação dos seguintes documentos que 
provem: 

I. Ser o requerente brasileiro, nato ou naturalizado, 
ou estrangeiro. 

II. Estar, se for brasileiro, de posse dos direitos civis 
e políticos. 

III. Ter diploma de químico, químico in
químico industrial agrícola ou engenheiro 
químico, expedido por escola superior oficial ou 
oficializada. 

IV. Ter, se diplomado no estrangeiro, o respectivo 
diploma revalidado nos termos da lei. 

V. Haver, o que for brasileiro naturalizado, prestado 
serviço militar no Brasil.

Estão CORRETAS as alternativas:

A. I, II, III e V apenas. 
B. I, II, III, IV e V. 
C. III e V apenas. 
D. I, II, III e IV apenas. 
E. III, IV  e V apenas. 

48. Na CLT, art. 334 -
químico compreende:

Assinale a alternativa INCORRE

A. A fabricação de produtos e subprodutos químicos em 
seus diversos graus de pureza.

B. A análise química, a elaboração de pareceres, 
atestados e projetos de especialidade e sua execução, 
perícia civil ou judiciária sobre essa matéria, a 
direção e a responsabilidade de laboratórios ou 
departamentos químicos, de indústria e empresas 
comerciais. 

C. O magistério nas cadeiras de química dos cursos 
superiores especializados em química.

D. A engenharia química.
E. A engenharia química  e Civil.

49. Na CLT, art. 482 -
rescisão do contrato de trabalho pelo empregador, 
entre outros:  

Conselho Regional de Química 19ª Região – CRQ XIX 

 11

expressamente outro limite, não excederá de: 8 (oito) 

10 (dez) horas diárias. 
diárias. 

8 (oito) horas diárias.  
7 (sete) horas diárias.  

 

CLT, art. 326,  § 1º - A requisição de 
Carteira de Trabalho e Previdência Social para uso 
dos químicos, além do disposto no capítulo "Da 
Identificação Profissional", somente será processada 
mediante apresentação dos seguintes documentos que 

Ser o requerente brasileiro, nato ou naturalizado, 

Estar, se for brasileiro, de posse dos direitos civis 

Ter diploma de químico, químico industrial, 
químico industrial agrícola ou engenheiro 
químico, expedido por escola superior oficial ou 

Ter, se diplomado no estrangeiro, o respectivo 
diploma revalidado nos termos da lei.  
Haver, o que for brasileiro naturalizado, prestado 

iço militar no Brasil. 

Estão CORRETAS as alternativas: 

 

- O exercício da profissão de 
químico compreende: 

Assinale a alternativa INCORRETA: 

A fabricação de produtos e subprodutos químicos em 
seus diversos graus de pureza. 
A análise química, a elaboração de pareceres, 
atestados e projetos de especialidade e sua execução, 
perícia civil ou judiciária sobre essa matéria, a 

responsabilidade de laboratórios ou 
departamentos químicos, de indústria e empresas 

O magistério nas cadeiras de química dos cursos 
superiores especializados em química. 
A engenharia química. 
A engenharia química  e Civil. 

- Constituem justa causa para 
rescisão do contrato de trabalho pelo empregador, 
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A. Ato de improbidade; incontinência de conduta ou 
mau procedimento; prática constante de jogos de 
azar. 

B. Negociação habitual por conta própria ou alheia sem 
permissão do empregador, e quando constituir ato de 
concorrência à empresa para a qual trabalha o 
empregado, ou for prejudicial ao serviço.

C. Abandono de emprego por mais de 60 
dias;embriaguez em eventos festivos da empresa.

D. Condenação criminal do empregado, passada em
julgado, caso não tenha havido suspensão da 
execução da pena; desídia no desempenho das 
respectivas funções.  

E. Violação de segredo da empresa; ato de indisciplina 
ou de insubordinação. 

50.  Está preconizado na CLT, art. 580. “A contribuição 
sindical será recolhida“: 

A. De uma só vez, anualmente. 
B. De duas vezes, anualmente. 
C. De uma só vez, a cada dois anos.  
D. De três vezes, anualmente.  
E. De quatro vezes, anualmente.  

51. A empresa é obrigada a elaborar mensalmente a folha 
de pagamento da remuneração paga devida ou 
creditada a todos os segurados a seu serviço, devendo 
manter em cada estabelecimento, uma via da 
respectiva folha e recibos de pagamento (art. 225 do 
Decreto 3048/1999). 

  
Na folha de pagamento, deverão estar discriminados:

I. O nome do segurado: empregado, trabalhador 
avulso, autônomo e equiparado, empresário, e 
demais pessoas físicas sem
empregatício. 

II. Cargo, função ou serviços prestados; parcelas 
integrantes da remuneração.  

III. Parcelas não integrantes da  
remuneração (diárias, ajuda de custo, etc.).

IV. O nome das seguradas em gozo de
maternidade.  

V. Os descontos legais; a indicação do número de 
quotas de salário-família atribuídas a cada 
segurado empregado ou trabalhador avu

Estão CORRETAS as alternativas:

A. I, II, e IV apenas. 
B. II, III, IV e V. 
C. III IV  e V apenas. 
D. I, II, III, IV e V. 
E. IV  e V apenas. 

52. No DECRETO No 3.048, de 6 de maio de 1999.
Art. 5º  “A previdência social será organizada sob a 
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Ato de improbidade; incontinência de conduta ou 
mau procedimento; prática constante de jogos de 

Negociação habitual por conta própria ou alheia sem 
o empregador, e quando constituir ato de 

concorrência à empresa para a qual trabalha o 
empregado, ou for prejudicial ao serviço. 
Abandono de emprego por mais de 60 
dias;embriaguez em eventos festivos da empresa. 
Condenação criminal do empregado, passada em 
julgado, caso não tenha havido suspensão da 
execução da pena; desídia no desempenho das 

Violação de segredo da empresa; ato de indisciplina 

Está preconizado na CLT, art. 580. “A contribuição 

A empresa é obrigada a elaborar mensalmente a folha 
paga devida ou 

creditada a todos os segurados a seu serviço, devendo 
manter em cada estabelecimento, uma via da 
respectiva folha e recibos de pagamento (art. 225 do 

Na folha de pagamento, deverão estar discriminados: 

O nome do segurado: empregado, trabalhador 
avulso, autônomo e equiparado, empresário, e 
demais pessoas físicas sem vínculo 

Cargo, função ou serviços prestados; parcelas 

Parcelas não integrantes da  
(diárias, ajuda de custo, etc.). 

O nome das seguradas em gozo de salário-

Os descontos legais; a indicação do número de 
atribuídas a cada 

segurado empregado ou trabalhador avulso. 

Estão CORRETAS as alternativas: 

3.048, de 6 de maio de 1999. 
“A previdência social será organizada sob a 

forma de regime geral, de caráter contributivo e de 
filiação obrigatória, observados critérios que 
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e 
atenderá a”: 

Assinale a alternativa INCORRETA:

A. Cobertura de eventos de doença, invalidez, morte e 
idade avançada. 

B. Proteção à maternidade, especialmente à gestante.
C. Proteção ao trabalhador em situação de desemprego 

voluntário. 
D. Salário-família e auxílio

dependentes dos segurados de baixa renda.
E. Pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao 

cônjuge ou companheiro e dependentes.

53. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), 
instituído pela Lei nº 5.107, de 13 de setembro de 
1966, passa a reger-
maio de 1990. No seu art.º 2º "O FGTS é constituído 
pelos saldos das contas vinculadas a que se refere 
esta lei e outros recursos a ele incorporados, devendo 
ser aplicados com atualização monetária e juros, de 
modo a assegurar a cobertura de suas obrigações”. 

De acordo com a Lei acima, constituem recursos 
incorporados ao FGTS: 

Assinale a alternativa INCORRETA:

A. Eventuais saldos apurados nos termos do art. 12, § 4º. 
B. Dotações orçamentárias suplementares. 
C. Resultados das aplicações dos recursos do FGTS.
D. Multas, correção monetária e juros moratórios 

devidos.  
E. Demais receitas patrimoniais e financeiras. 

54. De forma global, o trabalho executado pela Auditoria 
Interna é idêntico aquele executado pela Auditoria 
externa. Ambas realizam seus trabalhos utilizando
das mesmas técnicas de auditoria; ambas têm sua 
atenção voltada para o controle interno como ponto 
de partida de seu exame e formulam sugestões de 
melhorias para as defi
modificam a extensão de seu trabalho de acordo com 
as suas observações e a eficiência dos sistemas 
contábeis e de controles internos existentes.
  
Entretanto, os trabalhos executados pelos Auditores 
Internos e Externos têm suas 
caracterizadas por:  

São trabalhos executados pela Auditoria Externa,
EXCETO: 
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forma de regime geral, de caráter contributivo e de 
filiação obrigatória, observados critérios que 
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e 

Assinale a alternativa INCORRETA: 

Cobertura de eventos de doença, invalidez, morte e 

Proteção à maternidade, especialmente à gestante. 
Proteção ao trabalhador em situação de desemprego 

família e auxílio-reclusão para os 
dependentes dos segurados de baixa renda. 
Pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao 
cônjuge ou companheiro e dependentes. 

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), 
Lei nº 5.107, de 13 de setembro de 

-se pela Lei nº 8.036 de 11 de 
maio de 1990. No seu art.º 2º "O FGTS é constituído 
pelos saldos das contas vinculadas a que se refere 
esta lei e outros recursos a ele incorporados, devendo 

ados com atualização monetária e juros, de 
modo a assegurar a cobertura de suas obrigações”.  

De acordo com a Lei acima, constituem recursos 
incorporados ao FGTS:  

Assinale a alternativa INCORRETA: 

Eventuais saldos apurados nos termos do art. 12, § 4º.  
tações orçamentárias suplementares.  

Resultados das aplicações dos recursos do FGTS. 
Multas, correção monetária e juros moratórios 

Demais receitas patrimoniais e financeiras.  

De forma global, o trabalho executado pela Auditoria 
o aquele executado pela Auditoria 

externa. Ambas realizam seus trabalhos utilizando-se 
das mesmas técnicas de auditoria; ambas têm sua 
atenção voltada para o controle interno como ponto 
de partida de seu exame e formulam sugestões de 
melhorias para as deficiências encontradas, ambas 
modificam a extensão de seu trabalho de acordo com 
as suas observações e a eficiência dos sistemas 
contábeis e de controles internos existentes. 

Entretanto, os trabalhos executados pelos Auditores 
Internos e Externos têm suas diferenças básicas 

 
São trabalhos executados pela Auditoria Externa, 
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A. A revisão das operações e do controle interno é 
principalmente realizado para determinar a extensão 
do exame e a fidedignidade das demonstrações 
financeiras. 

B. O auditor incidentalmente se preocupa com a 
detecção e prevenção fraudes, a não ser que haja 
possibilidade de substancialmente afetar as 
demonstrações financeiras. 

C. O auditor deve ser independente em relação à 
administração, de fato e de atitude mental.

D. O auditor deve ser independente em relação às 
pessoas cujo trabalho ele examina, porém 
subordinado às necessidades e desejos da alta 
administração. 

E. O objetivo principal é atender as necessidades de 
terceiros no que diz respeito à fidedignidade das 
informações financeiras. 

” 
55. O Simples Nacional é  um sistema que confere 

tratamento tributário diferenciado, simplificado e 
favorecido,aplicável às microempresas (ME’s) e às 
empresas de pequeno porte (EPP’s), nos termos da 
Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro d
2006.  

O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, 
mediante documento único de arrecadação, dos 
seguintes tributos: 

I. Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica 
(IRPJ). 

II. Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).
III. Imposto sobre Transmissão Bens Inter

(ITBI)   
IV. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 

(CSLL). 
V. Contribuição para o Financiamento da 

Seguridade Social (COFINS). 
VI. Contribuição para o PIS/Pasep. 

VII. Contribuição para a Seguridade Social (cota 
patronal). 

VIII. Imposto sobre Operações Relativas à Circulação 
de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços 
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e 
de Comunicação (ICMS). 

IX. Imposto sobre Serviços de Qualqu
(ISS). 

X. Imposto sobre Operações de Crédito (IOF)

Estão CORRETAS as alternativas: 

A. I, II, III, IV, V, VI e IX apenas. 
B. I, II, IV, V, VI,VII, VIII e IX apenas. 
C. I, II, III, IV, V, VI e VII apenas. 
D. I, II, III, IV, IX E X apenas. 
E. I, II, III, IV, V, VI, VII  e X apenas. 

56. São Tributos Federais, entre outros, EXCETO:
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A revisão das operações e do controle interno é 
principalmente realizado para determinar a extensão 
do exame e a fidedignidade das demonstrações 

O auditor incidentalmente se preocupa com a 
detecção e prevenção fraudes, a não ser que haja 
possibilidade de substancialmente afetar as 

O auditor deve ser independente em relação à 
administração, de fato e de atitude mental. 

auditor deve ser independente em relação às 
pessoas cujo trabalho ele examina, porém 
subordinado às necessidades e desejos da alta 

O objetivo principal é atender as necessidades de 
terceiros no que diz respeito à fidedignidade das 

um sistema que confere 
tratamento tributário diferenciado, simplificado e 
favorecido,aplicável às microempresas (ME’s) e às 
empresas de pequeno porte (EPP’s), nos termos da 
Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 

O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, 
mediante documento único de arrecadação, dos 

Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica 

Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). 
Imposto sobre Transmissão Bens Inter-Vivos 

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 

Contribuição para o Financiamento da 

Contribuição para a Seguridade Social (cota 

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação 
de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços 
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e 

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 

Imposto sobre Operações de Crédito (IOF). 

 

São Tributos Federais, entre outros, EXCETO: 

A. ITCMD – Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis 
e Doação. Incide sobre herança

B. IPI – Imposto sobre Produto Industrializado. 
C. IRPF – Imposto de Renda Pessoa Física.
D. IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica. 
E. Cide – Contribuição de Intervenção no Domínio 

Econômico. 
 

57. O IRRF (Imposto sobre a renda retido na fonte) está 
sujeito à incidência do imposto na fonte 
principalmente os rendimentos do trabalho 
assalariado pagos por, EXCETO:

 
A. Pessoas físicas ou jurídicas.
B. Rendimentos do trabalho não assalariado pagos por 

pessoa jurídicas. 
C. Rendimentos de aluguéis e royalties pagos por pessoa 

jurídica.   
D. Rendimentos pagos por serviços só entre pessoas 

físicas.  
E. Rendimentos pagos por serviços entre pessoas 

jurídicas, tais como os de natureza profissional, 
serviços de corretagem, propaganda e publicidade. 

58. O Fundo PIS-PASEP é resultante da unific
fundos constituídos com recursos do Programa de 
Integração Social - PIS e do Programa de Formação 
do Patrimônio do Servidor Público 
objetivos originais do PIS e do PASEP são: integrar o 
empregado na vida e no desenvolvimento das 
empresas, assegurar ao empregado e ao servidor 
público o usufruto de patrimônio individual 
progressivo, estimular a poupança e corrigir 
distorções na distribuição de renda e possibilitar a 
paralela utilização dos recursos acumulados em favor 
do desenvolvimento e

Podem sacar o PIS-PASEP, entre outros, EXCETO:

A. Aposentados. 
B. Idade superior a 75 anos.
C. Invalidez do (participante ou dependente).
D. Morte ( o saldo será pago a dependentes ou 

sucessores do titulas).
E. Participantes ou dependentes acometidos de

neoplasia maligna. 

59. No art. 19 da Lei 101/2000, que Estabelece normas 
de finanças públicas voltadas para a r ponsabilidade 
na gestão fiscal  ” Para os fins do disposto no 
do art. 169 da Constituição
pessoal, em cada período de apuração e em cada ente 
da Federação, não poderá exceder os percentuais da 
receita corrente líquida, a seguir discriminados:

Assinale a alternativa CORRETA:
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Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis 
e Doação. Incide sobre herança 

Imposto sobre Produto Industrializado.  
Imposto de Renda Pessoa Física. 
Imposto de Renda Pessoa Jurídica.  
Contribuição de Intervenção no Domínio 

O IRRF (Imposto sobre a renda retido na fonte) está 
incidência do imposto na fonte 

principalmente os rendimentos do trabalho 
assalariado pagos por, EXCETO: 

Pessoas físicas ou jurídicas. 
Rendimentos do trabalho não assalariado pagos por 

Rendimentos de aluguéis e royalties pagos por pessoa 

Rendimentos pagos por serviços só entre pessoas 

Rendimentos pagos por serviços entre pessoas 
jurídicas, tais como os de natureza profissional, 
serviços de corretagem, propaganda e publicidade.  

PASEP é resultante da unificação dos 
fundos constituídos com recursos do Programa de 

PIS e do Programa de Formação 
do Patrimônio do Servidor Público - PASEP. Os 
objetivos originais do PIS e do PASEP são: integrar o 
empregado na vida e no desenvolvimento das 

as, assegurar ao empregado e ao servidor 
público o usufruto de patrimônio individual 
progressivo, estimular a poupança e corrigir 
distorções na distribuição de renda e possibilitar a 
paralela utilização dos recursos acumulados em favor 
do desenvolvimento econômico-social.  

PASEP, entre outros, EXCETO: 

Idade superior a 75 anos. 
Invalidez do (participante ou dependente). 
Morte ( o saldo será pago a dependentes ou 
sucessores do titulas). 
Participantes ou dependentes acometidos de 

Lei 101/2000, que Estabelece normas 
de finanças públicas voltadas para a r ponsabilidade 

” Para os fins do disposto no caput 
do art. 169 da Constituição, a despesa total com 
pessoal, em cada período de apuração e em cada ente 
da Federação, não poderá exceder os percentuais da 
receita corrente líquida, a seguir discriminados: 

Assinale a alternativa CORRETA: 
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A. União: 45% (quarenta e cinco por cento);
65% (sessenta e cinco por cento);  Municípios: 60% 
(sessenta por cento). 

B. União: 55% (cinquenta e cinco por cento);
60% (sessenta por cento);  Municípios: 60% (sessenta 
por cento). 

C. União: 50% (cinquenta por cento); Estados: 60% 
(sessenta por cento);  Municípios: 60% (sessenta por 
cento). 

D. União: 40% (quarenta por cento);
(sessenta por cento);  Municípios: 40% (quarenta por 
cento). 

E. União: 50% (cinquenta por cento);
(cinquenta e cinco por cento);  Municípios: 60% 
(sessenta por cento). 

60. Segundo a Lei nº 8.666/1993, em seu art.
licitações para a execução de obras e para a prestação 
de serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em 
particular, à seguinte sequencia: projeto bási
projeto executivo e execução das obras e serviços”.

As obras e os serviços somente poderão ser licitados 
quando, EXCETO: 

A. Houver projeto básico aprovado pela autoridade 
competente e disponível para exame dos 
interessados em participar do processo 

B. Existir orçamento detalhado em planilhas que 
expressem a composição de todos os seus custos 
unitários. 

C. Houver previsão de recursos orçamentários que 
assegurem o pagamento das obrigações 
decorrentes de obras ou serviços a serem 
executadas no exercício financeiro em curso, de 
acordo com o respectivo cronograma.

D. O produto dela esperado estiver contemplado nas 
metas estabelecidas no Plano Plurianual de que 
trata o art. 165 da Constituição Federal
for o caso.  

E. Quando o autor do projeto, básico ou 
executivo, for somente pessoa física.
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5% (quarenta e cinco por cento); Estados: 
Municípios: 60% 

União: 55% (cinquenta e cinco por cento); Estados: 
Municípios: 60% (sessenta 

Estados: 60% 
Municípios: 60% (sessenta por 

União: 40% (quarenta por cento); Estados: 60% 
Municípios: 40% (quarenta por 

União: 50% (cinquenta por cento); Estados: 55% 
Municípios: 60% 

Segundo a Lei nº 8.666/1993, em seu art. 7o  “ As 
licitações para a execução de obras e para a prestação 
de serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em 
particular, à seguinte sequencia: projeto básico; 
projeto executivo e execução das obras e serviços”. 

As obras e os serviços somente poderão ser licitados 

Houver projeto básico aprovado pela autoridade 
competente e disponível para exame dos 
interessados em participar do processo licitatório. 
Existir orçamento detalhado em planilhas que 
expressem a composição de todos os seus custos 

Houver previsão de recursos orçamentários que 
assegurem o pagamento das obrigações 
decorrentes de obras ou serviços a serem 

ercício financeiro em curso, de 
acordo com o respectivo cronograma. 
O produto dela esperado estiver contemplado nas 
metas estabelecidas no Plano Plurianual de que 

art. 165 da Constituição Federal, quando 

Quando o autor do projeto, básico ou 
executivo, for somente pessoa física. 
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