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Cada um dos itens da prova objetiva está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a 
que cada um deles esteja vinculado, marque, no cartão-resposta, para cada item: o campo designado com o código C, caso julgue 
o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.  
 

A marcação de acordo com o gabarito valerá + 1,00 (um ponto positivo). A marcação em desacordo com o gabarito 
valerá - 1,00 (um ponto negativo). A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não 
receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use o cartão-resposta, único documento válido para a correção da sua 
prova objetiva. 
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Texto para os itens de 1 a 20. 

 
Os estereótipos são numerosos. Há estereótipos de

grupos étnicos, de cidadãos de outras nações, de gêneros e
preferências sexuais, de pessoas nascidas em várias épocas do

ano e das profissões. A interpretação mais generosa atribui
esse modo de pensar a uma espécie de preguiça intelectual:

em vez de julgar as pessoas por seus méritos e defeitos

individuais, concentramo-nos em duas ou três informações a
seu respeito, que depois inserimos em escaninhos

previamente construídos. Isso poupa o trabalho de pensar,
embora, muitas vezes, custe o preço de se cometer uma
profunda injustiça. Mesmo que a estereotipagem seja válida 

em média, está fadada a fracassar em muitos casos individuais.

Alguns estereótipos resultam do esquecimento de
outros fatores que poderiam estar em jogo. Por exemplo, 

antes quase não havia mulheres na ciência. Muitos cientistas

masculinos eram veementes: isso demonstrava que as

mulheres não tinham a capacidade para fazer ciência. Por 

temperamento, o trabalho não lhes convinha, era muito difícil,
elas são muito emotivas para serem objetivas... e assim

sucessivamente. Desde então, as barreiras vêm caindo. Hoje,

as mulheres povoam a maioria das disciplinas da ciência,

fazendo descoberta após descoberta. 

Assim, quais dados aqueles famosos cientistas
masculinos das décadas de 50 e 60, que, com tanta autoridade,
davam declarações sobre as deficiências intelectuais das

mulheres, não estavam considerando? Simplesmente, a
sociedade impedia que as mulheres entrassem na ciência e

logo as criticava por isso, confundindo causa e efeito. Quer ser 
astrônoma, jovem? Sinto muito. Por que não pode sê-lo? 
Porque não está à altura. Como sabemos que não está à

altura? Porque as mulheres nunca foram astrônomas.  
Exposto de modo tão áspero, o caso parece absurdo.

Mas as artimanhas do viés podem ser sutis. Observadores de

reuniões de céticos têm sugerido que há algo de peculiarmente
masculino no ceticismo. Exige trabalho duro, enfrentamentos,

é competitivo, difícil... enquanto as mulheres, dizem eles, têm
mais tendência a aceitar, a construir um consenso, e não lhes 
interessa questionar a sabedoria convencional. Mas, segundo

minha experiência, as mulheres cientistas têm o sentido cético
tão afiado quanto o de seus colegas masculinos; isso faz parte

de ser cientista. Essa crítica é apresentada ao mundo sob o
disfarce esfarrapado habitual; se dissuadirmos as mulheres de

serem céticas e não as treinarmos no ceticismo, descobriremos

que muitas delas não o são. Abram as portas e deixem as
mulheres entrarem, e elas se mostrarão tão céticas quanto

qualquer outra pessoa. 
 

Carl Sagan. Maxwell e os “nerds”. 

Internet: <nerdking.net.br> (com adaptações).

Considerando as ideias e os aspectos linguísticos do texto 

apresentado, julgue os itens de 1 a 8. 

 

1 Ao sugerir que a estereotipagem pode ser válida em 

média, o autor a defende como um instrumento 

adequado para elaborar hipóteses científicas a respeito 

dos comportamentos de grupos sociais. 

2 Depreende-se do texto que, para o autor, as mulheres 

são tão capazes quanto os homens de fazer ciência, 

apesar de já terem sido historicamente consideradas 

inaptas para essa tarefa. 

3 O termo “estereotipagem” (linha 11) transmite a mesma 

ideia veiculada pelo vocábulo “interpretação” (linha 4). 

4 O seguinte trecho do segundo parágrafo do texto 

apresenta exemplos de estereótipos: “Por 

temperamento, o trabalho não lhes convinha, era muito 

difícil, elas são muito emotivas para serem objetivas”. 

5 Os diferentes tipos de estereótipo mencionados no 

primeiro parágrafo são todos exemplificados, em algum 

grau, ao longo do texto, embora o autor discorra de 

forma mais detalhada sobre estereótipos ligados a 

gênero. 

6 O trecho “Quer ser astrônoma, jovem? Sinto muito. Por 

que não pode sê-lo? Porque não está à altura. Como 

sabemos que não está à altura? Porque as mulheres 

nunca foram astrônomas.”, no terceiro parágrafo, 

reproduz um diálogo entre o autor do texto e uma 

mulher. 

7 A luta das mulheres para se igualarem aos homens no 

campo científico é qualificada, no último parágrafo, 

como um trabalho duro, competitivo e difícil. 

8 Depreende-se do último parágrafo que as mulheres se 

revelarão tão céticas quanto os homens se não forem 

desestimuladas a serem céticas. 
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Quanto aos aspectos gramaticais e aos sentidos do texto 

apresentado, julgue os itens de 9 a 20. 

 

9 As palavras “vêm” (linha 20) e “têm” (linha 36) são 

acentuadas com base na mesma regra de acentuação, 

estando ambas as formas verbais flexionadas no plural. 

10 O primeiro período do terceiro parágrafo poderia ser 

reescrito da seguinte forma, sem prejuízo de sua 

correção gramatical e de sua coerência: Assim, que 

dados aqueles cientistas masculinos famosos das 

décadas de 50 e 60 — os quais, com tanta autoridade, 

davam declarações sobre as deficiências intelectuais 

das mulheres — não estavam considerando? 

11 A supressão da vírgula empregada após “média” (linha 

12) prejudicaria a correção gramatical do último período 

do primeiro parágrafo. 

12 A palavra “veementes” (linha 16) está empregada, no 

texto, com o mesmo sentido de exigentes. 

13 O sujeito da forma verbal “estavam” (linha 26) é “quais 

dados” (linha 23). 

14 Seria gramaticalmente correta e manteria a coerência 

das ideias do texto a seguinte reescrita para o primeiro 

período do último parágrafo: O caso, exposto de modo 

tão áspero, parece absurdo. 

15 A substituição do vocábulo “inserimos” (linha 8) por são 

inseridas por nós manteria a coerência das ideias do 

texto, mas alteraria as relações sintáticas originalmente 

estabelecidas. 

16 A oração iniciada pela preposição “para” (linha 19) 

expressa uma ideia de finalidade quanto à oração que a 

antecede imediatamente no período. 

17 A expressão “estavam considerando” (linha 26) denota 

uma ação contínua que se iniciou no passado, mas que 

se estende até o presente. 

18 Na linha 32, o termo “áspero” está flexionado no 

masculino e no singular porque concorda com o 

vocábulo “caso”. 

19 O termo “o” (linha 44) refere-se ao vocábulo 

“céticas” (linha 43). 

20 A substituição de “por isso” (linha 28) por portanto 

manteria os sentidos originais do texto e a coerência de 

suas ideias. 

Nos itens que avaliem conhecimentos de informática, a 

menos que seja explicitamente informado o contrário, 

considere que: todos os programas mencionados estejam em 

configuração-padrão, em português; o mouse esteja 

configurado para pessoas destras; expressões como clicar, 

clique simples e clique duplo refiram-se a cliques com o 

botão esquerdo do mouse; e teclar corresponda à operação 

de pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la,  

acionando-a apenas uma vez. Considere também que não 

haja restrições de proteção, de funcionamento e de uso em 

relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e 

equipamentos mencionados. 

 

Em relação aos conceitos básicos de redes de computadores, 

hardware e software, julgue os itens de 21 a 23. 

 

21 BIOS (basic input/output system) é um hardware que 

armazena as configurações básicas para o 

funcionamento do computador, como data e hora, além 

de informações do disco rígido. 

22 Quanto aos meios de transmissão em redes de 

computadores, é comum a utilização de cabos de pares 

trançados sem blindagem. 

23 As redes LAN caracterizam-se por alcançarem altas 

velocidades e abrangerem longas distâncias. 

 ____________________________________________________  

Julgue os itens de 24 a 26, relativos aos procedimentos de 

backup, a noções de malwares e a aplicativos de segurança. 

 

24 Uma técnica comum de smishing consiste em enviar 

para um telefone celular um SMS que contém um link 

clicável ou um número de telefone de retorno. 

25 Considera-se uma boa prática a realização de backups 

periódicos de servidores, de sistemas, de dados e de 

infraestruturas, bem como a realização de testes de 

restauração. Essa prática possibilita que a organização 

tenha meios para restaurar o ambiente em casos de 

infecção por ransomware. 

26 Os softwares antivírus utilizam técnicas de heurística e 

listas de definições para detecção de malwares. Nesse 

contexto, a utilização de técnicas de heurística dispensa 

a necessidade de atualização frequente das definições 

de vírus. 
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Acerca do sistema operacional Windows 10 e dos aplicativos 

de produtividade Office 365, julgue os itens de 27 a 30. 

 

27 No Windows 10, o reparo de inicialização permite 

corrigir problemas que impedem a inicialização do 

Windows. 

28 Ao se abrir um arquivo de texto no formato PDF no Word 

365, o conteúdo do arquivo é automaticamente 

convertido para um formato que o Word pode exibir, 

não se alterando o arquivo original em PDF e 

permitindo-se a inserção de texto e o salvamento do 

documento convertido. 

29 No Excel 365, para se obter o maior valor existente entre 

as células A1 e A8, utiliza-se a fórmula 

CONT.SE(A1:A8). 

30 Na aba Arquivo > Informações > Histórico de Versão, é 

possível visualizar o histórico de modificações de um 

documento do Word ou do Excel 365 salvo localmente, 

bem como restaurar versões anteriores desse arquivo. 

 ____________________________________________________  

Julgue os itens de 31 a 34, referentes à compreensão de 

estruturas lógicas. 

 

31 Para que a proposição (� ˅ �) ˅ � seja verdadeira, é 

necessário que a proposição � seja verdadeira. 

32 A negação da proposição “Todo brasileiro é um forte.” é 

“Pelo menos um brasileiro não é um forte.”. 

33 A negação da proposição “Cristiano é português se, e 

somente se, Lionel é argentino.” é “Cristiano não é 

português e Lionel é argentino ou Cristiano é português 

e Lionel não é argentino.”. 

34 A frase “Você conhece o Elon Musk?” pode ser 

considerada uma proposição. 

 ____________________________________________________  

Na empresa de Antônio, o lucro mensal, em reais, 

obtido com a produção de � unidades de certa mercadoria é 

dado pela função L��� =  −�� + 100�. 

 

Com base nessa situação hipotética, julgue os itens 

de 35 a 38. 

 

35 O lucro com a produção de nove unidades dessa 

mercadoria é de R$ 900. 

36 A empresa de Antônio terá prejuízo caso produza mais 

de cem unidades dessa mercadoria. 

37 O lucro mensal da empresa de Antônio é máximo com a 

produção de cinquenta unidades dessa mercadoria. 

38 O maior lucro possível da empresa de Antônio com a 

produção dessa mercadoria durante um ano é de 

R$ 30.000. 

Considerando um sólido formado por um cubo de aresta de 3 
metros com um furo cilíndrico de raio de 1 metro que 
atravessa todo o cubo, desde a face superior até a inferior, 
julgue os itens 39 e 40. 
 
39 O volume do sólido é menor que 17,5 m3. 
40 A razão entre o volume do furo cilíndrico e o volume do 

cubo é maior que 
1

3
. 
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CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES 
 

Com relação à ética no serviço público, julgue os itens 

de 41 a 43. 

 

41 O servidor público deve cumprir as ordens dos seus 

superiores hierárquicos, exceto quando estas forem 

manifestamente ilegais. 

42 O servidor público poderá retirar da repartição pública, 

sem estar legalmente autorizado, qualquer documento, 

livro ou bem pertencente ao patrimônio público. 

43 A pena aplicável ao servidor público pela comissão de 

ética, nas hipóteses legalmente previstas, é a de 

demissão. 

 ____________________________________________________  

De acordo com a Lei n.o 8.429/1992, julgue os itens 

de 44 a 46. 

 

44 A omissão decorrente de divergência interpretativa da 

lei, baseada em jurisprudência, ainda que não 

pacificada, enseja a responsabilização do agente público 

por ato de improbidade administrativa. 

45 A configuração do ato de improbidade administrativa 

que atenta contra os princípios da Administração Pública 

independe do reconhecimento da produção de danos ao 

erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos. 

46 A responsabilidade por ato de improbidade 

administrativa independe de nexo de causalidade. 

 ____________________________________________________  

Quanto às disposições da Lei n.o 9.784/1999, julgue os itens 

de 47 a 49. 

 

47 A proibição da cobrança de despesas processuais, 

ressalvadas as previstas em lei, constitui um critério que 

deverá ser observado nos processos administrativos. 

48 O dever de proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé 

recai apenas sobre o agente público, em favor do 

administrado. 

49 Quando conveniente para a Administração Pública, o 

agente público poderá dispensar a aplicação do princípio 

da proporcionalidade nos processos administrativos. 

 ____________________________________________________  

Com base na Lei n.o 12.527/2011 e no Decreto 

n.o 7.724/2012, julgue os itens de 50 a 53. 

 

50 O cidadão tem o direito de obter informação pertinente 

à administração do patrimônio público, à utilização de 

recursos públicos, a licitação e a contratos 

administrativos. 

51 Os órgãos e as entidades do poder público devem 

viabilizar alternativa de encaminhamento de pedidos de 

acesso a informação por meio de seus sítios oficiais na 

Internet. 

52 Não sendo possível conceder o acesso imediato à 

informação requerida, o órgão que recebeu o pedido de 

acesso deverá, no prazo máximo de sessenta dias, 

comunicar ao interessado a forma de obtê-la. 

53 A transparência ativa impõe aos órgãos e às entidades o 

dever de promover, independentemente de 

requerimento, a divulgação, em seus sítios na Internet, de 

informações de interesse coletivo ou geral por eles 

produzidas ou custodiadas. 

 ____________________________________________________  

Conforme o disposto no Decreto n.o 9.830/2019, julgue os 

itens 54 e 55. 

 

54 A motivação da decisão poderá ser constituída por 

declaração de concordância com o conteúdo de notas 

técnicas, pareceres, informações, decisões ou propostas 

que tenham precedido a decisão. 

55 A decisão de celebrar o compromisso com os 

interessados preverá o prazo e o modo de seu 

cumprimento. 
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A respeito das eleições em diversos países na atualidade e de 

seus rebatimentos políticos no contexto internacional, julgue 

os itens de 56 a 65. 

 

56 No que diz respeito ao mandato do premiê, o sistema 

parlamentarista da Inglaterra é muito mais estável que o 

sistema dos países que adotam o presidencialismo, pois 

a saída ou a renúncia de quem está no comando 

parlamentar é muito mais improvável no sistema 

parlamentarista. 

57 Nos Estados Unidos, Donald Trump foi acusado de incitar 

invasões ao Capitólio, mas, pelo fato de lá haver 

imunidade parlamentar, o ex-presidente foi inocentado. 

58 No Brasil, um dos desafios do Tribunal Superior Eleitoral 

nas eleições de 2022 foi o enfrentamento às fake news, 

que cresceram significativamente em relação às eleições 

de 2018 no País. 

59 Na Itália, o partido de extrema-direita foi eleito e fez a 

coalizão de ideias conservadoras ter maioria no 

parlamento italiano. 

60 Nas últimas eleições no Chile, os chilenos elegeram um 

partido conservador, mas, posteriormente, quando o 

governo convocou a população a um plebiscito, foi 

aprovada a mudança da Constituição, classificada como 

de valores tradicionais. 

61 Os eleitores colombianos elegeram, pela primeira vez, 

um economista que foi ex-combatente e participante de 

grupo armado décadas atrás. 

62 Constituiu feito político inédito na Colômbia a recente 

eleição da primeira vice-presidente negra. 

63 Os aliados da Ucrânia acreditam que, em breve, a guerra 

será atenuada por causa das eleições russas, caso o 

presidente Vladimir Putin perca o pleito e a oposição 

passe a governar a Rússia. 

64 Nas últimas eleições dos Estados Unidos, foi eleito 

presidente Joe Biden, um político que foi senador por 

mais de trinta anos e que é opositor de Barack Obama. 

65 Nas últimas eleições venezuelanas, menos da metade 

dos eleitores compareceram às urnas e o chavismo 

continuou no poder. 

 ____________________________________________________  

Considerando assuntos da atualidade brasileira relacionados 

à saúde, à sociedade e à economia, julgue os itens de 66 a 70. 

 

66 No contexto das comemorações do bicentenário da 

independência brasileira, o coração de Dom Pedro I foi 

trazido de Portugal para o Brasil. 

67 O último censo demográfico brasileiro foi feito em 2022, 

exclusivamente por causa da pandemia de covid-19, que 

acometeu todo o País por cerca de dois anos. 

68 A varíola dos macacos, cujo contágio se dá por meio de 

contato direto, chegou ao Brasil e espalhou-se por 

praticamente todos os estados brasileiros. 

69 O Banco Central do Brasil, com o intuito de contribuir 

para a construção de um ecossistema de pagamentos 

instantâneos competitivo, eficiente, seguro e inclusivo, 

instituiu o grupo de trabalho que criou o PIX, que é a 

atual forma de pagamento mais popular do Brasil e que 

superou nacionalmente o volume de transações em 

cartões de crédito e de débito. 

70 O PIX é uma forma de transferência bancária em que o 

dinheiro circula mais rapidamente, porém, por não gerar 

nenhuma taxa ao correntista, faz as instituições 

bancárias perderem dinheiro. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Acerca de noções de arquivologia, julgue os itens de 71 a 80. 

 

71 Os documentos são conceituados como um conjunto 

orgânico de dados e de signos dotados de significado e 

inscritos em determinado suporte. 

72 O documento de arquivo está contido em um conjunto 

material, em sua maioria impresso, disposto 

ordenadamente para estudo, pesquisa e consulta. 

73 O acervo constitui-se dos documentos de uma entidade 

produtora ou de uma entidade custodiadora. 

74 Os documentos de biblioteca são aqueles contidos em 

uma instituição de interesse público criada com a 

finalidade de conservá-los e colocá-los à disposição do 

público. 

75 Na biblioteca, os documentos são colecionados de 

fontes diversas e adquiridos por compra, doação ou 

permuta. 

76 Documento é toda informação registrada em um 

suporte material e suscetível de consulta. 

77 O trabalho no arquivo exige conhecimento da relação 

entre as unidades, a organização e o funcionamento dos 

órgãos. 

78 Na biblioteca, os documentos são produzidos e 

conservados com objetivos funcionais. 

79 Documento é a junção do suporte e de dados 

significativos e informações. 

80 Os documentos de museu são advindos das funções 

naturais de um órgão. 

 ____________________________________________________  

Em relação à estrutura organizacional, julgue os itens 

de 81 a 90. 

 

81 Nos sistemas orgânicos, as tomadas de decisão são 

centralizadas. 

82 Nos sistemas mecânicos, há amplo compartilhamento 

de responsabilidade e de controle. 

83 A organização informal é constituída de interações e de 

relacionamentos sociais entre as pessoas ocupantes de 

certas posições da organização formal. 

84 A estrutura organizacional é um desenho da organização 

que reflete a sua adequação ao ambiente, sua 

estratégia, sua tecnologia, suas pessoas, suas atividades 

e seu tamanho. 

85 A estrutura de uma organização pode ser definida como 

a soma total das maneiras pelas quais o trabalho é 

dividido em tarefas distintas. 

86 Os sistemas mecânicos apresentam participação e 

responsabilidade multigrupal. 

87 A organização informal emerge de maneira espontânea 

e natural. 

88 A organização informal prevê normas de condutas, mas 

estas não são previamente estabelecidas, ao contrário 

daquelas previstas pela organização formal. 

89 Os sistemas orgânicos preveem uma solução de conflitos 

por meio da arbitragem. 

90 Os sistemas mecânicos preveem confiança e crença 

recíprocas. 

 ____________________________________________________  

A respeito de equipes de trabalho, julgue os itens de 91 a 95. 

 

91 A coesão é um atributo das equipes, nas quais há 

responsabilidade compartilhada pelos resultados. 

92 Nas equipes de trabalho, existem os papéis que cada 

integrante desempenha, e a percepção do papel a ser 

desempenhado envolve determinadas atividades e 

comportamentos. 

93 A expectativa do papel é a visão que as pessoas têm 

sobre como devem agir em determinada situação. 

94 O tamanho do grupo afeta o seu desempenho, no 

entanto o efeito disso depende das variáveis. 

95 O grau de coesão é o grau em que os membros são 

atraídos entre si e motivados a permanecer como grupo. 

 ____________________________________________________  

Em relação à classificação da Constituição Federal de 1988 e 

aos seus princípios fundamentais, julgue os itens de 96 a 98. 

 

96 A Constituição Federal de 1988 é um documento escrito 

e imutável. 

97 O pluralismo político é um fundamento da República 

Federativa do Brasil. 

98 A redução das desigualdades sociais e regionais constitui 

um objetivo fundamental da República Federativa do 

Brasil. 
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A respeito dos direitos e das garantias fundamentais, julgue 

os itens de 99 a 110. 

 

99 É livre a manifestação do pensamento, sendo 

assegurado o anonimato. 

100 O direito de resposta afasta a possibilidade de eventual 

indenização por dano material. 

101 A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela 

podendo penetrar sem consentimento do morador, 

salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para 

prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação 

judicial. 

102 É livre a locomoção no território nacional em tempo de 

paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele 

entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. 

103 A criação de associações depende de autorização do 

Estado. 

104 Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o 

naturalizado, em caso de crime comum praticado antes 

da naturalização ou de comprovado envolvimento em 

tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma 

da lei. 

105 A prática do tráfico ilícito de entorpecentes e de drogas 

afins constitui crime inafiançável e imprescritível. 

106 O mandado de segurança é um remédio constitucional 

destinado a proteger direito líquido e certo não 

amparado por habeas corpus ou habeas data. 

107 A garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os 

que percebem remuneração variável constitui um 

direito dos trabalhadores urbanos e rurais. 

108 Os nascidos no estrangeiro filhos de pai brasileiro ou de 

mãe brasileira, desde que qualquer destes esteja a 

serviço da República Federativa do Brasil, serão 

brasileiros naturalizados. 

109 O cargo de deputado federal é privativo de brasileiro 

nato. 

110 Os partidos políticos, após adquirirem personalidade 

jurídica na forma da lei civil, devem registrar seus 

estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. 

 ____________________________________________________  

Quanto à organização político-administrativa da União, dos 

estados, do Distrito Federal e dos municípios, julgue os itens 

111 e 112. 

 

111 Compete à União autorizar e fiscalizar a produção e o 

comércio de material bélico. 

112 Compete à União, aos estados e ao Distrito Federal 

legislar, concorrentemente, sobre a proteção ao 

patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e 

paisagístico. 

Acerca do Poder Judiciário e das funções essenciais à justiça, 

julgue os itens de 113 a 115. 

 

113 O Supremo Tribunal Federal compõe-se de onze 

ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de trinta 

e cinco anos de idade e menos de setenta anos de idade, 

de notável saber jurídico e reputação ilibada. 

114 Os membros do Conselho Nacional de Justiça serão 

escolhidos e nomeados pelo presidente do Supremo 

Tribunal Federal. 

115 O advogado é indispensável à administração da justiça, 

sendo inviolável por seus atos e suas manifestações no 

exercício da profissão, nos limites da lei. 

 ____________________________________________________  

Com base no Decreto-Lei n.o 1.040/1969, julgue os itens 

116 e 117. 

 

116 O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e os 

Conselhos Regionais de Contabilidade (CRC) serão 

compostos por contadores e, no mínimo, por um 

representante dos técnicos em contabilidade, que será 

eleito no pleito para a renovação de dois terços do 

plenário. 

117 Assim como o presidente do CFC, os presidentes dos CRC 

terão mandato de quatro anos e serão eleitos dentre 

seus respectivos membros contadores, sendo vedada a 

reeleição. 

 ____________________________________________________  

De acordo com as Resoluções n.o 1.554/2018, n.o 1.555/2018 e 

n.o 1.612/2021 do CFC, julgue os itens de 118 a 120. 

 

118 A cassação do registro profissional de titular de 

organização contábil de responsabilidade individual 

acarreta o cancelamento do registro cadastral da 

organização contábil. 

119 O produto da arrecadação de anuidades, taxas, multas e 

juros constitui renda exclusiva dos CRC. 

120 O alvará de organização contábil terá validade até 31 

de março do ano seguinte à sua expedição, devendo 

ser renovado, anualmente, até a referida data, desde 

que a organização contábil e os profissionais da 

contabilidade (o titular, o sócio e o responsável técnico) 

estejam regulares no CRC. 


