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• Cada um dos itens das provas objetivas está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a 
que cada um deles esteja vinculado, marque, na Folha de Respostas, para cada item: o campo designado com o código C, caso 
julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO. A ausência de marcação ou a 
marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a 
Folha de Respostas, único documento válido para a correção das suas respostas. 

• Nos itens que avaliarem conhecimentos de informática e(ou) tecnologia da informação, a menos que seja explicitamente 
informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão e que não há restrições de 
proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados. 

• Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “Espaço livre” — que constarem deste caderno de provas poderão 
ser utilizados para rascunho. 

 

PROVAS OBJETIVAS 
 

-- CONHECIMENTOS BÁSICOS -- 

  É notável que todo o percurso filosófico desenvolvido por 

Karl Popper trouxe grandes contribuições para a epistemologia 

da primeira metade do século XX, bem como críticas ao 

positivismo lógico, pensamento que era considerado na época 

como imperioso. Nas páginas das obras do filósofo austríaco, 

constata-se não só seu incômodo perante os problemas da 

indução e do verificacionismo, mas também a preocupação 

epistemológica, ética, social e política, isto é, formas de verificar 

e observar — empirismo — os objetos na natureza de modo 

racional. Essas questões pressupõem não somente seu modo de 

compreender e tentar solucionar problemas filosóficos, mas 

também o que foi enfatizado diversas vezes em seus escritos, que 

é esta a proposta da busca de um mundo melhor: a defesa de uma 

sociedade aberta, crítica e libertária. De início, vale considerar a 

análise da tolerância como fundamento do método falseacionista, 

do racionalismo crítico e da prática política no pensamento de 

Karl Popper. 

Nancy Nunes de Souza e Bortolo Valle. Karl Popper:  

conhecimento e tolerância. Curitiba: CRV, 2017 (com adaptações). 

No que se refere às ideias e a aspectos linguísticos do texto 

anterior, julgue os itens a seguir. 

1 Infere-se do texto que Karl Popper não era adepto dos 

métodos da indução e do verificacionismo e até os criticava. 

2 O texto é predominantemente argumentativo, pois se dedica 

a defender a perspectiva filosófica de Karl Popper. 

3 No contexto em que aparece, o termo “falseacionista” 

(último período) pode significar a propriedade de uma ideia, 

hipótese ou teoria se mostrar falsa. 

4 A forma pronominal “esta”, em “é esta a proposta da busca 

de um mundo melhor” (terceiro período), retoma o que se 

afirma no segundo período do texto. 

5 No trecho “pensamento que era considerado na época como 

imperioso” (primeiro período), a exclusão do segmento “que 

era” manteria a correção gramatical e os sentidos do texto. 

6 No segundo período, a posição do pronome “se”, em 

“constata-se não só seu incômodo”, é motivada pela presença 

da palavra “não”. 

7 No primeiro período, faz-se um elogio à obra de Karl Popper 

pelo emprego do adjetivo “notável”, o qual estabelece 

concordância com o termo “todo o percurso filosófico 

desenvolvido por Karl Popper”, qualificando-o. 

  Aprimorar a saúde mental e física, prevenir doenças, 
ajudar a suportar o estresse, lidar com sentimentos de impotência 
e racionalizar fracassos de modo mais positivo e produtivo: são 
essas as promessas de um amplo leque de técnicas que, baseadas 
na ciência, podem adequar-se a necessidades ou circunstâncias de 
qualquer um. Algumas visam alterar estilos cognitivos e 
emocionais — ou seja, como racionalizar as causas de sucessos e 
fracassos —, outras se concentram em repetir chavões de 
autoafirmação. Há ainda técnicas voltadas para treinar a 
esperança — pensamento orientado por objetivos em que as 
pessoas percebem que podem produzir itinerários para metas 
desejadas e a motivação necessária para segui-los —, praticar a 
gratidão e o perdão ou cultivar o otimismo — uma diferença 
individual variável que reflete em que medida as pessoas mantêm 
expectativas favoráveis sobre o futuro. Em síntese, todos esses 
métodos compartilham alguns atributos. De um lado, são feitos 
sob medida para um consumo rápido; de outro lado, dizem 
proporcionar retornos rápidos e mensuráveis em troca de pouco 
investimento e esforço. 

 Edgar Cabanas. Happycracia: fabricando cidadãos felizes.  

Trad. Humberto do Amaral. São Paulo: Ubu Editora, 2022 (com adaptações). 

Considerando as ideias e as propriedades linguísticas do texto 
precedente, julgue os itens que se seguem. 

8 Em “Algumas visam alterar estilos cognitivos e emocionais” 
(segundo período), a ausência da preposição a para 
introduzir o complemento da forma verbal “visam” 
justifica-se pelo fato de que, nesse trecho, o verbo visar está 
empregado com a acepção de validar. 

9 O verbo “Aprimorar” (primeiro período) poderia ser 
substituído por Aperfeiçoar, sem alteração da correção 
gramatical e dos sentidos do texto. 

10 Estariam mantidas a correção gramatical e a coerência das 
ideias do texto caso fossem suprimidos do primeiro período, 
concomitantemente, os dois-pontos, empregados após 
“produtivo”, e o vocábulo “essas”. 

11 Estariam preservados a correção e os sentidos do texto se o 
segundo período fosse reescrito da seguinte forma: Algumas 
visam alterar estilos cognitivos e emocionais, ou seja, como 
racionalizar as causas de sucessos e fracassos; outras se 
concentram em repetir chavões de autoafirmação. 

12 A principal ideia do texto é a de que a felicidade é inata ao 
ser humano. 

13 De acordo com o texto, as técnicas mencionadas têm 
fundamento científico. 

14 Estariam mantidos os sentidos e a correção gramatical do 
texto caso a forma verbal “Há” (terceiro período) fosse 
substituída por Existe. 

15 O texto é exclusivamente descritivo. 
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Com base nas Normas para Padronização de Documentos da 
Universidade de Brasília, julgue os seguintes itens. 

16 Embora os pronomes de tratamento se refiram à segunda 
pessoa gramatical, a concordância verbal com eles deve ser 
estabelecida com o uso da flexão verbal de terceira pessoa, 
como no seguinte exemplo, em que a forma pronominal 
alude ao destinatário da comunicação: Vossa Senhoria 

encaminhou o documento. 
17 O fecho Atenciosamente deve ser empregado somente nas 

comunicações oficiais cujo destinatário ocupe cargo da 
mesma hierarquia do remetente. 

18 Em atenção à impessoalidade necessária à correspondência 
oficial, as referidas normas não admitem o uso de verbos 
conjugados na primeira pessoa gramatical em documentos 
oficiais da Universidade de Brasília. 

De acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor 
Público Civil do Poder Executivo Federal, julgue os itens que se 
seguem. 

19 A Comissão de Ética pode aplicar ao servidor público a pena 
de advertência ou a de censura, conforme a gravidade do ato 
faltoso cometido. 

20 A verdade não pode ser omitida ou falseada pelo servidor 
público, ainda que seja contrária aos interesses da própria 
pessoa interessada ou da administração pública, tendo em 
vista que toda pessoa tem direito à verdade. 

De acordo com o Estatuto e o Regimento Geral da Universidade 
de Brasília, julgue os itens a seguir. 

21 A Prefeitura e a Procuradoria Jurídica da Universidade de 
Brasília compõem a Reitoria da Universidade de Brasília. 

22 No âmbito da Administração Superior da Universidade de 
Brasília, a Reitoria é o órgão executivo e o Conselho 
Comunitário é o órgão deliberativo e normativo. 

De acordo com a Instrução Normativa n.º 65/2020, do Ministério 
da Economia, que implementou o Programa de Gestão, julgue os 
itens subsequentes. 

23 No âmbito do Programa de Gestão, será concedida ajuda de 
custo ao participante mesmo quando não houver mudança de 
domicílio em caráter permanente, tendo em vista o objetivo 
do programa de atrair e manter novos talentos. 

24 Um dos objetivos do Programa de Gestão é contribuir com a 
redução de custos no poder público. 

Com base na Lei n.º 8.429/1992, que dispõe sobre a prática de 
atos de improbidade administrativa, e na Lei n.º 9.784/1999, que 
trata do processo administrativo, julgue os próximos itens. 

25 Configura ato de improbidade administrativa a ação 
decorrente de divergência interpretativa da lei, baseada em 
jurisprudência, quando esta não for pacificada. 

26 As disposições da lei que trata da prática de atos de 
improbidade administrativa atingem as pessoas que, mesmo 
não sendo agentes públicos, induzem ou concorrem 
dolosamente para a prática do ato de improbidade. 

27 No âmbito do processo administrativo, a motivação deve ser 
explícita, clara e congruente, podendo consistir em 
declaração de concordância com fundamentos de decisões 
anteriores, as quais serão parte integrante do ato. 

28 Por ser uma questão de interesse público, o herdeiro daquele 
que causar dano ao erário está sujeito a reparar os prejuízos 
em sua integralidade, inexistindo limitação de 
responsabilização com base no valor da herança. 

No que se refere à Constituição Federal (CF), julgue os itens a 
seguir. 

29 Por ser norma jurídica, a CF é dotada de força normativa 
para vincular e impor os seus comandos, a exemplo de seu 
preâmbulo, que possui força normativa de reprodução 
obrigatória nas constituições dos estados-membros da 
Federação. 

30 Quanto à finalidade, a CF é classificada como dirigente, 
possui texto extenso, aborda programas, metas, planos e 
diretrizes para a atuação dos órgãos estatais; quanto ao 
sistema, ela é classificada como principiológica, pois tem 
como base fundamental os princípios constitucionais, os 
quais são o seu elemento basilar. Nesse sentido, na CF 
podem existir regras, metas, diretrizes, mas os princípios 
devem direcionar a interpretação da norma, sempre que esta 
for ambígua. 

31 Direitos fundamentais como a proteção à maternidade e à 
infância são direitos sociais tratados como matérias 
irrevogáveis na CF, conhecidas como cláusulas pétreas, não 
podendo ser alvo de diminuição ou revogação por emenda 
constitucional. 

Com base na CF e na jurisprudência dos tribunais superiores, 
julgue os próximos itens, constituídos de uma situação hipotética 
acerca dos servidores públicos, seguida de uma assertiva a ser 
julgada. 

32  Servidores públicos efetivos em estágio probatório aderiram 
à greve da categoria, tendo o movimento grevista 
ultrapassado 30 dias. A greve foi considerada legal, mas não 
havia regulamentação do direito de greve. Nessa situação, a 
administração pública tem discricionariedade para criar 
regras para os servidores em estágio probatório e transformar 
os dias de paralisação por movimento grevista em faltas 
injustificadas. 

33 Maria e Madalena são professoras da rede pública de ensino 
fundamental e trabalharam durante mais de 20 anos em sala 
de aula. Atualmente, há mais de cinco anos, Madalena está 
exercendo atividades de direção de unidade escolar e Maria, 
de coordenação e assessoramento pedagógico, ambas no 
mesmo estabelecimento de ensino fundamental. Nessa 
situação, os anos em que as professoras estão exercendo 
atividades fora de sala de aula não serão computados para 
fins de aposentadoria especial, haja vista serem atividades 
administrativas que não atendem ao requisito etário 
reduzido. 

34  João é servidor público efetivo e acumula cargo em 
comissão de assessor técnico, sendo ambos os cargos do 
quadro do órgão público em que trabalha. Nessa situação, ao 
completar 70 anos de idade, João será exonerado de ambos 
os cargos, em virtude de ter atingido a idade de 
aposentadoria compulsória. 

A respeito do navegador Firefox, julgue os itens a seguir. 

35 Caso mais de uma aba esteja aberta no navegador Firefox, é 
possível encerrar uma delas por meio de clique do mouse ou 
por meio de atalho com o teclado. 

36 O Firefox permite que sejam adicionadas extensões de 
suporte a idiomas que ajudem na tradução de páginas da 
Web. 

37 Ao se acessar um site a partir do Firefox, é possível criar um 
atalho, na área de trabalho, para uma página visitada 
anteriormente. 



 

 678CB1_01N668252 CEBRASPE – FUB – Edital: 2022
 

 

     

cd /tmp; 

touch file1.txt; 

echo ‘primeira linha’ >> file1.txt; 

echo “segunda linha” > file file1.txt; 

 

mv file1.txt /opt/file2.txt 

Considerando que os comandos precedentes sejam executados, 
em sequência, no sistema operacional Linux, julgue os itens 
seguintes. 

38 O comando cd /tmp efetua uma mudança para o diretório 

/tmp. 

39 O uso do touch associado ao arquivo file1.txt atualizará 

os mecanismos de buscas de arquivos do sistema 
operacional. 

40 Depois de executado o comando echo ‘primeira 

linha’ >> file1.txt, não será possível adicionar o 

conteúdo (primeira linha) ao arquivo file1.txt. 

41 O comando mv file1.txt /opt/file2.txt não é capaz 

de mover e renomear o arquivo file1.txt ao mesmo 

tempo. 

42 O comando echo “segunda linha” > file 

file1.txt adiciona conteúdo na última linha do arquivo 

file1.txt, mantendo-se o conteúdo existente no arquivo. 

Julgue os itens subsequentes, levando em consideração temas 
diversos da atualidade. 

43 Apesar de ser motivado o aumento no preço da gasolina 
atualmente no Brasil, falta justificativa para o concomitante 
aumento no preço do etanol. 

44 No Brasil, o sucesso da aplicação da terceira dose da vacina 
contra a covid-19 foi um dos fatores que impulsionaram a 
campanha de aplicação de uma quarta dose do imunizante, já 
disponível para imunossuprimidos e idosos. 

45 A alta no preço da cenoura em março de 2022, no Brasil, foi 
consequência das fortes chuvas que atingiram regiões 
produtoras em janeiro e fevereiro, o que consequentemente 
impactou a produção desse alimento. 

46 Em 2022, comemora-se o centenário da Semana de Arte 
Moderna, evento de relevante impacto na cultura e na 
produção cultural do Brasil. 

47 No Brasil, os investimentos governamentais em educação 
para o triênio 2020-2022 representam o mais alto valor nessa 
área desde 2000, como parte de uma estratégia para diminuir 
os impactos da pandemia de covid-19 na educação. 

48 O aquecimento simultâneo observado no Ártico e na 
Antártida indica um equilíbrio no sistema climático do 
planeta, a despeito do aquecimento global. 

49 O atual conflito entre Rússia e Ucrânia foi desencadeado por 
um conjunto de fatores, entre os quais a possibilidade de 
entrada da Ucrânia na Organização do Tratado do Atlântico 
Norte (OTAN). 

50 Os Estados Unidos da América fecharam o primeiro 
trimestre de 2022 com a menor taxa de desemprego em toda 
a pandemia de covid-19. 

Espaço livre 
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-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS -- 

A respeito de divulgação de informações por parte das empresas, 
julgue os itens a seguir. 

51 Nas demonstrações contábeis, as contas que necessitarem de 
notas explicativas devem fazer referência a estas. 

52 Segundo a Orientação Técnica CPC 9 — Relato Integrado, 
são seis as categorias de estoques de valor que aumentam, 
diminuem ou se transformam por meio de atividades e 
produtos da organização: financeiro, manufaturado, 
intelectual, humano, social e de relacionamento, e natural; 
porém nem todas são igualmente relevantes e aplicáveis a 
todas as organizações. 

53 Na demonstração do valor adicionado, a depreciação 
contabilizada no período deve ser divulgada como retenção 
de riqueza, segundo o Pronunciamento Técnico CPC 09 — 
Demonstração do Valor Adicionado. 

54 Na demonstração dos fluxos de caixa, o dinheiro entregue 
como adiantamento para aumento de capital pelos sócios e 
que não será devolvido deve ser classificado no fluxo de 
caixa de financiamento. 

55 Uma sociedade anônima de capital aberto com títulos 
transacionados no Brasil está obrigada a elaborar suas 
demonstrações financeiras em concordância somente com as 
normas emanadas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, 
independentemente do setor de atuação. 

Julgue os itens subsecutivos, em relação a procedimentos de 
contábeis. 

56 Em demonstrações contábeis consolidadas, as participações 
de não controladores devem ser apresentadas fora do 
patrimônio líquido de maneira a separar o capital de 
controladores e de não controladores, haja vista que, sob a 
ótica do controlador, a participação do não controlador 
representa uma obrigação para a entidade consolidada. 

57 A depreciação de um ativo normalmente deve ser 
reconhecida no resultado, contudo, quando faz parte dos 
custos de obtenção de outro ativo, como estoques de 
produtos em elaboração ou ativos intangíveis, deve ser 
incorporada ao valor contábil desse ativo. 

58 Conforme o pronunciamento técnico do CPC referente a 
estoques, as empresas da área de comércio ou da área de 
indústria precisam utilizar como critério de valoração de 
estoque o UEPS (último que entra é o primeiro que sai), 
tendo em vista a desvalorização da moeda no tempo. 

59 No subgrupo do ativo intangível do grupo dos ativos não 
circulantes, são exemplos a serem classificados: os itens 
relacionados às marcas, às patentes, aos gastos com 
desenvolvimento de produtos, e as respectivas depreciações. 

60 A conta de prejuízos acumulados pode ser objeto de 
contabilização quando forem necessários ajustes contábeis 
retrospectivos em seus saldos de abertura. 

61 Conforme o Pronunciamento Técnico PME — Contabilidade 
para Pequenas e Médias Empresas, uma pequena empresa é 
aquela que tem receita bruta anual entre R$ 180.000 e 
R$ 4.800.000. 

Acerca da apresentação das demonstrações financeiras, julgue os 
próximos itens. 

62 No caso de uma entidade entrar em processo de liquidação, 
as demonstrações contábeis devem ser elaboradas no 
pressuposto de não continuidade e os ativos mensurados por 
valor de liquidação, valor justo líquido das despesas de 
venda e custo histórico, nessa ordem. 

63 Segundo o Pronunciamento Técnico CPC 00 — Estrutura 
Conceitual para Relatório Financeiro, a informação 
financeira atinge a qualidade fundamental de ser 
representação perfeitamente fidedigna quando é completa, 
neutra e isenta de erros, dessa forma, segundo o CPC, 
obtém-se a perfeição na representação dos fatos reportados. 

64 Com o passar do tempo, podem ocorrer mudanças nas 
estimativas contábeis utilizadas no registro de fatos 
econômicos; tais mudanças não são consideradas como erros 
na contabilidade. 

65 As práticas específicas aplicadas pela entidade na elaboração 
e na apresentação de demonstrações contábeis são 
consideradas como um dos itens de políticas contábeis, 
assim como os princípios e as convenções contábeis 
aplicados. 

Julgue os itens subsequentes, a respeito de ativos e passivos. 

66 Um exemplo de ativo para uma entidade é o benefício de 
compensar um prejuízo fiscal para recuperar o tributo 
corrente de um período anterior. 

67 A definição de ativo compreende os direitos que uma 
entidade possui, mas que não correspondem à obrigação de 
outra parte; por exemplo, direitos de receber caixa ou 
produtos e serviços. 

68 Segundo o Pronunciamento Técnico CPC 00 — Estrutura 
Conceitual para Relatório Financeiro, ativo é um item que 
deve ter a capacidade de gerar benefícios econômicos no 
presente, sendo originário de transações futuras, exista ou 
não a propriedade do ativo em termos legais. 

69 Uma entidade deve reconhecer e divulgar todos os seus 
passivos, inclusive os contingentes. 

Julgue os itens que se seguem, com base no disposto no 
Pronunciamento Técnico CPC 00 — Estrutura Conceitual para 
Relatório Financeiro. 

70 Uma das principais finalidades dos relatórios financeiros 
para fins gerais é apresentar o valor da entidade que reporta. 

71 Um relatório financeiro para fins gerais tem por objetivo 
fornecer informações financeiras sobre a entidade que 
reporta e que sejam úteis para a sociedade em geral bem 
como para o Estado na tomada de decisões de como 
direcionar recursos econômicos para a entidade. 

72 No pronunciamento técnico em questão, foi estabelecido que 
o objetivo das demonstrações contábeis é diferente do 
objetivo dos relatórios financeiros para fins gerais. 

73 O referido pronunciamento técnico considera que a forma 
legal e a essência econômica são sempre as mesmas, por 
isso, é possível que a representação fidedigna seja 
plenamente atingida. 

74 Os relatórios financeiros para fins gerais têm capacidade de 
fornecer as informações de que necessitam os investidores, 
os credores por empréstimos e outros credores, existentes e 
potenciais, não sendo necessário que estes considerem outras 
informações de outras fontes, ainda que pertinentes. 
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Quanto a despesa e receita pública, julgue os itens a seguir, com 
base no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 
(MCASP), 9.ª edição. 

75 Receitas de capital, assim como receitas correntes, provocam 
efeitos sobre o patrimônio líquido do ente público, mas 
somente as receitas correntes aumentam as suas 
disponibilidades financeiras. 

76 Receitas decorrentes da venda de bens imóveis são 
classificadas como receitas patrimoniais. 

77 Existem casos em que se apropria a variação patrimonial 
diminutiva antes da liquidação da despesa orçamentária, mas 
nunca depois, uma vez que seria irregular o pagamento da 
despesa sem sua prévia liquidação. 

78 O registro da previsão da receita orçamentária gera 
lançamento a débito em conta da Classe 5, em contrapartida 
a crédito em conta da Classe 6. 

79 O pagamento do principal de operações de crédito é 
classificado como despesa orçamentária de capital, exceto se 
for uma operação de crédito de antecipação de receita 
orçamentária. 

80 Empenho estimativo é aquele utilizado para as despesas 
contratuais de valor determinado, mas sujeitas a 
parcelamento. 

No que se refere ao patrimônio público e à sua composição, 
julgue os seguintes itens, à luz do que dispõe o MCASP, 9.ª 
edição. 

81 Ativo é um recurso controlado no presente pela entidade 
como resultado de evento passado. 

82 No passivo financeiro, estão compreendidas as dívidas 
fundadas que dependam de autorização legislativa para 
amortização. 

83 Um passivo contingente, ao contrário das provisões, não 
deve ser formalmente reconhecido em conta contábil do 
passivo, seja porque é improvável a saída de recursos ou por 
não ser possível estimar com confiança o valor da obrigação. 

84 No processo de concessão de suprimentos de fundos, a 
variação patrimonial diminutiva ocorre somente quando da 
prestação de contas do suprido. 

85 O reconhecimento de uma receita orçamentária decorrente 
do IPTU ocorrerá no momento da sua arrecadação, porém a 
variação patrimonial aumentativa já terá ocorrido antes, por 
ocasião da ocorrência do fato gerador, e a arrecadação 
consistirá somente em fato permutativo. 

Com base no MCASP, 9.ª edição, julgue os próximos itens, 
relativos à mensuração de ativos. 

86 Pelo método da equivalência patrimonial, o investimento é 
inicialmente registrado a preço de mercado e o valor contábil 
é aumentado ou reduzido conforme o patrimônio líquido da 
investida aumente ou diminua em contrapartida à conta de 
resultado. 

87 Quando se tratar de estoques, o valor realizável líquido 
deverá equivaler ao valor justo deduzido dos gastos 
necessários para vender.  

88 Gastos da fase de pesquisa, como formulação e seleção de 
alternativas para possíveis novos produtos, podem ser 
reconhecidos no ativo intangível, desde que demonstrada a 
sua compatibilidade com os valores de mercado. 

89 Terrenos e edifícios são ativos separáveis e, portanto, devem 
ser contabilizados separadamente, mesmo quando adquiridos 
conjuntamente. 

90 O aumento do valor contábil do ativo decorrente de reversão 
da perda por redução ao valor recuperável não deve exceder 
o valor contábil que teria sido determinado, já líquido de 
depreciação, caso nenhuma perda tivesse sido reconhecida 
para o ativo em períodos anteriores. 

Acerca das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, 

julgue os itens a seguir. 

91 Recebimentos de caixa resultantes da venda de ativo 

imobilizado são classificados como atividades de 

investimento da demonstração de fluxo de caixa. 

92 Os créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses 

do exercício anterior e reabertos no exercício atual devem 

constar do quadro principal do balanço financeiro do 

exercício atual e não do balanço orçamentário, uma vez que 

o efeito orçamentário deve ser restrito ao exercício original 

de abertura. 

93 O resultado financeiro apurado no balanço financeiro, se 

positivo, poderá ser utilizado para abertura de créditos 

adicionais no exercício seguinte ao da apuração. 

94 As contas de compensação, ou de controle, que representam 

os atos potenciais ativos e passivos, devem ser demonstradas 

em quadro auxiliar do balanço patrimonial. 

Julgue os itens subsequentes, de acordo com o funcionamento do 

Sistema de Contabilidade Federal, da Conta Única do Tesouro 

Nacional e do Sistema Integrado de Administração Financeira 

(SIAFI). 

95 A Conta Única do Tesouro Nacional é mantida no Banco do 

Brasil S.A. 

96 Se uma unidade gestora acessa o SIAFI na forma offline, 

então o sistema não substituirá a contabilidade do órgão. 

97 A conformidade dos registros de gestão consiste na 

certificação dos registros dos atos e fatos de execução 

orçamentária, financeira e patrimonial incluídos no SIAFI e 

da existência de documentos hábeis que comprovem as 

operações.  

Em relação a tributos, julgue os seguintes itens. 

98 Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda 

ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua 

sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante 

atividade administrativa plenamente vinculada. 

99 Impostos, taxas e contribuições de melhorias são espécies 

tributárias; suas definições decorrem da análise de duas 

variáveis: o fato gerador e a destinação que se dá à 

arrecadação de cada uma delas, sendo as variáveis 

vinculadas ou não vinculadas em relação ao Estado. 

100 Imposto é tributo cujo fato gerador exige a participação do 

Estado para que o contribuinte realize o fato gerador. 

101 Taxa é tributo vinculado quanto ao fato gerador e necessita 

da participação do Estado na sua realização na forma de 

prestação de serviço público específico e divisível. 

102 Tanto o imposto quanto a contribuição de melhoria são 

tributos vinculados ao Estado no que se refere ao fato 

gerador e ao produto de arrecadação. 

103 Contribuição de melhoria é tributo vinculado quanto ao fato 

gerador, e a atuação do Estado deve consistir na construção 

de uma obra pública, da qual decorra valorização imobiliária 

em favor do contribuinte. 
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Julgue o item que se segue em relação ao tratamento contábil 
aplicável aos impostos e às contribuições, conforme o Manual 

de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP). 

104 A maioria das variações patrimoniais aumentativas (VPA) 
das entidades do setor público decorre de transações sem 
contraprestação, exceto as relativas aos tributos. 

Com base na Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil 
n.º 1.234/2012, julgue os itens a seguir. 

105 Os valores retidos na fonte a título de contribuição social 
sobre o lucro líquido (CSLL), contribuição para o 
PIS/PASEP e contribuição para o financiamento da 
seguridade social (COFINS) que excederem ao valor da 
respectiva contribuição a pagar no mesmo mês de apuração 
poderão ser restituídos ou compensados com débitos 
relativos a outros tributos administrados pela Receita Federal 
do Brasil. 

106 No âmbito da administração pública federal, as fundações 
federais estão entre os obrigados a efetuar as retenções na 
fonte do imposto sobre a renda (IR), da contribuição social 
sobre o lucro líquido (CSLL), da contribuição para o 
financiamento da seguridade social (COFINS) e da 
contribuição para o PIS/PASEP sobre os pagamentos que 
efetuarem às pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou 
prestação de serviços em geral, inclusive obras. 

107 Nos pagamentos efetuados às instituições de educação e de 
assistência social sem fins lucrativos, serão retidos os valores 
correspondentes ao imposto sobre a renda (IR) e as 
contribuições de que trata a referida instrução normativa. 

108 Os valores retidos na fonte relativos a contribuição social 
sobre o lucro líquido (CSLL), PIS/PASEP e contribuição 
para o financiamento da seguridade social (COFINS) só 
poderão ser deduzidos com o que for devido em relação à 
mesma espécie de contribuição e no mês de apuração a que 
se refere a retenção. 

De acordo com a Instrução Normativa da Receita Federal do 
Brasil n.º 971/2009, julgue o próximo item. 

109 A base de cálculo da contribuição social previdenciária dos 
segurados do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) é 
o valor sobre o qual incide uma alíquota definida em lei para 
determinar o montante da contribuição devida, ou seja, é o 
salário de contribuição, observados os limites mínimo e 
máximo. 

Em relação ao imposto de renda, julgue o item subsequente. 

110 De acordo com o MCASP, o imposto de renda não se inclui 
entre as obrigações tributárias e contributivas, que são 
despesas orçamentárias decorrentes do pagamento de 
tributos e contribuições sociais e econômicas. 

Com base na Lei Complementar n.º 116/2003, referente ao 
imposto sobre serviços (ISS), julgue o item que se segue. 

111 O ISS, de competência dos municípios e do Distrito Federal, 
não incide sobre a prestação de serviços em relação de 
emprego, dos trabalhadores avulsos, dos diretores e 
membros de conselho consultivo ou de conselho fiscal de 
sociedades e fundações bem como dos sócios-gerentes e dos 
gerentes-delegados. 

De acordo com a legislação aplicada ao Programa de Formação 
do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), julgue o próximo 
item. 

112 O exercício financeiro do Fundo PIS-PASEP corresponde ao 
período de 1.º de janeiro de cada ano a 31 de dezembro do 
ano subsequente. 

De acordo com o MCASP, a contribuição previdenciária 
patronal, de ônus do próprio ente, constitui uma despesa 
intraorçamentária para o ente e uma receita intraorçamentária 
para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). Com base 
na legislação que dispõe sobre contribuição previdenciária, 
julgue os itens a seguir, referentes a lançamentos contábeis 
hipotéticos indicados para a situação regular (em dia) da 
contribuição patronal pelo ente. 

113 Para o reconhecimento da obrigação patrimonial referente à 
contribuição patronal pela ocorrência do fato gerador (mês 
de competência encerrado), o lançamento correto a ser 
efetuado é o seguinte. 
 
Natureza da informação: patrimonial 
D 3.1.2.1.2.xx.xx Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS 
C 2.1.1.4.2.xx.xx Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS (P) 

114 O lançamento de pagamento é corretamente efetuado como a 
seguir. 
 
Natureza da informação: patrimonial 
D 2.1.1.4.2.xx.xx Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS (F) 
C 1.1.1.1.1.xx.xx Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda 
Nacional (F) 
 
Natureza da informação: orçamentária 
D 6.2.2.1.3.04.xx Crédito Empenhado Liquidado Pago 
C 6.2.2.1.3.03.xx Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 
 
Natureza da informação: controle 
D 8.2.1.1.3.xx.xx DDR Comprometida por Liquidação e 
Entradas Compensatórias 
C 8.2.1.1.4.xx.xx DDR Utilizada 

115 O lançamento de empenho é corretamente feito da seguinte 
forma. 
 
Natureza da informação: orçamentária 
D 6.2.2.1.1.xx.xx Crédito Disponível 
C 6.2.2.1.3.01.xx Crédito Empenhado a Liquidar Natureza 
da despesa: 3.1.91.13 
 
Natureza da informação: patrimonial (reclassificação do 
passivo) 
D 2.1.1.4.2.xx.xx Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS (P) 
C 2.1.1.4.2.xx.xx Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS (F) 
 
Natureza da informação: controle 
D 8.2.1.1.1.xx.xx Disponibilidade por Destinação de 
Recursos (DDR) 
C 8.2.1.1.2.xx.xx DDR Comprometida por Empenho 
 
Natureza da informação: orçamentária 
D 6.2.2.1.3.01.xx Crédito Empenhado a Liquidar 
 
C 6.2.2.1.3.02.xx Crédito Empenhado em Liquidação 

116 O lançamento de liquidação é corretamente efetuado da 
seguinte maneira. 
 
Natureza da informação: orçamentária 
D 6.2.2.1.3.03.xx Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 
C 6.2.2.1.3.02.xx Crédito Empenhado em Liquidação 
 
Natureza da informação: controle 
D 8.2.1.1.3.xx.xx DDR Comprometida por Liquidação e 
Entradas Compensatórias 
C 8.2.1.1.2.xx.xx DDR Comprometida por Empenho 
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No que diz respeito à declaração do imposto sobre a renda retido na fonte (DIRF), julgue o item seguinte. 

117 Na DIRF devem ser informados: os rendimentos pagos a pessoas físicas domiciliadas no Brasil; o imposto sobre a renda e 
contribuições retidos na fonte, dos rendimentos pagos ou creditados para seus beneficiários; o pagamento, crédito, entrega, 
emprego ou remessa a residentes ou domiciliados no exterior; e os pagamentos a plano de assistência à saúde — coletivo 
empresarial. 

A respeito do eSocial, julgue o item subsequente. 

118 Estão obrigados a enviar informações por meio do eSocial todos os que contratarem prestador de serviço pessoa física e possuam 
alguma obrigação trabalhista, previdenciária ou tributária, em função dessa relação jurídica de trabalho, inclusive se tiver 
natureza administrativa. 

Com relação à Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), julgue 
o item subsecutivo. 

119 O prazo mensal para a entrega da GFIP é o dia 5 do mês seguinte ao da ocorrência dos fatos geradores. 

De acordo com o Manual de Orientação da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), ano-base 2021, é responsabilidade do 
empregador corrigir as informações da RAIS antes de efetuar a sua entrega, para não prejudicar o empregado no recebimento do 
abono salarial previsto no art. 239 da Constituição Federal de 1988. Com relação à RAIS, julgue o próximo item. 

120 Nas hipóteses de atraso na entrega da RAIS, não entrega da RAIS ou entrega com erros ou omissões, a lavratura do auto de 
infração, com ou sem a aplicação de multa, isenta o empregador da obrigatoriedade de prestar as informações requeridas pelo 
Ministério do Trabalho e Previdência Social. 

Espaço livre 


