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MÓDULO DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Texto para responder às questões de 01 a 05. 
 

Indispensável para a vida, fundamental para o 
progresso e fator de equilíbrio para o clima no planeta. 
Muitos são os qualificadores dados para a água, esse recurso 
natural outrora tão abundante, mas que talvez jamais em 
toda História tenha necessitado tanto de nossa atenção. [...] 

Dados do consumo per capita apontados pela Organização 
das Nações Unidas (ONU) indicam que cada brasileiro consome 
por dia 185 litros de água potável. A ONU considera que 110 
litros são suficientes para atender às necessidades de cada 
pessoa. Na China, cada indivíduo utiliza 85 litros por dia; na 
Etiópia, 15 litros. Porém, para ilustrar, é preciso citar o impacto 
incrível provocado pelos países desenvolvidos: cada norte-              
-americano gasta 575 litros por dia e os italianos, por sua vez, 
385 litros. 

O desenvolvimento da Química tem papel fundamental no 
enfrentamento da escassez de água. Ao longo dos anos, foram 
desenvolvidas técnicas de purificação e produtos químicos que 
ampliaram em muito a capacidade de as cidades aproveitarem 
o recurso hídrico disponível na natureza. Em cada cidade há pelo 
menos uma estação de purificação da água. Nesses locais, cabe 
ao profissional químico a manipulação dos produtos para tornar 
o líquido potável e adequado ao consumo. Preservar a capaci-
dade desses profissionais e a qualidade do serviço prestado à 
sociedade é uma das funções do Sistema CFQ/CRQ. 

(Disponível em: http://cfq.org.br/noticia/dia-internacional-da-agua-como-a-
consciencia-de-cada-um-e-a-quimica-podem-preservar-esse-bem-precioso/. 

Publicado em: 22/03/2019. Adaptado.) 
 
Questão 01 
Assinale a seguir o questionamento cuja resposta pode ser 
encontrada no terceiro parágrafo do texto em análise. 
A) De que modo ocorre a manipulação de produtos na ade-

quação da água ao consumo de modo seguro e confiável? 
B) Em relação ao consumo de água a nível mundial, qual é o 

órgão e a importância de seu papel fiscalizador diante da 
situação de escassez atual?  

C) A necessidade de qualificar os profissionais da Química para 
o trabalho direcionado ao enfrentamento da escassez de 
água é real; de que forma tal ação ocorre? 

D) É possível reconhecer o uso de recursos da argumentação 
referentes ao desenvolvimento da Química, quais são, 
quais trechos comprovam a resposta anterior? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 02 
Considerando as ideias trazidas ao texto, está correto o que 
se afirma em: 
A) A escassez de água nos dias atuais tem se mostrado, de 

modo predominante, proveniente do consumo indevido 
em países desenvolvidos como Estados Unidos e Itália. 

B) Por meio de segmentos específicos, a atuação da sociedade 
em estratégias adequadas para aproveitamento e uso da 
água tem se mostrado uma prática fundamental e necessária.    

C) Em toda a História da humanidade a água nunca foi um 
recurso tão essencial à vida humana como nos dias atuais, 
isso se deve às demandas da sociedade atual em todo o seu 
desenvolvimento.  

D) As tomadas de decisões que têm como objetivo preservar as 
fontes de recursos hídricos são de responsabilidade de toda 
a sociedade, cabendo a cada indivíduo o aprofundamento 
do conhecimento necessário a tal necessidade.  

 
Questão 03 
Em “Muitos são os qualificadores dados para a água, esse 
recurso natural outrora tão abundante, mas que talvez jamais 
em toda História tenha necessitado tanto de nossa atenção. 
[...]” (1º§) pode-se observar, em relação aos termos desta-
cados, a indicação correta da produção de sentido, respecti-
vamente, em: 
A) Temporalidade, ressalva e possibilidade. 
B) Confirmação, contrariedade e eventualidade. 
C) Referência espacial, oposição e impossibilidade. 
D) Negação temporal, equivalência e remissividade. 
 
Questão 04 
No texto há uma contraposição entre:  
A) Os variados qualificadores referentes à água. 
B) A crise hídrica e o enfrentamento da Química em relação 

a tal situação. 
C) Os números de consumo per capita de água nos países 

desenvolvidos.  
D) O desenvolvimento da Química e o enfrentamento da 

escassez de água. 
 
Questão 05 
O primeiro período do texto tem como objetivo: 
A) Apontar características específicas seguidas de detalhamento 

que tem como referente termo ainda não introduzido no 
texto.  

B) Fortalecer o conceito de recurso hídrico, informação indis-
pensável para a compreensão das ideias e informações a 
seguir.  

C) Relatar fatos relacionados à água que são de fundamental 
importância para a compreensão das informações que 
são apresentadas a seguir.  

D) Provocar um despertamento no leitor para a crise hídrica 
de que trata o conteúdo textual apontando a necessidade 
de que ações sejam realizadas no combate a tal situação.  
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Texto para responder às questões de 06 a 10. 
 

Várias agências das Nações Unidas já alertaram que a 
mudança climática vai tornar a disponibilidade de água 
menos previsível em alguns lugares. 

A previsão é que o aumento das temperaturas e chuvas 
mais variáveis reduza a produtividade das culturas em muitas 
regiões tropicais em desenvolvimento, onde a segurança ali-
mentar já é um problema, diz a Organização Mundial da Saúde 
(OMS). 

E de acordo com a Convenção das Nações Unidas para o 
Combate à Desertificação, baseada nas tendências existentes, 
a escassez de água em alguns lugares áridos e semiáridos 
causará o deslocamento de 24 milhões a 700 milhões de 
pessoas até 2030. 

O WRI* também diz que muitas áreas extremamente e 
altamente carentes de água estão em zonas de conflito, e esse 
recurso pode ser um fator que contribui para os conflitos. Essas 
áreas incluem Israel, Líbia, Iêmen, Afeganistão, Síria e Iraque. 

Muitas áreas que precisam absorver um grande número 
de pessoas deslocadas, como a Jordânia e a Turquia, também 
sofrem muito com o estresse hídrico. 

Mas os dados do WRI também mostram que mesmo os 
países que não são particularmente sujeitos a estresse 
hídrico são vulneráveis à ocorrência de secas, que é definida 
como precipitação abaixo de 10% do nível normal. 

A Moldávia e a Ucrânia, por exemplo, são definidas 
como países de baixo a médio nível de estresse hídrico, mas 
estão no topo do ranking de países expostos a riscos de seca. 
Em seguida, está Bangladesh, onde o nível de estresse 
hídrico é classificado como baixo. 

Além disso, os pequenos agricultores nesses países são 
menos flexíveis a variações no abastecimento de água em 
comparação com agricultores na Califórnia. 

Mas Hofste diz que os dados do Aqueduct 3.0 também 
mostram que, onde os fatores socioeconômicos são os 
principais propulsores do estresse hídrico do mundo, eles 
podem ser mitigados a partir de uma boa gestão da água. 

Cingapura, por exemplo, construiu um abastecimento de 
água sustentável que o governo chama de “Quatro Torneiras”: 
um sistema de grandes proporções de coleta de água (especial-
mente para a pequena área da ilha); importações de água; água 
recuperada de alta qualidade conhecida como NEWater; e 
água dessalinizada. 

Israel é outro líder mundial em tecnologias avançadas 
de água e gerenciamento do recurso. 

Hofste diz que os países que enfrentam desafios relacio-
nados à água, como a Índia, podem reagir seguindo esses 
exemplos para enfrentar as suas próprias crises. 

“O estresse hídrico é um indicador importante, mas 
não representa um destino imutável”, disse Hofste à BBC. 

*World Resources Institute (WRI), centro de pesquisa sediado em 
Washington. 

(Por Pablo Uchoa, BBC. Disponível em: https://g1.globo.com/ 
natureza/noticia/2019/08/06/em-quais-paises-e-regioes-a-agua-ja-e-

um-recurso-em-falta.ghtml.) 

 
 
 

Questão 06 
Pode-se observar o emprego de expressão contrastiva 
permeando o trecho destacado em: 
I. “E de acordo com a Convenção das Nações Unidas para o 

Combate à Desertificação, baseada nas tendências exis-
tentes, a escassez de água em alguns lugares áridos e semiá-
ridos causará o deslocamento de 24 milhões a 700 milhões de 
pessoas até 2030.” 

II. “Israel é outro líder mundial em tecnologias avançadas de 
água e gerenciamento do recurso. 
 Hofste diz que os países que enfrentam desafios relacio-
nados à água, como a Índia, podem reagir seguindo esses 
exemplos para enfrentar as suas próprias crises.” 

III. “Além disso, os pequenos agricultores nesses países são 
menos flexíveis a variações no abastecimento de água em 
comparação com agricultores na Califórnia. 
Mas Hofste diz que os dados do Aqueduct 3.0 também 
mostram que, onde os fatores socioeconômicos são os 
principais propulsores do estresse hídrico do mundo, eles 
podem ser mitigados a partir de uma boa gestão da 
água.” 

Está(ão) correta(s) a(s) alternativa(s) 
A) I, II e III.  
B) I, apenas.  
C) III, apenas. 
D) II e III, apenas.  
 
Questão 07 
De acordo com as informações e ideias apresentadas pode-
-se afirmar que:  
A) A questão da segurança alimentar será um problema caso 

providências não sejam tomadas mediante os dados que 
se apresentam, principalmente nas regiões tropicais em 
desenvolvimento.  

B) A ocorrência de secas está relacionada diretamente e 
apenas aos países em que pode ser constatado o estresse 
hídrico; nesses lugares as ações de enfrentamento devem 
ser tratadas como prioridade.  

C) Fatores socioeconômicos podem estar diretamente relacio-
nados a questões que envolvem uma crise hídrica possibi-
litando que, a partir de medidas a eles interligadas, mudanças 
nesse cenário sejam concretizadas.  

D) Há uma grande preocupação mundial com a escassez de 
água, fato este que está diretamente relacionado a 
questões de mudança climática, embora tal preocupação 
esteja baseada apenas em ideias hipotéticas. 

 
Questão 08 
Identifique, a seguir, o trecho destacado em que o enunciador 
emprega o tempo verbal com a intenção de demonstrar um 
fato de aspecto hipotético: 
A) “A previsão é que o aumento das temperaturas” 
B) “Várias agências das Nações Unidas já alertaram” 
C) “reduza a produtividade das culturas em muitas regiões 

tropicais” 
D) “em alguns lugares áridos e semiáridos causará o 

deslocamento” 
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Questão 09 
Pode-se afirmar que no período “Várias agências das 
Nações Unidas já alertaram que a mudança climática vai 
tornar a disponibilidade de água menos previsível em 
alguns lugares.” (1º§) observa-se a presença de: 
A) Três orações, sendo: uma principal e duas substantivas. 
B) Uma única oração em que há detalhamento na expressão 

completa da informação. 
C) Uma oração principal, uma oração substantiva e uma 

terceira oração adverbial.   
D) Duas orações, sendo que uma delas classifica-se como 

oração subordinada substantiva. 
 
Questão 10 
As quatro ocorrências de crase no texto devem-se: 
A) Ao emprego da locução feminina subentendida na frase. 
B) Ao emprego de locuções adverbiais e conjuntivas femininas.  
C) À obrigatoriedade do uso de acento grave diante de 

palavras substantivadas.  
D) À exigência do termo regente associada à aceitação do 

artigo feminino antes do termo regido. 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
Questão 11 
A temperatura de uma determinada solução, a partir do 
instante t = 0, varia de acordo com a função f(t) = –t2 + 40t –230, 
onde t é o tempo medido em minutos e f(t) é a temperatura em 
graus Celsius da solução no instante t.  A temperatura máxima 
que esta solução poderá atingir é: 
A) 20°C  
B) 170°C 
C) 230°C 
D) –230°C                
 
Questão 12 
Em uma caixa contém 40 fichas, sendo 25 pretas e 15 
brancas. Sorteia-se duas fichas desta caixa, uma de cada 
vez e repondo a sorteada na caixa. Dessa forma, é correto 
afirmar que a probabilidade de a primeira ficha ser preta e 
a segunda ser branca é: 
A) Maior que 50%. 
B) Menor que 20%. 
C) Maior que 20% e menor que 25%. 
D) Maior que 25% e menor que 50%. 
 
Questão 13 
Considere os conjuntos A = {–5, –3, 0, 3, 5}, B = {–3, –2, 0, 2, 3} 
e C = {–5, 5}. Analise as afirmativas a seguir. 
I. (A ⋂ B) ⋃ C = A 
II. B – A = C 
III. C – A = {–3, 0, 3} 
IV. (A ⋃ B) – C = B 
Estão corretas as afirmativas 
A) I, II, III e IV. 
B) I e IV, apenas.  
C) II e III, apenas.  
D) I, III e IV, apenas.  

Questão 14 
Em uma loja de peças de automóveis, parte do lucro 
mensal é dividido entre seus três funcionários de forma 
que cada um receba a quantia diretamente proporcional às 
suas vendas. Considere que em determinado mês foi 
dividido entre eles R$ 1.800,00 e que Camila vendeu 240 
peças, Túlio vendeu 190 peças e Marcos 170 peças; dessa 
forma, pode-se afirmar que a quantia que Marcos recebeu 
pelas vendas neste mês foi: 
A) R$ 510,00   
B) R$ 570,00  
C) R$ 600,00  
D) R$ 720,00 
 
Questão 15 
Usando os algarismos 0, 1, 2, 4, 6, e 8, a quantidade de 
números de três dígitos, maiores que 150 que podem ser 
formados, sem repeti-los, é: 
A) 80 
B) 88 
C) 100 
D) 120 
 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
Questão 16 
As teclas de atalho auxiliam consideravelmente na utilização 
do Sistema Operacional, pois tornam mais produtivas as 
atividades poupando tempo do usuário. 
 

 
 

Assinale a função executada ao pressionar as duas teclas 
evidenciadas na imagem. 

A) Bloquear o computador.  
B) Abrir o Explorador de Arquivos. 
C) Exibir e ocultar a área de trabalho. 
D) Excluir o item selecionado e movê-lo para a Lixeira. 
 
Questão 17 
Observe a tabela apresentada. 

 

 
 

O valor apresentado em A4, após execução da expressão 
=MÉDIA(A1:A3) *2, é: 
A) 12 
B) 18 
C) 24 
D) 36 
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Questão 18 
As ferramentas de formatação são úteis, pois facilitam o 
trabalho de edição de textos. O Ms-Word possui alguns 
comandos destinados a esta função. 
 

 
 

Assinale, a seguir, a função da ferramenta selecionada na 
imagem. 
A) Apaga um texto selecionado. 
B) Realiza a marcação em um texto selecionado. 
C) Realça um texto selecionado com cor predefinida. 
D) Copia toda a formatação de um texto selecionado e 

transfere a outro. 
 
Questão 19 
Nos sistemas Windows, as atualizações podem ser configu-
radas para serem baixadas automaticamente, ou é possível 
escolher como instalar as atualizações, ou até mesmo não 
as instalar. No Windows 7, Configuração Local, Idioma 
Português-Brasil, as atualizações são classificadas de três 
maneiras. Assinale a INCORRETA. 
A) Opcionais. 
B) Importantes. 
C) Personalizadas. 
D) Recomendadas. 
 
Questão 20 
O Windows 7, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, 
apresenta alguns componentes, provenientes de interfaces 
gráficas do usuário, que permitem a interação entre o usuário 
e o computador, clicando em itens na tela em vez de digitar. 
Um deles se refere a: “uma moldura, normalmente dimensi-
onável, dentro da qual o computador executa um programa 
ou exibe uma pasta ou arquivo”. Assinale-o. 
A) Menu. 
B) Janela. 
C) Caixa de Diálogo. 
D) Área de Trabalho. 
 

MÓDULO DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 
 

Questão 21 
Considere uma licitação feita por dispensa de licitação em 
razão do pequeno valor para a compra de material de 
limpeza. Nos termos da Lei nº 8.666/93, apresentada a 
fatura, o pagamento deve ocorrer, em regra, no prazo de: 
A) Cinco dias úteis. 
B) Quinze dias úteis. 
C) Trinta dias. 
D) Sessenta dias. 

Questão 22 
Um servidor público federal que, em função de seu espírito 
de solidariedade, for conivente com colega de trabalho que 
infringiu o Código de Ética dos Servidores, nos termos do 
Decreto Federal nº 1.171/94: 
A) Não fica sujeito à penalidade alguma. 
B) Não sofre censura, pois agiu de boa-fé. 
C) Fica sujeito à penalidade ética de multa. 
D) Fica sujeito à penalidade ética de censura. 
 
Questão 23 
O Decreto nº 6.029/2007 dispõe que as Comissões de Ética 
podem requisitar documentos que entenderem necessários à 
instrução probatória:  
A) E promover diligências e solicitar parecer de especialista. 
B) E promover diligências, vedado solicitar parecer de especialista. 
C) Todavia não poderão promover diligências, nem solicitar 

parecer de especialista. 
D) E promoverem diligências, desde que recomendados em 

parecer de especialista. 
 
Questão 24 
O Conselho Regional de Química da 3ª Região ministrou curso 
a seus colaboradores, conscientizando a todos sobre as 
normas do Código de Ética Federal. Um dos colaboradores 
transcreveu a regra deontológica ‘XII’ em seu caderno, 
ficando anotado que: “Toda ausência injustificada do servidor 
de seu local de trabalho é  
A) falta grave, implicando a abertura de processo adminis-

trativo disciplinar para apuração dos fatos”. 
B) fator de descompromisso com o serviço público, o que 

culmina nas penas de suspensão e demissão”. 
C) falta leve, implicando a abertura de processo administrativo 

disciplinar e aplicação da pena de advertência”.  
D) fator de desmoralização do serviço público, o que quase 

sempre conduz à desordem nas relações humanas”. 
 
Questão 25 
Nos termos da Resolução Ordinária nº 19.726/2012, 
qualquer Conselheiro poderá requerer a apreciação de um 
processo com urgência ou preferência desde que:  
A) Solicitado ao Plenário com dez dias úteis de antecedência.  
B) Motive o seu requerimento, dispensando-se ouvir o relator. 
C) Conte com a adesão de 1/3 dos conselheiros no requerimento.  
D) Fundamente o seu requerimento, ouvido o relator, quando 

for o caso. 
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CONHECIMENTOS DO CARGO 
 
Questão 26 
A Empresa “J” adquiriu, em 03/01/2016, um Ativo Imobili-
zado pelo valor de R$ 45.000,00. Apresenta vida útil estimada 
de 10 anos e valor residual esperado de R$ 8.000,00. A 
sociedade adota o método linear para cálculo da depreciação 
de seus bens. Considerando que não ocorreu modificação na 
vida útil estimada e no valor residual definido, em 31/12/2018, 
o valor contábil líquido deste Imobilizado é de: 
A) R$ 25.900,00 
B) R$ 33.900,00 
C) R$ 37.000,00 
D) R$ 45.000,00 
 
Questão 27 
Durante o mês de março de 2018, a Empresa “K” apresentou 
as seguintes movimentações referentes a compras e vendas 
de mercadorias para revenda: 
• adquiriu mercadorias à vista pelo valor bruto de R$ 80.000,00. 

Neste valor está incluído o ICMS recuperável de R$ 14.400,00; 
• vendeu no mesmo mês 60% as mercadorias adquiridas 

pelo valor bruto de R$ 90.000,00. Sobre a receita auferida, 
há incidência de ICMS a alíquota de 12%. 

Considerando que estas foram as únicas operações de compras 
e vendas de mercadorias durante o mês de março/18, após os 
lançamentos contábeis realizados, a conta de apuração de 
tributos (ICMS) apresentará: 
A) Saldo de ICMS a Recolher de R$ 3.600,00. 
B) Saldo de ICMS a Recuperar de R$ 3.600,00. 
C) Saldo de ICMS a Recolher de R$ 10.800,00. 
D) Saldo de ICMS a Recuperar de R$ 14.400,00. 
 
Questão 28 
A Sociedade “A” apresentou, em 31/12/18, os dados a seguir 
em seus registros contábeis: 
 

Contas Saldos 
Caixa R$ 260.000 
Capital Social R$ 150.000 
Compras de Mercadorias R$ 920.000 
Depreciação Acumulada R$ 32.000 
Despesas Financeiras R$ 127.000 
Despesas Gerais e Administrativas R$ 388.000 
Duplicatas a Pagar R$ 688.000 
Duplicatas a Receber R$ 535.000 
Mercadorias em Estoque R$ 230.000 
Veículos  R$ 80.000 
Receitas Financeiras R$ 180.000 
Receita Bruta com Vendas R$ 1.830.000 
ICMS Sobre Faturamento R$ 340.000 

 

Considerando que o Inventário Físico na mesma data 
apurou um valor em Estoque de R$ 380.000, o Resultado 
Líquido Antes dos Tributos era de: 
A) R$ 332.000 
B) R$ 385.000 
C) R$ 720.000 
D) R$ 770.000 

Questão 29 
A Sociedade “B” Controlada de “G” vendeu, no exercício de 
2018, mercadorias para sua controladora por R$ 400.000,00, 
apurando um lucro na operação de R$ 80.000,00. Em 
31/12/18, a controladora possuía em seus estoques 40% das 
mercadorias. Com base nas informações, em 31/12/18, o 
Ajuste referente a Lucros não Realizados para fins de cálculo 
da Equivalência Patrimonial na Controlada é de: 
A) R$ 32.000,00 
B) R$ 48.000,00 
C) R$ 160.000,00 
D) R$ 240.000,00 
 
Questão 30 
Em 30/12/18 foram identificadas as seguintes contas patrimo-
niais na contabilidade de uma Empresa “X”:  
1. Capital a Integralizar. 
2. Amortização Acumulada. 
3. Créditos de Funcionários. 
4. Fornecedores. 
5. IPI a Recuperar. 
6. Duplicatas Descontadas. 
7. Adiantamento de Clientes. 
8. Encargos Financeiros a Apropriar. 
9. ICMS a Recolher. 
10. Adiantamento a Fornecedores. 
A sequência numérica que registra apenas contas patrimoniais 
de saldos de natureza devedora é: 
A) 1, 2, 4, 8, 9. 
B) 1, 3, 5, 8, 10. 
C) 1, 3, 7, 8, 10. 
D) 1, 5, 6, 9, 10. 
 
Questão 31 
A Empresa X, em 31/12/17, apresentou as seguintes contas 
com seus respectivos saldos: 
 

Contas Saldos 
Veículos R$ 65.000 
Clientes R$ 185.000 
Resultado Positivo da Equivalência Patrimonial R$ 12.400 
Depreciação do Período R$ 23.400 
Receita Bruta de Vendas R$ 460.800 
Mercadorias em Estoque R$ 18.000 
Receita Financeira R$ 4.200 
Custo das Mercadorias Vendidas R$ 222.700 
  

(Obs: não considerar incidência de tributos.) 
 

A partir das informações anteriores, o Valor Adicionado a 
Distribuir é de: 
A) R$ 198.100 
B) R$ 214.700 
C) R$ 231.300 
D) R$ 238.100 
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Questão 32 
Uma Empresa apresentou, no exercício de 2017, uma variação 
positiva no saldo de caixa e equivalentes de caixa no valor de 
R$ 28.000,00. Considerando que o caixa gerado pelas 
atividades operacionais foi de R$ 48.000,00 e as atividades de 
financiamento consumiram caixa de R$ 35.000,00, a partir das 
informações evidenciadas, podemos afirmar que as ativi-
dades de investimento: 
A) Geraram caixa de R$ 15.000,00. 
B) Geraram caixa de R$ 28.000,00. 
C) Consumiram caixa de R$ 13.000,00. 
D) Consumiram caixa de R$ 15.000,00. 
 
Questão 33 
Sobre a Conta Única do Governo Federal e o Sistema 
Integrado de Administração Financeira – SIAFI, analise os 
textos a seguir.  
 

Texto I 
 

A Conta Única do Tesouro Nacional é mantida no Banco Central 
do Brasil e acolhe todas as disponibilidades financeiras da União, 
inclusive fundos, de suas autarquias e fundações. Constitui 
importante instrumento de controle das finanças públicas, uma 
vez que permite a racionalização da administração dos recursos 
financeiros, reduzindo a pressão sobre a caixa do Tesouro, além 
de agilizar os processos de transferência e descentralização 
financeira e os pagamentos a terceiros.  
 
Texto II 
 

O Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo 
Federal – SIAFI é o principal instrumento utilizado para registro, 
acompanhamento e controle da execução orçamentária, 
financeira e patrimonial do Governo Federal. O SIAFI foi 
definido e criado conjuntamente pela Secretaria do Tesouro 
Nacional e pelo SERPRO. O SIAFI foi implantação em 1987 e tem 
alcançado, satisfatoriamente, seus objetivos, dentre os quais 
podem ser citados: fornecer meios para agilizar a programação 
financeira, otimizando a utilização dos recursos do Tesouro 
Nacional, através da unificação dos recursos de caixa do 
Governo Federal; padronizar métodos e rotinas de trabalho 
relativas à gestão dos recursos públicos, sem implicar rigidez 
ou restrição a esta atividade, uma vez que ele permanece 
sob total controle do ordenador de despesa de cada unidade 
gestora e permitir o registro contábil dos balancetes dos 
estados e municípios e de suas supervisionadas. 
 

É correto afirmar que: 
A) Os dois textos estão corretos e fornecem informações 

verídicas sobre a Conta Única do Tesouro Nacional e o 
Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo 
Federal – SIAFI. 

B) O texto II está correto. Contudo, o texto I está parcialmente 
equivocado, pois a Conta Única do Tesouro Nacional é 
mantida no Banco do Brasil S/A, sendo também conhecida 
como “Conta Movimento”. 

C) O texto I está correto. Contudo, o texto II está parcialmente 
equivocado, pois o SIAFI não permite o registro contábil dos 
balancetes dos estados e municípios e de suas supervisi-
onadas, haja vista se tratar de um sistema do Governo 
Federal. 

D) O texto I está correto. Contudo, o texto II está parcialmente 
equivocado, pois o SIAFI não foi criado pela Secretaria do 
tesouro Nacional e SERPRO. Trata-se de um sistema extrema-
mente complexo e, dentro da Administração Pública, não há 
servidores capacitados e com condições de tal proeza. Para 
criação do SIAFI foi realizada a contratação de empresa 
privada e foram gastos milhões de reais, que se acumulam até 
os dias atuais em virtude da necessidade de constantes 
atualizações do sistema. 

 
Questão 34 
Sobre o Programa de Integração Social e de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP, a Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS e as 
Contribuição Previdenciária (legislação, alíquotas, base de 
cálculo e apuração), marque V para as afirmativas verdadeiras 
e F para as falsas. 
(     ) O Fundo PIS-PASEP é um fundo contábil de natureza 

financeira. Por isso, no que couber, o Fundo PIS-PASEP 
em estabelecimentos oficiais de crédito, para aplicação 
de doações, dotações ou financiamentos, obtidos de 
entidades nacionais ou estrangeiras, não incluídos no 
orçamento, dependem de decreto do Presidente da 
República. 

(     ) A Contribuição Social para Financiamento da Seguridade 
Social – COFINS é devida pelas pessoas jurídicas inclusive 
as a elas equiparadas pela legislação do imposto de 
renda. Os recursos serão destinados, exclusivamente, às 
despesas com atividades fins das áreas de saúde, 
previdência e assistência social. Referida contribuição é 
de 2% e incidirá sobre o faturamento mensal, assim 
considerando a receita bruta das vendas de mercadorias, 
de mercadorias e serviços e de serviço de qualquer 
natureza. 

(     ) As alterações no sistema previdenciário brasileiro, na 
atualidade, só foram possíveis após a efetivação de 
emendas constitucionais. Após referidas emendas à Carta 
Magna, ficou estabelecido que a seguridade social será 
financiada por toda a sociedade, de forma direta e 
indireta, nos termos da lei, mediante recursos proveni-
entes dos orçamentos dos entes federativos e de 
contribuições sociais dos empregadores; do trabalhador 
e dos demais segurados da previdência social, também, 
de contribuições incidentes sobre a receita de concursos 
de prognósticos.  

A sequência está correta em 
A) V, V, V. 
B) V, F, F. 
C) F, F, V. 
D) V, V, F. 
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Questão 35 
Considerando a ética do profissional de química no 
exercício da profissão, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) O profissional de química não deve prevalecer-se de sua 

posição junto ao contratante de seus serviços para forçá-
-lo a adquirir produtos de empresa com que possua 
ligação comercial. 

B) Quanto à atuação do profissional de química, o mesmo 
não deve exigir de seu contratante o cumprimento de 
suas recomendações técnicas, mesmo que envolvam 
problemas de segurança, saúde ou defesa da economia 
popular. 

C) É fundamental que o serviço profissional seja prestado de 
modo fiel e honesto, tanto para os interessados quanto para 
a coletividade, e que venha contribuir, sempre que possível, 
para o desenvolvimento dos trabalhos da Química, nos seus 
aspectos de pesquisa, controle e Engenharia. 

D) É essencial que zele pelo seu aperfeiçoamento profissional, 
com espírito crítico em relação aos seus próprios conheci-
mentos e mente aberta para as realidades da prática tecnoló-
gica, que só o íntimo contato com as operações industriais 
proporciona. Deve aprofundar seus conhecimentos científicos 
na especialidade, admitindo, estudando e buscando desen-
volver novas técnicas, sempre preparado para reformular 
conceitos estabelecidos, já que química é transformação. 

 
Questão 36 
Considerando o disposto na Resolução Normativa nº 272/2018, 
assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) É vedado aos entes do Sistema Conselho Federal de 

Química / Conselhos Regionais de Química a execução de 
despesas não previstas sem a devida disponibilidade 
orçamentária. 

B) Os entes do Sistema Conselho Federal de Química / 
Conselhos Regionais de Química não poderão fazer a 
transposição de dotação orçamentária dentro dos grupos 
de despesas correntes ou de capital, mesmo que seja 
feita a Reformulação Orçamentária. 

C) Conselhos Regionais de Química deverão disponibilizar ao 
Conselho Federal de Química acesso para consulta em 
formato “somente leitura” a todos os módulos informati-
zados, que envolvam os processos de contabilidade, de 
compras, contratos, licitações, patrimônio, almoxarifado e 
demais utilizados pelos entes do Sistema Conselho Federal 
de Química / Conselhos Regionais de Química. 

D) Além da análise documental do Relatório de Gestão dos 
Conselhos Regionais de Química, haverá visita técnica in loco 
pelo Conselho Federal de Química, até 31 de outubro do 
exercício subsequente, que emitirá parecer pela regula-
ridade sem ressalvas; pela regularidade com ressalvas; ou 
parecer pela irregularidade das contas, que será submetido 
à homologação do Plenário do Conselho Federal, conforme 
as Normas Brasileiras de Contabilidade. 

 
 
 

Questão 37 
A Lei Complementar nº 116, de 31/07/2003, dispõe sobre 
o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, 
de competência dos Municípios e do Distrito Federal, e dá 
outras providências. Considerando o disposto em referida 
Lei, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) A alíquota mínima do ISSQN é de 2% e a alíquota máxima 

é de 5%. 
B) O ISSQN 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. 

C) No que tange ao ISSQN, considera-se estabelecimento 
prestador o local onde o contribuinte desenvolva a atividade 
de prestar serviços, de modo permanente, não necessitando 
configurar unidade econômica ou profissional, sendo, 
contudo, relevantes as denominações que venham a ser 
utilizadas. 

D) O ISSQN, salvo disposição legal em contrário, é de compe-
tência dos Municípios e do Distrito Federal. Estes entes 
federativos, por meio de lei, poderão atribuir de modo 
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira 
pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, 
excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-
-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou 
parcial da referida obrigação, inclusive no que se refere à 
multa e aos acréscimos legais. 

 
Questão 38 
Inúmeras sãos as leis e normativos que todos os brasileiros 
devem se atentar, como:  Lei nº 4.320/64; Lei Comple-
mentar nº 101/2000; Instrução Normativa nº 01/1997 – 
STN; Decreto Federal nº 93.872/1986 e alterações, Lei nº 
6.404 de 15/12/76 e suas alterações, Lei nº 8.666/93 e Lei 
nº 10.520/02. Especificamente sobre essa legislação, assinale 
a afirmativa INCORRETA.  
A) A Lei nº 4.320 de 1964 versa sobre normas gerais de direito 

financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e 
balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
Federal. 

B) A Instrução Normativa nº 01/1997disciplina a celebração 
de convênios de natureza financeira que tenham por 
objeto a execução de projetos ou realização de eventos, 
além de outras providências.  

C) A Lei Complementar nº 101 de 2000, também conhecida 
como Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelece normas 
de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na 
gestão fiscal em âmbito federal somente.  

D) A Lei nº 8.666 de 1993 e a Lei nº 10.520 de 2002 instituem 
normas para licitações e contratos da Administração 
Pública e instituem também a modalidade de licitação 
denominada pregão para aquisição de bens e serviços 
comuns, respectivamente. 
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Questão 39 
Considerando o disposto na Lei Complementar nº 123 
(Simples Nacional), assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Considera-se Receita Bruta, o produto da venda de bens 

e serviços nas operações de conta própria, o preço dos 
serviços prestados e o resultado nas operações em conta 
alheia, não incluídas as vendas canceladas e os descontos 
incondicionais concedidos.  

B) O enquadramento do empresário ou da sociedade simples ou 
empresária como microempresa ou empresa de pequeno 
porte, bem como o seu desenquadramento implicarão 
alteração, denúncia e inúmeras restrições e/ou alterações em 
relação a contratos por elas anteriormente firmados.  

C) No que se refere ao Simples Nacional, para classificação 
como microempresa ou empresa de pequeno porte, no 
caso de início de atividade no próprio ano-calendário, o 
cálculo da Receita Bruta será proporcional ao número de 
meses em que a microempresa ou a empresa de pequeno 
porte houver exercido atividade, inclusive as frações de 
meses.  

D) Consideram-se microempresas, a pessoa jurídica que aufira, 
em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a        
R$ 360.000,00 e empresa de pequeno porte, a que aufira, 
em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 
e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00, devidamente registradas 
no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas, conforme o caso. 

 
Questão 40 
Sobre o Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, 
assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) A criação e implantação do SPED tem por objetivos: promover 

a integração dos fiscos; racionalizar e uniformizar as obriga-
ções acessórias para os contribuintes; e, tornar mais célere a 
identificação de ilícitos tributários. 

B) Muitas são as premissas do Sistema Público de Escrituração 
Digital – SPED, dentre as quais podem ser citadas: promoção 
do compartilhamento de informações; proporcionar melhor 
ambiente de negócios para as empresas no País; redução de 
custos para o contribuinte e minimizar a interferência no 
ambiente do contribuinte.  

C) O Sistema Público de Escrituração Digital – SPED consiste na 
modernização da sistemática atual do cumprimento das 
obrigações principais, transmitidas pelas administrações 
tributárias e órgãos fiscalizadores aos contribuintes, utili-
zando-se da certificação digital para fins de assinatura dos 
documentos eletrônicos, não garantindo, contudo, a validade 
jurídica dos mesmos apenas na sua forma digital. 

D) O Sistema Público de Escrituração Digital – SPED resulta em 
inúmeros benefícios, como, por exemplo: redução do envolvi-
mento involuntário em práticas fraudulentas; redução de 
custos administrativos; possibilidade de cruzamento entre os 
dados contábeis e os fiscais; disponibilidade de cópias autên-
ticas e válidas da escrituração para usos distintos e conco-
mitantes; e, aperfeiçoamento do combate à sonegação. 
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PROVA DISCURSIVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

 A Prova Discursiva é de caráter eliminatório e classificatório, constituída de uma dissertação. 
 Deverá ser desenvolvido 1 (um) texto dissertativo relacionado aos Conhecimentos Específicos do cargo. 
 A resposta à Prova Discursiva deverá ser manuscrita em letra legível, com caneta esferográfica de corpo transparente, de 

tinta azul ou preta, não sendo permitida a interferência e/ou a participação de outras pessoas. 
 O texto dissertativo deverá ter a extensão mínima de 20 (vinte) linhas e máxima de 30 (trinta) linhas; será avaliada na escala 

de 0 (zero) a 10 (dez) pontos e terá peso 2 (dois). 
 O candidato receberá nota zero na Prova Discursiva em casos de não atendimento ao conteúdo avaliado, de não haver texto, 

de manuscrever em letra ilegível, ou de grafar por outro meio que não o determinado (...), bem como no caso de identifi-
cação em local indevido. 

 Para efeito de pontuação serão considerados os seguintes elementos de avaliação: 
 

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO 

(A) ASPECTOS MACROESTRUTURAIS 6 pontos 

ABORDAGEM DO TEMA E DESENVOLVIMENTO DO CONTEÚDO 

Neste critério serão avaliados: Pertinência de exposição relativa ao problema, à ordem de desenvolvimento 
proposto e ao padrão de resposta, conforme detalhamento a ser oportunamente publicado. 

(B) ASPECTOS MICROESTRUTURAIS 4 pontos 

1. Conectores (sequenciação do texto). 2. Correlação entre tempos verbais. 3. Precisão vocabular. 4. Pontuação. 
5. Concordância nominal e verbal. 6. Regência nominal e verbal. 7. Colocação pronominal. 8. Vocabulário 
adequado ao texto escrito. 9. Ortografia. 10. Acentuação. 

OBSERVAÇÕES QUANTO AOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO: 

1. Por linha efetivamente escrita, entende-se a linha com no mínimo duas palavras completas, excetuando-se 
preposições, conjunções e artigos. 

2. O padrão de resposta será divulgado com o resultado preliminar da Prova Discursiva de Conhecimentos 
Específicos.  

 
 
 
Leia atentamente a situação hipotética descrita a seguir. 
 
Wellington, químico, contador, com pós-graduação em Administração Pública, funcionário do Conselho Regional de Química, 
resolve representar junto ao órgão competente, contra João, um colega também químico e também servidor do mesmo 
Conselho Regional de Química, haja vista não concordar com as atitudes do mesmo.  
Na representação de Wellington, foi relatado o seguinte: 
 

“Por diversas vezes, quando do comparecimento de representantes, funcionários de empresas químicas ou demais colegas de 
profissão no Conselho Regional de Química, João tem distribuído cartões de uma empresa de engenharia química, para a qual 
presta serviços esporádicos de venda de produtos. Acrescenta-se que João tem sido contumaz nos atrasos para chegada ao 
trabalho no Conselho Regional de Química, alegando, zombeteiramente, que ganha mais com a comissão sobre as vendas de 
produtos da empresa para a qual presta serviços.” 
 

Discorra se posicionando sobre as atitudes de Wellington e João, tendo por embasamento as disposições do Código de Ética 
do Profissional de Química. 
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INSTRUÇÕES 
 
1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de 

ponta grossa.  
2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos e a utilização de máquinas calculadoras 

e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou 
corretivo. Especificamente, não será permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, 
com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, 
palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle 
de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, pulseiras magnéticas e similares e etc., o que não acarreta em qualquer 
responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos.  

3. Com vistas à garantia da segurança e integridade do Concurso Público, no dia da realização das provas escritas, os 
candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída de sanitários. 

4. O Caderno de Provas consta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha para os cargos de Nível Superior, Nível Médio 
e Nível Médio Técnico; e, ainda, de uma Prova Discursiva de Conhecimentos Específicos para todos os cargos. 

5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas contém 
o número de questões previsto, se corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no 
Cartão de Respostas (gabarito) e na Folha de Texto Definitivo (Prova Discursiva de Conhecimentos Específicos) que lhe 
foram fornecidos estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou, ainda, tenha 
qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

6. As provas terão duração de 4h (quatro horas) para todos os cargos. Este período abrange a assinatura e a transcrição das 
respostas para o Cartão de Respostas (gabarito) e Folha de Texto Definitivo (Prova Discursiva de Conhecimentos 
Específicos). 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A a D) e uma única resposta 
correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de Respostas 
(gabarito) e a Folha de Texto Definitivo (Prova Discursiva de Conhecimentos Específicos), devidamente assinados no local 
indicado. 

8. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no comprovante de inscrição ou em 
qualquer outro meio. 

10. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas escritas levando o Caderno de Provas no decurso 
dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato também poderá se retirar do 
local de provas a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização; contudo, não poderá levar o Caderno de 
Provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum destes candidatos insista em sair do local 
de aplicação antes de autorizado pelo Fiscal de Aplicação, deverá ser lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato 
e testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação desta Sala e pelo Coordenador da Unidade de 
Provas, para posterior análise pela Comissão de Acompanhamento do Concurso. 

 
RESULTADOS E RECURSOS 

 
- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no endereço eletrônico 
www.institutoconsulplan.org.br, a partir das 16h da segunda-feira subsequente à realização das provas escritas objetivas de 
múltipla escolha. 
- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 2 (dois) 
dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação (terça-feira), em requerimento próprio disponibilizado no link correlato 
ao Concurso Público no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br. 
- A interposição de recursos poderá ser feita via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com acesso 
pelo candidato com o fornecimento de dados referentes à sua inscrição, apenas no prazo recursal, ao Instituto Consulplan, 
conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link correspondente ao Concurso 
Público. 




