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Simulado Exclusivo para Assinantes 

1º Simulado área Fiscal (Ciclo Básico) 
 

Nome:  
___________________________________________________________________________________ 
 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO EXCLUSIVO 
 

1 – Este simulado conta com questões focadas na área Fiscal – Ciclo Básico; 

2 – A prova contém 60 questões que abordam conteúdos que normalmente caem nos concursos de fiscos; 

3 – As questões são inéditas e foram elaboradas pelos nossos professores com base no perfil da banca 
organizadora FCC, do tipo múltipla escolha, com alternativas de A, B, C, D e E, sendo apenas uma a correta; 

4 – Este PDF foi enviado por e-mail, disponibilizado na área do aluno e em um artigo publicado no blog do 
Estratégia Concursos; 

5 – Os participantes têm das 8h30 às 13h para responder às questões e preencher o Gabarito Eletrônico; 

6 – O link para preencher o formulário com seu gabarito está localizado na última página deste PDF; 

7 – A partir das 14h, os nossos professores iniciarão a Correção da Prova AO VIVO na área do 
aluno APENAS para os alunos assinantes. Eles resolverão todos os itens das questões. Aproveite para 
assisti-la AO VIVO e corrigir os erros. 

8 – A Correção do Simulado é EXCLUSIVA aos alunos assinantes que adquiriram uma das nossas 
Assinaturas Ilimitadas* e será transmitida na área do aluno. 

9 – Apenas os assinantes terão acesso ao Gabarito do Simulado e ao Ranking Classificatório que serão 
divulgados na área do aluno após a correção da prova. 
 

GABARITO - SIMULADO ÁREA FISCAL (CICLO BÁSICO) 
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CONHECIMENTOS GERAIS 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 

TEXTO I 
 

Eles vão substituir você 

Quando, em 1956, o cientista da computação 

americano John McCarthy cunhou o termo “inteligência 

artificial”, durante uma conferência na universidade de 

Dartmouth, nos Estados Unidos, a intenção já era desenvolver 

máquinas capazes de livrar os seres humanos de tarefas de 5 
alguma complexidade, porém largamente enfadonhas. 

“A proposta é usar todo o nosso conhecimento para 

construir um programa de computador que saiba e, também, 

conheça”, resumiu McCarthy, expressando uma ambição que 

vem de muito antes de ele proferir tais palavras. Uma narrativa 10 
mitológica judaica, por exemplo, já apresentava, milênios atrás, 

a ideia de um ser artificial pensante, o Golem, feito de barro e 

que serviria os humanos. Na Idade Média, alquimistas chegaram 

a sonhar em dar vida à criatura por eles batizada de 

Homunculus. Era apenas um devaneio que o tempo e a ciência 15 
se encarregaram de trazer para o plano das realidades. 

E a inteligência artificial (IA) de hoje em dia, tal como 

foi formulada por McCarthy, é a concretização dessa aspiração 

que se confunde com a história. No entanto, no momento em 

que a humanidade parece estar perto de construir um robô 20 
capaz de substituir o homem em um sem-número de atividades 

– o Golem do século XXI –, o que poderia ser motivo de unânime 

comemoração arrasta consigo o pavor de que tais softwares 

deixem milhões de seres humanos desempregados. 

A preocupação é tamanha que o tema ganhou lugar de 25 
destaque na agenda do Fórum Econômico Mundial – evento 

anual que reúne líderes políticos e empresariais em Davos. 

Segundo levantamento feito pela organização do 

fórum, a soma de empregos perdidos para a IA será de 5 

milhões nos próximos dois anos. No estudo, as áreas de 30 
negócios mais afetadas serão as administrativas e as industriais. 

Um estudo publicado pela consultoria americana 

McKinsey avalia que em torno de 50% das atividades tidas como 

repetitivas serão automatizadas na próxima década. 

Nesse período, no Brasil, 15,7 milhões de 35 
trabalhadores serão afetados pela automação. Em todo o 

mundo, o legado da mecanização avançada será de até 800 

milhões de pessoas à procura de oportunidades de trabalho. 

Desse total, boa parte terá de se readaptar, mas 375 milhões 

deverão aprender competências inteiramente novas para não 40 
cair no desemprego. 

Nem tudo, entretanto, é pessimismo. Os economistas 

ingleses Richard e Daniel Susskind, ambos professores de 

Oxford, defendem a ideia de que quando atribuições são 

extintas, ou modificadas, os seres humanos se transformam no 45 
mesmo ritmo. “O benefício é que os profissionais farão mais, em 

menos tempo”, defendem. Para eles, a bonança tecnológica 

levará à criação de novos tipos de emprego. 
 

(Veja, 31.01.2018. Adaptado) 
 

01. Entende-se do texto que 

a) o autor reforça que a inteligência artificial implicará 
perda desenfreada de empregos no Brasil. 

b) a inteligência artificial substituirá todas as funções no 

mercado de trabalho. 

c) os economistas ingleses Richard e Daniel Susskind 
alertam que os problemas com a substituição da mão 

de obra humana pela inteligência artificial serão 

irreversíveis. 

d) o título pode ser entendido como um alerta, e o autor 

apresenta lados positivo e negativo da inteligência 

artificial. 

e) a inteligência artificial substituirá mão de obra 
especializada, com alto grau de complexidade e 

raciocínio. 
 

02. O texto caracteriza-se como 

a) narrativo. 

b) didático. 

c) dissertativo.  

d) descritivo. 

e) preditivo. 

 
03. Leia o fragmento do texto abaixo e avalie as 

afirmações: 
 

“A preocupação é tamanha que o tema ganhou 
lugar de destaque na agenda do Fórum Econômico 
Mundial – evento anual que reúne líderes políticos e 
empresariais em Davos.” (ℓ. 26 a 28) 
 

I – A palavra “que” apresenta um recurso anafórico. 

II – Pode-se substituir “tamanha” por “tal”, com isso 
se deve trocar o vocábulo “que” por “qual”, 

mantendo-se a correção e o sentido. 

III – O travessão pode ser substituído por vírgula ou 

dois-pontos, mantendo-se a correção gramatical e o 
sentido. 

 

a) Somente a afirmação I está correta. 

b) Somente as afirmações I e III estão corretas. 

c) Somente as afirmações I e II estão corretas. 

d) Somente as afirmações II e III estão corretas. 

e) Somente a afirmação III está correta. 

 
04. Apresenta função sintática diferente do termo 

“ambos professores de Oxford” (ℓ. 43-44):  

a) “John McCarthy” (ℓ. 2). 

b) “o Golem” (ℓ. 12). 

c) “McCarthy” (ℓ. 9). 

d) “evento anual” (ℓ. 26-27). 

e) “McKinsey” (ℓ. 33) 
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05. A reescrita do trecho abaixo com correção gramatical 

e preservação de sentido se encontra na seguinte 
alternativa: 

 

Desse total, boa parte terá de se readaptar, mas 375 
milhões deverão aprender competências inteiramente 

novas para não cair no desemprego. 
 

a) Desse total, boa parte terá de se readaptar, mais de 

375 milhões deverão aprender competências 
inteiramente novas afim de não caírem no desemprego. 

b) Apesar de competências inteiramente novas deverem 

ser aprendidas por 375 milhões, desse total, parte 
considerável haverá de se readaptar, para não cair no 

desemprego. 

c) Conquanto 375 milhões devessem aprender 
competências inteiramente novas para não caírem no 

desemprego. Desse total, boa parte terá de se 
readaptar. 

d) Desse número, parte considerável haverá de se 

readaptar, não obstante 375 milhões deverão aprender 

competências inteiramente novas a fim de não cair no 
desemprego. 

e) Desse valor, boa parte terá de se readaptar, embora 

375 milhões deverão aprender competências 
inteiramente novas a fim de não caírem no desemprego. 

 

06. Julgue as afirmações e marque a alternativa correta: 
 

I – Na linha 34, a locução verbal “serão automatizadas” 

pode ser substituída por serão automatizados, 
mantendo-se a correção gramatical. 

II – O acento indicativo de crase na linha 38 ocorreu 

pelo mesmo motivo do empregado na linha 48. 

III – Na linha 36, o artigo “o”, em “Em todo o mundo”, 
pode ser excluído sem mudança de sentido. 

IV – A vírgula que separa o termo “Segundo 

levantamento feito pela organização do fórum” (ℓ. 28-
29) ocorre pelo mesmo motivo que nos termos “Nesse 

período” (ℓ. 35) e “Nem tudo” (ℓ. 42). 
 

a) Somente a afirmação I está correta. 

b) Somente as afirmações I e III estão corretas. 

c) Somente as afirmações I e II estão corretas. 

d) Somente as afirmações II e III estão corretas. 

e) Somente a afirmação III está correta. 
 

07. A respeito dos elementos linguísticos do texto, 

marque a alternativa incorreta: 

a) A expressão “de livrar” (ℓ. 5) foi empregada 
textualmente para completar o sentido do adjetivo 

“capazes” (ℓ. 5). 

b) A conjunção “Quando” (ℓ. 1) apresenta valor adverbial 
temporal. 

c) A dupla vírgula que separa o termo “em 1956” (ℓ. 1) é 

obrigatória. 

d) A palavra “americano” (ℓ. 2) é um adjetivo e funciona 

como adjunto adnominal. 

e) As iniciais maiúsculas estão corretamente empregadas 
em “Idade Média” (ℓ. 13), tendo em vista que a 

expressão se refere a uma época histórica. 
 

08. Na linha 42, a conjunção “entretanto” pode ser 
substituída por, exceto: 

 

a) no entanto 

b) mas 

c) todavia 

d) porém 

e) entretanto 
 

09. No título “Elas vão substituir você”, ocorre uma 

locução verbal. Marque a alternativa em que os verbos 
não formam uma locução verbal: 

 

a) era desenvolver (ℓ. 4) 

b) foi formulada (ℓ. 18) 

c) parece estar (ℓ. 20) 

d) poderia ser (ℓ. 22) 

e) serão afetados (ℓ. 36) 

 

10. Leia o trecho abaixo e marque a alternativa, cuja 

palavra sublinhada não apresenta recurso anafórico: 
 

“A proposta é usar todo o nosso conhecimento para 

construir um programa de computador que saiba e, 

também, conheça”, resumiu McCarthy, expressando 
uma ambição que vem de muito antes de ele proferir 

tais palavras. Uma narrativa mitológica judaica, por 
exemplo, já apresentava, milênios atrás, a ideia de um 

ser artificial pensante, o Golem, feito de barro e que 

serviria os humanos.” (ℓ. 7 a 13) 

a) “ele” 

b) “que” 

c) “nosso”  

d) “tais” 

e) “Golem” 

 
MATEMÁTICA e RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

11. Em uma cidade de 10.000 habitantes são consumidos 
refrigerantes de dois tipos A e B.  Sabendo que 45% da 

população tomam refrigerante A, 15% tomam os dois 
tipos de refrigerante, 20% não tomam refrigerante, 

quantos são os habitantes que tomam do refrigerante 

B? 
 

a) 3500 

b) 5000 

c) 4000 

d) 4500 

e) 2000 
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12. Para indicar que há professores gravando aulas nos 

estúdios do Estratégia, Roberto decidiu instalar luzes 
que piscam com frequências diferentes nas portas dos 

estúdios.  A luz pisca 15 vezes por minuto na porta do 
estúdio 1. A luz da porta do estúdio 2 pisca 10 vezes por 

minuto. Se em um certo instante as luzes dos estúdios 

1 e 2 piscam simultaneamente, após quantos segundos 
elas voltarão a piscar simultaneamente? 

 

a) 10. 

b) 12. 

c) 15. 

d) 20. 

e) 30. 
 

13. O jogo da Mega Sena sorteia 6 dentre os números de 

1 até 60. O professor Brunno Lima fez uma aposta de 
10 números. O professor Guilherme Neves fez uma 

aposta com 8 números. Quantas vezes maior é a 
probabilidade de Brunno Lima ganhar em relação à 

probabilidade de Guilherme Neves ganhar? 
 

a) 20 vezes. 

b) 15 vezes. 

c) 7 vezes e meia. 

d) 6 vezes. 

e) 5 vezes e meia. 
 

14. A proposição “Se sigo a Trilha Estratégica, então 
estudo com foco” é logicamente equivalente a: 

 

a) Se não sigo a Trilha Estratégica, então não estudo com 
foco. 

b) Eu sigo a Trilha Estratégica e não estudo com foco. 

c) Estudo com foco ou não sigo a Trilha Estratégica. 

d) Não sigo a Trilha Estratégica ou não estudo com foco. 

e) Se sigo a Trilha Estratégica, então não estudo com 

foco. 
 

15. Considere as seguintes proposições. 
 

P: Todos que gostam de Raciocínio Lógico são 

inteligentes. 

Q: Existem pessoas inteligentes que são Auditores 

Fiscais. 
 

Das proposições acima, conclui-se que: 
 

a) Nenhuma pessoa que gosta de Raciocínio Lógico é 

Auditor Fiscal. 

b) Toda pessoa que gosta de Raciocínio Lógico é Auditor 
Fiscal. 

c) Existem Auditores Fiscais que gostam de Raciocínio 

Lógico. 

d) Todo Auditor Fiscal gosta de Raciocínio Lógico. 

e) Podem existir Auditores Fiscais que gostam de 
Raciocínio Lógico. 

ESPAÇO PARA CÁLCULOS 
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16. A negação da proposição “Ou estudo ou não 

aprendo” é logicamente equivalente a 
 

a) Não estudo e aprendo. 

b) Não estudo se e somente se não aprendo. 

c) Não aprendo e estudo. 

d) Aprendo se e somente se não estudo. 

e) Se não estudo, então não aprendo. 
 

17. Depois de atingir um valor máximo em um certo 
instante, a concentração de determinada substância 

diminui 15% ao fim de cada hora. Duas horas após o 
mencionado instante, a concentração da substância terá 

diminuído em: 

 

a) 30%. 

b) 32,25%. 

c) 27,75%. 

d) 31%. 

e) 28%. 

 
18. Uma editora terá que gastar R$ 55.000,00 em custos 

fixos mais R$ 40,00 por exemplar impresso para editar 

um livro. Além disso, as despesas de comercialização 
são estimadas em 60% do custo total de edição do livro. 

Qual o número mínimo de exemplares que deve ser 
produzido e comercializado na referida edição para que 

o custo final (custo de edição mais despesas de 

comercialização) não ultrapasse R$ 80,00 por 
exemplar? 

 

a) 6.500 

b) 6.000 

c) 5.500 

d) 5.000 

e) 4.500 

 
19. Guilherme Neves arrumou, de forma aleatória, em 

uma prateleira, 5 livros de Matemática (Análise 

Combinatória, Geometria Plana, Geometria Analítica, 
Álgebra e Trigonometria). Qual a probabilidade de os 

livros de Geometria Plana e Trigonometria não estarem 
juntos? 

 

a) 2/5 

b) 3/5 

c) 1/3 

d) 2/3 

e) 3/4 
 

20. O Coach Dudu tem comido bastante pudim nos 
últimos meses. Devido ao sobrepeso, ele respira, em 

repouso, 20 vezes por minuto e cada vez inala 600 mL 

de ar. Do ar respirado por ele, 20% é oxigênio, que será 

absorvido pelo organismo. Do oxigênio absorvido, 

apenas 20% chega à corrente sanguínea de Dudu. 
Quantos litros de Oxigênio entram na corrente 

sanguínea de Dudu por hora? 
 

a) 0,48 

b) 48 

c) 480 

d) 288 

e) 28,8 

 
ESPAÇO PARA CÁLCULOS 
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DIREITO ADMINISTRATIVO 

 
21. Segunda a teoria do órgão, a atuação do Estado 

manifesta-se por intermédio de um conjunto de ações 
de entidades, órgãos e agentes públicos. Para 

especializar a sua atuação, o Estado pode criar um 
conjunto de entidades, de natureza administrativa, com 

finalidades específicas definidas em lei. Sobre esse 

assunto, marque a alternativa correta. 
 

a) As empresas públicas são pessoas jurídicas de direito 

público, criadas mediante autorização legal, para o 
desempenho de atividades de caráter econômico ou 

para a prestação de serviços públicos. 

b) As autarquias são entidades de direito público, criadas 
por meio de lei, para o desempenho exclusivo de 

atividades típicas de Estado. 

c) As sociedades de economia mista admitem a 
conjugação de capital público e privado, constituindo-se 

obrigatoriamente como sociedade por cotas. 

d) Lei complementar deverá definir a área de atuação de 
todas as entidades administrativas, delimitando os 

poderes, regime jurídico e remuneração de pessoal. 

e) Empresa pública é formada com capital exclusivamente 

público, ou seja, o seu capital somente pode ser oriundo 
de entidades políticas ou de outras entidades 

administrativas, inclusive de sociedades de economia 
mista. 

 
22. Segundo a Constituição Federal, ressalvados os casos 

especificados na legislação, as obras, serviços, compras 

e alienações serão contratados mediante processo de 
licitação pública que assegure igualdade de condições a 

todos os concorrentes. Em relação aos casos em que a 
contratação poderá ocorrer diretamente, sem licitação, 

marque a alternativa correta. 
 

a) As situações de dispensa de licitação são identificadas 

em rol exemplificativo na lei de licitações, sendo que o 

interesse público, desde que devidamente 
fundamentado, pode justificar a dispensa de licitação 

em situações que não constem expressamente na lei.  

b) A contratação de serviços técnicos pode ocorrer 
mediante licitação, caso em que será adotada 

preferencialmente a modalidade concurso, mas também 
poderá ocorrer por inexigibilidade, desde que se trate 

de situação singular e que o contratado detenha notória 

especialização. 

c) A contratação de serviços de engenharia no valor 

estimado de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) poderá 

ocorrer mediante dispensa de licitação, sendo vedada a 
adoção da modalidade convite. 

d) A contratação de profissional de qualquer setor 

artística configura hipótese de dispensa de licitação, 
desde que o artista seja consagrado pela opinião pública 

ou pela crítica especializada. 

e) Admite-se a utilização de inexigibilidade de licitação 

quando o procedimento competitivo for inviável, mas 
alternativamente a autoridade pública poderá promover 

licitação, desde que observe os limites aplicáveis a cada 
modalidade. 

 

23. A estabilidade é uma garantia constitucional 
assegurada aos servidores públicos para que estes 

possam exercer as suas atribuições com autonomia, 
sem que sofram perseguições de natureza política pelo 

exercício impessoal de suas atribuições. A respeito da 

estabilidade, marque a alternativa correta: 
 

a) Uma vez estável, o servidor poderá perder o cargo 

mediante decisão judicial transitada em julgada. 

b) Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor 

estável, será ele reconduzido ao cargo de origem, 

percebendo indenização pelo que deixou de perceber 
em virtude da demissão ilegal. 

c) Como condição para a aquisição da estabilidade, é 

obrigatória a avaliação especial de desempenho 
realizada pela chefia do servidor e mediante 

homologação da autoridade máxima do órgão ou 
entidade. 

d) Em situações de infração notória, desde que o servidor 

seja confesso, admite-se a aplicação de pena de 

demissão, independentemente de contraditório e ampla 
defesa. 

e) A estabilidade será adquirida após três anos desde a 

posse, exigindo-se a aprovação prévia em avaliação 
periódica de desempenho. 

 
24. A Constituição Federal dispõe que os atos de 

improbidade administrativa importarão a suspensão dos 

direitos políticos, a perda da função pública, a 
indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, 

na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da 
ação penal cabível. Marque a alternativa que indica 

corretamente o entendimento do STF sobre os atos de 
improbidade administrativa: 

 

a) As ações de improbidade administrativa devem 
observar o foro por prerrogativa de função conferido às 

autoridades políticas. 

b) As sanções pelos atos de improbidade transmitem-se 

aos herdeiros, independentemente do patrimônio 
transferido. 

c) Os atos de improbidade administrativa são 

mencionados em listas taxativas nos artigos da Lei de 
Improbidade Administrativa. 

d) Os agentes políticos, com exceção do Presidente da 

República, estão sujeitos às sanções por improbidade 
administrativa, ainda que estejam respondendo a ação 

por crime de responsabilidade, admitindo-se a aplicação 
do duplo regime sancionatório. 

e) Os atos de improbidade administrativa que atentam 

contra os princípios da administração pública 

configuram-se de forma dolosa ou culposa. 
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25. Os poderes administrativos constituem as 

prerrogativas de direito público que os agentes públicos 
gozam para que possam defender os interesses da 

coletividade. Em relação a estes poderes, marque a 
opção correta. 

 

a) Em regra, os atos decorrentes do poder normativo 
possuem natureza secundária, mas possuem caráter 

primário em situações excepcionais, como na edição de 

decreto autônomo que disponha sobre a organização e 
funcionamento da administração pública, nas situações 

autorizadas na Constituição Federal. 

b) O poder disciplinar é sempre vinculado em todos os 
seus aspectos, inclusive no enquadramento das 

condutas nos dispositivos legais. 

c) O poder hierárquico manifesta-se na relação entre a 
administração direta e indireta, permitindo que o poder 

central realize o controle finalístico sobre a atuação das 

entidades administrativas. 

d) A cobrança de taxa de polícia depende da realização 

de vistoria in loco. 

e) O ciclo do poder de polícia é formado pelas fases de 

ordem, consentimento, fiscalização e sanção de polícia, 
sendo que nenhuma delas poderá ser delegada para 

entidades administrativas de direito público. 
 

26. Os atos administrativos possuem características 
próprias que os diferenciam dos atos privados, 

denominadas atributos. Sobre este assunto, marque a 

opção que indica corretamente um atributo e sua 
aplicação prática.  

 

a) A exigibilidade constitui a utilização de meios diretos 
de coação, como o fechamento compulsório de 

estabelecimentos comerciais. 

b) A autoexecutoriedade significa que os atos 
administrativos podem ser praticados 

independentemente de autorização judicial, extinguindo 
a possibilidade de o Judiciário se imiscuir na realização 

do seu controle. 

c) A presunção de veracidade significa que se pressupõe 

que os fundamentos fáticos que serviram de 
pressuposto para a prática do ato realmente se 

manifestaram no mundo concreto, gerando a inversão 
do ônus da prova caso a pessoa afetada queira obter a 

anulação do ato. 

d) A imperatividade é atributo do ato administrativo 
presente em todos os atos da administração pública. 

e) A tipicidade significa que os atos administrativos se 

presumem típicos, motivo pelo qual dispensam a 
previsão em lei em sentido estrito, bastando a mera 

fundamentação em ato regulamentar. 
 

27. A função administrativa representa um conjunto de 

competências estatais colocadas em prática para 
satisfazer as necessidades da coletividade. 

Representam o desempenho da função administrativa 
as seguintes atividades:  

a) legislação, jurisdição e administração; 

b) poder de polícia, fomento, intervenção estatal e serviço 

público; 

c) segurança pública, saúde, educação e geração de 
emprego; 

d) julgamento de processos judiciais e administrativos; 

e) poder de polícia, saneamento básico e legislação. 

 
28. O Estado não tem capacidade de atender a toda a 

população, motivo pelo qual acaba firmando parcerias 
com organizações da sociedade civil para aumentar o 

alcance da prestação de serviços de utilidade pública. 
Nesse contexto, em relação aos instrumentos de 

parceria entre o poder público e as organizações da 

sociedade civil, marque a opção correta. 
 

a) As organizações sociais passam a compor a 

administração indireta após a assinatura do contrato de 
gestão, desde que estejam prestando serviços de 

interesse da coletividade, como a saúde e a educação. 

b) As organizações sociais podem ter finalidade lucrativa, 
desde que estejam atuando nas áreas de saúde e 

educação, que são livres à iniciativa privada. 

c) Os instrumentos de parceria entre o Estado e as 
organizações da sociedade civil são o acordo de 

cooperação e o termo de fomento, ambos envolvendo a 

transferência de recursos financeiros. 

d) Os serviços sociais autônomos se submetem ao dever 

de licitar, de promover concurso público e de prestar 

contas perante o Tribunal de Contas da União. 

e) As entidades paraestatais são entidades do terceiro 
setor que firmaram algum tipo de parceria com o poder 

público, como o termo de parceria firmado entre a 
administração e as organizações da sociedade civil de 

interesse público. 
 

29. Os contratos de prestação de serviços públicos 

submetem-se ao princípio da continuidade, uma vez 
que, em regra, os serviços públicos não podem ser 

interrompidos. No entanto, alguns casos justificam a 
extinção do contrato, com fundamento nas mais 

diversas situações. Sobre a extinção dos contratos 

administrativos de prestação de serviços públicos, 
marque a alternativa correta. 

 

a) A encampação é a extinção do contrato de concessão 
durante a sua vigência por razões de interesse público, 

dependendo de autorização legislativa e prévia 
indenização. 

b) O advento do tempo contratual é a forma de extinção 

do contrato decorrente de superveniência de razões de 
interesse público. 

c) A rescisão é meio de extinção do contrato de 

concessão, que ocorre por meio de processo 
administrativo ou judicial. 
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d) A caducidade é medida sempre vinculada que ocorre 

depois da apuração, em processo administrativo, da 
ocorrência de inadimplência contratual por parte da 

contratada. 

e) A intervenção é a forma de extinção dos contratos de 
prestação de serviços públicos que tem o objetivo de 

assegurar a continuidade na prestação dos serviços à 

coletividade. 
 

30. O regime jurídico-administrativo, fundamentado nos 
princípios da supremacia e da indisponibilidade do 

interesse público, é formado por um conjunto de 
normas e princípios que disciplinam a atuação do poder 

público. Em relação aos princípios administrativos, 

marque a opção correta. 
 

a) O princípio da legalidade admite restrições 

excepcionais, como o Estado de Defesa e o Estado de 
Sítio, porém as medidas provisórias não constituem 

restrições, já que gozam de força de lei. 

b) A motivação é dever inafastável de qualquer tipo de 
ato administrativo, não comportando exceções. 

c) A segurança jurídica representa o dever de estabilizar 

as relações jurídicas, sendo que em seu aspecto 
subjetivo trata da confiança que os administrados 

depositam na atuação lícita do poder público. 

d) A moralidade é uma acepção do princípio da 
legalidade, motivo pelo qual não goza de juridicidade 

própria. 

e) O princípio da impessoalidade é a nova roupagem para 

o princípio da finalidade, permitindo a convalidação de 
atos administrativos, ainda que a finalidade específica 

do ato esteja viciada, mas o interesse público seja 
atendido com fim geral. 

 
DIREITO CONSTITUCIONAL 

 
31. É competência privativa do Presidente da República 

emitir decretos para a fiel observância das leis. 

Determinada lei prevê multa de 100% sobre o valor do 
imposto devido, quando da sonegação de valores. 

Procuradores achando o valor baixo, emitiram parecer 
para que o valor fosse de 200% e assim foi feito 

mediante decreto regulamentador. Nesta hipótese: 
 

a) não há qualquer vício no decreto elaborado, já que é 

mérito do Poder Executivo decidir o melhor montante a 

ser devido nas multas.  

b) o enunciado é inválido, já que o decreto que 

regulamenta uma lei é denominado decreto autônomo 

e não regulamentador.  

c) o decreto elaborado é ilegal, já que contraria a lei, 
sendo competência exclusiva do Congresso Nacional 

sustar os atos normativos do Poder Executivo que 
exorbitem do poder regulamentar. 

d) o decreto é ilegal, contudo, não pode o Congresso 

Nacional sustar os atos do Executivo sob pena de 
interferência indevida de um poder em outro. 

e) o decreto é ilegal, mas somente pode ser atacado via 

ADI. 
 

32. Recentemente foi noticiado pelas mídias que o STF 
manteve punição à juíza que deixou adolescente presa 

com 30 homens. Diante deste fato. 

a) o juízo é verdadeiro órgão de poder, por isso, não pode 

ser responsabilizado, não havendo na CF/88, qualquer 
possibilidade de sua responsabilização por erro.  

b) a única responsabilidade presente na CF/88 acerca dos 

juízes é que o Estado indenizará aquele que ficar preso 
além do tempo fixado na sentença. 

c) o STF agiu corretamente, já que, além de existir 

previsão constitucional sobre erro do Judiciário, a CF/88 
ainda dispõe que a pena será cumprida em 

estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza 
do delito, a idade e o sexo do apenado. 

d) além da decisão do STF estar correta, a juíza deveria 

ser presa com o auxílio de algemas, nos termos da 

Súmula Vinculante nº 11. 

e) Não haveria qualquer óbice constitucional, na falta de 

estabelecimento prisional adequado que o condenado 

seja mantido em regime mais gravoso do que o 
relacionado à sua condenação. 

 
33. Astolfo, casado com Maria, teve um relacionamento 

extraconjugal da qual resultou no nascimento de Caio. 

Contudo, Caio somente veio a saber quem era seu 
verdadeiro pai após a morte de Astolfo. Nesta hipótese: 

 

a) Não há óbice à ação de investigação de paternidade 

cumulada com petição de herança de filho adulterino, já 
que o filho tem direito de ter reconhecido, a qualquer 

tempo, o seu pai biológico.  

b) O direito de paternidade não se relaciona com a 
dignidade da pessoa humana.  

c) A dignidade da pessoa humana se coaduna com o 

enunciado, sendo fundamental objetivo da República.  

d) Acerca do fundamento da dignidade da pessoa 
humana, o Brasil ainda não reconhece a união 

homoafetiva como entidade familiar.  

e) A duração prolongada, abusiva e irrazoável da prisão 

cautelar de alguém não ofende, de modo frontal, o 
postulado da dignidade da pessoa humana. 

 
34. É certo que estando temporariamente vagos os 

cargos de Presidente e de Vice-Presidente, ocuparão o 
cargo, o presidente da Câmara, do Senado e do STF, 

nesta ordem. Ocorre que, em determinado momento, 

por compromissos assumidos, o Presidente e o Vice se 
ausentaram do país, assumindo o presidente da 

Câmara, réu criminal. Nesta hipótese: 
 

a) ele ficará impedido de ocupar provisoriamente o cargo 

de Presidente da República bem como, de continuar a 
ocupar seu cargo de Deputado.  

b) ele ficará unicamente impossibilidade de ocupar 

interinamente o cargo de Presidente da República.  
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c) o ordem de ocupação do cargo de Presidente apontada 

pelo enunciado está incorreta, já que o presidente do 
Senado, que representa o Estado e o DF, vem antes do 

Presidente da Câmara, que representa o povo.  

d) Tendo em vista que o Presidente da República é eleito 
democraticamente, ainda que recebida a denúncia ou 

queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal nas 

infrações penais comuns, ele não ficará afastado de 
suas funções.  

e) Uma vez afastado do cargo, se decorridos 120 dias e o 

processo contra o Presidente não estiver concluído, seu 
afastamento cessará e o processo será arquivado. 

 
35. Acerca da Ação Direta de Inconstitucionalidade, 

assinale a opção errada: 

a) Um dos legitimados à propositura da ADI é o Senado 
Federal, desde que se manifeste pela maioria absoluta 

de seus membros.  

b) Proposta a ação, não se admitirá desistência.  

c) Não se admitirá intervenção de terceiros no processo 
de ação direta de inconstitucionalidade, contudo, 

admite-se o “amicus curiae”.  

d) Salvo no período de recesso, a medida cautelar na ação 

direta será concedida por decisão da maioria absoluta 
dos membros do Tribunal, estando presentes pelo 

menos 8 Ministros.  

e) A medida cautelar, dotada de eficácia contra todos, 
será concedida com efeito ex nunc, salvo se o Tribunal 

entender que deva conceder-lhe eficácia retroativa  e a 
concessão da medida cautelar torna aplicável a 

legislação anterior acaso existente, salvo expressa 

manifestação em sentido contrário. 
 

36. Não é função do controle interno, nos termos 
constitucionais: 

a) avaliar o cumprimento das metas previstas no plano 

plurianual, a execução dos programas de governo e dos 
orçamentos da União 

b) comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto 

à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, 
financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da 

administração federal, bem como da aplicação de 
recursos públicos por entidades de direito privado 

c) exercer o controle das operações de crédito, avais e 

garantias, bem como dos direitos e haveres da União 

d) apoiar o controle externo no exercício de sua missão 
institucional 

e) Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem 

conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, 

dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob 
pena de responsabilidade subsidiária. 

 
37. Acerca do controle externo, assinale a opção errada: 

a) O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, 

será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas. 

b) Compete ao Tribunal de Contas julgar as contas do 

Presidente da República.  

c) Compete ao TCU apreciar, para fins de registro, a 
legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer 

título, na administração direta e indireta, incluídas as 
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, 

excetuadas as nomeações para cargo de provimento em 

comissão, bem como a das concessões de 
aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as 

melhorias posteriores que não alterem o fundamento 
legal do ato concessório. 

d) Compete ao TCU aplicar aos responsáveis, em caso de 

ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as 
sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras 

cominações, multa proporcional ao dano causado ao 

erário; 

e) As decisões do Tribunal de que resulte imputação de 

débito ou multa terão eficácia de título executivo. 
 

38. Supondo que a Constituição do Estado de São Paulo, 

mediante emenda constitucional, passou a prever em 
seu texto os crimes de responsabilidade do Governador. 

Nesta hipótese: 

a) os Deputados Estaduais agiram corretamente.  

b) A definição dos crimes de responsabilidade e o 
estabelecimento das respectivas normas de processo e 

julgamento são de competência legislativa privativa da 
União. 

c) A emenda pode ser feita, pois legislar sobre Direito 

Penal e Processual Penal é comum da União, dos 
Estados, DF e dos Municípios.  

d) Atentar contra a lei orçamentária não é crime de 

responsabilidade do Presidente previsto na CF/88. 

e) a emenda está correta, uma vez que o Poder 
Constituinte Derivado é ilimitado. 

 

39. O Município de Diadema, em São Paulo, possui lei 

que determina o fechamento dos estabelecimentos que 

vendam bebidas alcoólicas depois das 22h. Nesta 
hipótese: 

a) não há qualquer problema com a referida lei, já que é 

competente o Município fixar o horário de 
funcionamento dos estabelecimentos comerciais 

situados em seu território.  

b) tendo em vista o respeito à Federação, a competência 
para limitar o horário de funcionamento dos 

estabelecimentos comerciais é do Estado.  

c) O enunciado da questão trata de Súmula Vinculante 
em que o Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício 

ou por provocação, mediante decisão da maioria 

absoluta de seus membros, e, após reiteradas decisões 
sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a 

partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito 
vinculante em relação aos demais órgãos do Poder 

Judiciário e à administração pública direta e indireta, 

nas esferas federal, estadual e municipal, bem como 
proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma 

estabelecida em lei. 
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d) Além de determinar o horário de funcionamento dos 

estabelecimentos comerciais, o Município ainda é 
competente para estabelecer o horário de 

funcionamento dos bancos.  

e) Havendo inconstitucionalidade da lei, é possível que 
ela sofra controle concentrado pelo STF. 

 

40. Acerca da tributação na CF/88, assinale a opção 
correta: 

a) A vedação de se exigir ou aumentar exação sem lei, 

somente se aplica aos impostos.  

b) É certo que o tributo não pode ser confiscatório, 
contudo, não há problema de multas serem elevadas ao 

ponto de serem confiscatórias, já que possuem função 
punitiva e educativa ao Contribuinte que não atende à 

legislação tributária.  

c) Ao efetuar uma compra, é comum vir a tributação 
incidente nos produtos. Este fato não possui índole 

constitucional.  

d) A União poderá instituir mediante lei, impostos não 
previstos no artigo anterior, desde que sejam não-

cumulativos e não tenham fato gerador ou base de 

cálculo próprios dos discriminados nesta Constituição. 

e) Em regra, os princípios da anterioridade e o da 
noventena devem ser aplicados concomitantemente, 

assim, não há problema de um determinado tributo 
criado em dezembro de 2020, passar a ser cobrado em 

abril de 2021. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
DIREITO TRIBUTÁRIO 

 

41. No que diz respeito à disciplina constitucional 
aplicável aos empréstimos compulsórios, assinale a 

alternativa incorreta: 

a) Somente a União detém competência tributária para 
instituir empréstimos compulsórios. 

b) A instituição de empréstimos compulsórios deve 

ocorrer por meio de lei complementar. 

c) Permite-se a instituição de empréstimos compulsórios 
no caso de investimento público de caráter urgente e de 

relevante interesse nacional. 

d) A cobrança do empréstimo compulsório não pode se 
dar no mesmo exercício financeiro em que haja sido 

publicada a norma que o instituiu. 

e) O fato de se tratar de um “empréstimo”, sujeito a 
posterior devolução por parte do estado, não destoa do 

conceito de tributo, definido pelo Código Tributário 

Nacional. 
 

42. Aponte a seguir a única alternativa errada, no que diz 
respeito à imunidade recíproca: 

a) É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 

aos Municípios instituir impostos sobre o patrimônio, 

renda ou serviços, uns dos outros. 

b) A imunidade recíproca é extensiva às autarquias e às 

fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no 
que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, 

vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas 
decorrentes. 

c) A imunidade recíproca não se aplica ao patrimônio, à 

renda e aos serviços, relacionados com exploração de 

atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis 
a empreendimentos privados, ou em que haja 

contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo 
usuário.  

d) A imunidade recíproca não exonera o promitente 

comprador da obrigação de pagar imposto 
relativamente ao bem imóvel. 

e) Entende o STF que a imunidade recíproca alcança 

empresas públicas prestadoras de serviço público e 
exploradoras de atividades econômicas, já que o capital 

é totalmente público. 
 

43. Analise a situação hipotética a seguir, definindo a 

alternativa correta com base no que dispõe o Código 
Tributário Nacional e o Decreto-Lei 57/66, acerca dos 

impostos: 

O Senhor Tributino é proprietário de um imóvel com amplo 
terreno, onde cultiva legumes e verduras para vender na 
feirinha orgânica do Município. Este imóvel fica localizado em 
uma região dotada de abastecimento de água e sistema de 
esgotos sanitários construídos e mantidos pelo Poder Público. 
Contudo, não possui rede de iluminação pública tampouco 
escola primária e posto de saúde próximos daquele local.  

No caso apresentado, pode-se dizer que, em relação à 
propriedade do imóvel que possui, o Sr. Tributino deve 

pagar o seguinte imposto: 

a) IPTU, por haver exploração de atividade lucrativa no 

local. 

b) ITR, por se tratar de zona rural. 

c) ITR, por não haver rede de iluminação pública. 

d) IPTU, por ser área de expansão urbana, dotada de 

melhoramentos. 

e) ITR, porque há exploração de atividade agrícola. 
 

44. Considerando o que dispõe o Código Tributário 

Nacional a respeito da legislação tributária, aponte a 
única alternativa incorreta: 

a) A expressão "legislação tributária" compreende as leis, 

os tratados e as convenções internacionais, os decretos 
e as normas complementares que versem, no todo ou 

em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles 
pertinentes. 

b) Os tratados e as convenções internacionais revogam 

ou modificam a legislação tributária interna, e serão 

observados pela que lhes sobrevenha. 

c) Somente a lei pode estabelecer a instituição de 

tributos, ou a sua extinção, bem como a sua majoração 

ou sua redução, ressalvados os casos excepcionais. 

d) São normas complementares das leis, dos tratados e 
das convenções internacionais e dos decretos as 
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decisões dos órgãos singulares ou coletivos de 

jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia 
normativa. 

e) A observância das normas complementares exclui a 

imposição de penalidades, mas não a cobrança de juros 
de mora e a atualização do valor monetário da base de 

cálculo do tributo. 
 

45. Em 28/12/17, ocorreu o fato gerador de determinada 
taxa de serviço, incidindo sobre a prestação de serviço 

público específico e divisível. O lançamento deste 

tributo, realizado de ofício, ocorreu em 20/05/2018. 
Considere as seguintes informações: 

 
A referida taxa foi instituída pela Lei 01, em 05/05/16, 

estabelecendo que a alíquota aplicável seria de 10%. 
Em 20/10/17, foi publicada a Lei 02, alterando a 

alíquota aplicável para 20%. 

A Lei 03, publicada, em 20/01/2018, alterou a alíquota 
para 15%. 

A Lei 04, publicada em 20/05/2018,  alterou a alíquota 
da referida taxa para 30%. 

 

Com base em tais informações, responda qual é a 

alíquota a ser aplicada pela autoridade fiscal 

competente, ao efetuar o lançamento da taxa: 
 

a) 10% 

b) 15% 

c) 20% 

d) 30% 

e) não será cobrada a taxa 
 

46. Considerando o tema decadência e prescrição 

tributária, bem como a jurisprudência pacífica do STJ, 
julgue as assertivas a seguir, assinalando (V) para 

verdadeiras e (F) para falsas, e ao final marque a 

alternativa que corresponda à sequência correta. 
 

( ) O prazo prescricional do crédito tributário pode ser 
interrompido por ato do sujeito passivo. 

( ) A entrega de declaração pelo contribuinte 

reconhecendo débito fiscal constitui o crédito 
tributário, dispensada qualquer outra providência 

por parte do fisco.  
( ) O prazo decadencial para a constituição do crédito 

tributário tem início, em regra, no primeiro dia do 
exercício subsequente àquele em que o lançamento 

poderia ter sido efetuado. O fato de o sujeito passivo 

ser notificado do termo de início de ação fiscal não 
influencia a contagem do prazo decadencial. 

 

a) V, F, F 

b) F, F, F 

c) V, V, F 

d) F, V, V 

e) F, F, V 
 

47. Aponte a única alternativa incorreta, no que se refere 
às repartições constitucionais das receitas tributárias: 

 

a) Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal 20% do 

produto da arrecadação dos impostos residuais; 

b) Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal o produto 
da arrecadação do imposto da União sobre renda e 

proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, 
sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, 

suas autarquias e pelas fundações que instituírem e 

mantiverem; 

c) Pertencem aos Municípios 25% do produto da 

arrecadação do imposto do Estado sobre operações 

relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações 
de serviços de transporte interestadual e intermunicipal 

e de comunicação; 

d) Pertencem aos Municípios 25% do produto da 
arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade 

de veículos automotores licenciados em seus territórios; 

e) Pertencem aos Municípios 50% do produto da 
arrecadação do imposto da União sobre a propriedade 

territorial rural, relativamente aos imóveis neles 

situados, cabendo a totalidade aos Municípios que 
optarem por fiscalizar e cobrar o referido imposto. 

  

48. Assinale a resposta correta a respeito do Imposto 

Sobre Serviços de qualquer natureza. 

a) Incide sobre serviços de transporte intramunicipal; 

b) Incide sobre serviços de comunicação; 

c) Incide sobre operações de locação de bens móveis; 

d) Incide sobre serviços definidos em lei complementar. 

Nesse sentido, a incidência do imposto depende da 
denominação dada ao serviço; 

e) O contribuinte do ISS é o tomador do serviço. 

 
49. Considere a seguinte situação hipotética: A empresa 

varejista Alfa, localizada no Estado de São Paulo, é 

especializada em vendas pelas internet. No dia 
15/04/2018, a empresa realiza venda de um 

computador para um estudante, localizado no Estado do 
Rio de Janeiro. 

 

Em conformidade com as recentes alterações promovidas 

nas normas constitucionais relativas ao ICMS, responda 
os itens que se seguem: 

 

a) Será aplicável a alíquota interna do Estado de São 
Paulo, nada cabendo ao Estado destinatário. 

b) Será aplicável a alíquota interestadual, nada cabendo 

ao Estado destinatário. 

c) Será aplicável a alíquota interestadual, cabendo ao 
Estado destinatário o imposto correspondente à 

diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário 
e a alíquota interestadual. 

d) Será aplicável a alíquota interna do Estado 

destinatário. 

e) Será aplicável a alíquota interestadual, cabendo esta 
ao Estado destinatário, haja vista a prioridade do 

legislador constituinte em beneficiar o Estado onde 

ocorrer o consumo da mercadoria, isto é, onde estiver 
localizado o consumidor final. 
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50. Acerca da solidariedade em matéria tributária, aponte 

a única alternativa incorreta: 

a) De acordo com o entendimento do STJ, o fato de haver 
pessoas jurídicas que pertençam ao mesmo grupo 

econômico, por si só, não enseja a responsabilidade 
solidária. 

b) A solidariedade não se presume, mas resulta de 

expressa disposição em lei. 

c) A responsabilidade solidária das pessoas com interesse 
comum somente ocorre se a lei específica do tributo 

dispuser nesse sentido. 

d) São solidariamente obrigadas as pessoas 
expressamente designadas por lei. 

e) A solidariedade não comporta benefício de ordem. 

 
CONTABILIDADE 

 

51. A Empresa Bolívoros S/A adquiriu equipamentos de 

informática e softwares aplicativos de controle no valor 
total de R$ 200.000. Sabendo-se que 60% do valor total 

refere-se ao aplicativo citado, 10% ao software 
específico para funcionamento dos equipamentos e 

30% aos equipamentos, assinale a alternativa correta 

do registro contábil dessa aquisição.  
 

a) Intangível=R$ 200.000.  

b) Imobilizado = R$200.000.  

c) Imobilizado = R$ 80.000; Intangível = R$ 120.000.  

d) Imobilizado=R$140.000; Intangível= R$ 60.000.  

e) Imobilizado = R$60.000; Intangível = R$ 120.000; 
Despesas = R$ 40.000. 

 
52. A sociedade empresária Contabilidade Facilitada S/A 

apresentou os seguintes saldos no Ativo Circulante em 
30/09/X9: 

 

Contas a receber    R$360.000,00 
(-) Perdas Estimadas com Clientes  (R$ 30.000,00)  

 

Em 10/X9, foi recebido o valor de R$328.000,00, 

proveniente do saldo existente em 30/09/X9, e a 
diferença foi considerada incobrável, sendo que não 

existe possibilidades de recebimento deste valor. 
 

Com relação aos efeitos desta movimentação, pode-se 
afirmar que:  

 

a) Deverá ser reconhecida, adicionalmente, uma perda 
complementar no valor de R$32.000,00. 

b) Deverá ser reconhecido um desconto financeiro no 

valor de R$ 32.000,00. 

c) Deverá ser reconhecido um abatimento no valor de 
R$2.000,00. 

d) Deverá ser reconhecida, adicionalmente, uma perda 

complementar no valor de R$ 2.000,00. 

e) Deverá ser reconhecida uma receita de R$ 328.000 
pelo recebimento. 

53. A empresa CPCs para Desesperados S.A. obteve, em 

20x9, Lucro Líquido no montante de R$ 100.000,00. No 
início de 20x9, a empresa possuía Capital Social de R$ 

800.000,00, Reserva Legal de R$ 70.000,00, Reserva de 
Capital de R$ 75.000,00 e Reserva para Contingências 

de R$ 100.000,00. Sabendo que o Estatuto Social da 

empresa não define o percentual para pagamento de 
dividendos mínimos obrigatórios e que a Assembleia 

Geral já tinha informado que reverteria o saldo da 
Reserva de Contingência, o valor distribuído na forma 

de dividendos mínimos obrigatórios, em 20x9, foi, em 

reais, 
 

a) 23.750,00. 

b) 97.500,00. 

c) 50.000,00. 

d) 48.750,00. 

e) 47.500,00. 
 

54. Determinado investidor conseguiu alguns dados da 
companhia Assombrassom. Os dados são os seguintes: 

 

• Capital subscrito no valor de R$ 20.000; 

• Capital realizado no valor de R$ 17.000; 

• Capital de terceiros no valor de R$ 6.000; 

• Prejuízo acumulado no valor de R$ 3.000. 
 

Constatou-se, ainda, que não havia reservas, ações em 
tesouraria nem ajuste de avaliação patrimonial nas 

demonstrações contábeis da sociedade. 

 
Nessa situação hipotética, caso o investidor queira saber 

o valor do capital total à disposição da sociedade, 
encontrará um valor igual a: 

 

a) R$ 17.000. 

b) R$ 20.000. 

c) R$ 23.000. 

d) R$ 34.000. 

e) R$ 40.000. 
 

55. O Bar Álcool Íris gostaria de transmitir aos seus 
usuários informações a respeito da riqueza econômica 

gerada pela empresa, bem como sobre a forma de 

distribuição dessa riqueza. Assinale a demonstração 
contábil que se presta a esse fim: 

 

a) balanço patrimonial. 

b) demonstração das mutações do patrimônio líquido. 

c) demonstração do resultado do exercício. 

d) demonstração de resultados abrangentes. 

e) demonstração do valor adicionado. 
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56. O restaurante OutBeth comprou, à vista, mercadorias 

no valor de R$ 250.000,00, obtendo um desconto de R$ 
20.000,00 em função do volume. Adicionalmente, 

incorreu nos seguintes gastos que foram pagos à parte: 
 

− Imposto de importação no valor de R$ 2.000,00. 

− Gasto com transporte das mercadorias até a empresa 
no valor de R$ 5.000,00. 

− Gastos com seguros para transporte das mercadorias 
até a empresa no valor de R$ 3.000,00. 

− IPI não recuperável no valor de R$ 6.000,00. 
− ICMS recuperável no valor de R$ 12.000,00. 

 

O valor atribuído ao estoque das mercadorias adquiridas 
pela Cia. OutBeth foi, em reais, 

 

a) 246.000,00 

b) 200.000,00 

c) 230.000,00 
d) 240.000,00 

e) 238.000,00 
 

57. Em outubro de 20X1, a empresa KLS adquiriu um 
caminhão por R$ 112.000,00. O procedimento usual de 

depreciação utilizou o método linear, com resíduo 

estimado em 20% e vida útil prevista para 8 anos. 
 

No balanço patrimonial de 20X3, encerrado em 31 de 
dezembro, a conta Depreciação Acumulada, em relação 

a esse veículo, deverá ter saldo credor de  
 

a) R$ 14.850,00  

b) R$ 22.500,00 
c) R$ 25.200,00 

d) R$ 18.850,00  
e) R$ 9.000,00 
 

58. A Cia. Sayber Café apresentava, em 31/12/20x1, os 

seguintes saldos em algumas contas contábeis, com 

valores em reais: 
 

Compras de mercadorias      18.000  

Estoque inicial de mercadorias      35.000  

Receita de vendas      60.000  

Devolução de vendas        4.500  

Estoque final de mercadorias      20.500  

Comissões de vendas        7.000  

Devolução de compras        4.000  

Despesas financeiras        2.000  

Impostos sobre vendas        9.000  

Frete sobre vendas        3.000  

 

Com base nestas informações, o custo das mercadorias 

vendidas e o lucro bruto foram, respectivamente, em 
reais,  

 

a) 25.500,00 e 18.000,00.  

b) 25.500,00 e 25.000,00.  
c) 28.500,00 e 25.000,00.  

d) 28.500,00 e 18.000,00.  

e) 25.500,00 e 15.000,00. 

ESPAÇO PARA CÁLCULOS 
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59. A empresa comercial Estratégia Concursos 

apresentou as seguintes informações referentes ao ano 
de 20X1, com os valores expressos em reais: 

 

Receita Bruta de Vendas       2.000.000  

(−) Impostos sobre Vendas   -      360.000  

(=) Receita Líquida      1.640.000  

(−) Custo das Mercadorias Vendidas  -      755.000  

(=) Lucro Bruto           885.000  

(−) Despesas Operacionais Despesa de 

Depreciação  -         80.000  

 (-) Despesa com Salários -         40.000  

(+) Receita Financeira .            15.000  

(=) Lucro antes do IR e CSLL .          780.000  

(−) IR e CSLL .  -      115.000  

(=) Lucro Líquido .         665.000  

 

O valor dos tributos recuperáveis referentes aos produtos 

comercializados no ano de 20X1 foi R$ 110.000,00.  
 

Com base nessas informações, o Valor Adicionado a 
Distribuir gerado pela empresa Estratégia Concursos. no 

ano de 20X1 foi, em reais, 

  

a) 1.195.000,00  

b) 1.150.000,00  

c) 1.085.000.00  

d) 1.070.000,00  

e) 1.260.000,00  

 
60. A administração de uma sociedade anônima de 

capital aberto PC Farinhas, com patrimônio líquido de 

R$ 1.900.000,00, pagou dividendos a seus acionistas no 
valor de R$ 300.000,00.  

 
Considerando exclusivamente essas informações e as 

determinações da lei societária e das normas contábeis 
vigentes para a elaboração da demonstração dos fluxos 

de caixa (DFC) pelo método direto, a companhia 

 

a) vai apresentar a DFC incluindo o pagamento dos 
dividendos no fluxo das atividades de investimento, 

obrigatoriamente 

b) vai apresentar a DFC incluindo o pagamento dos 
dividendos no fluxo das atividades operacionais, 

obrigatoriamente 

c) vai apresentar a DFC incluindo o pagamento dos 
dividendos no fluxo das atividades de financiamento, 

obrigatoriamente 

d) pode deixar de apresentar a DFC, em decorrência do 
respectivo montante do Patrimônio Líquido da 

companhia 

e) pode apresentar a DFC incluindo o pagamento dos 
dividendos no fluxo das atividades operacionais, com 

Nota Explicativa evidenciando o fato. 

 

ESPAÇO PARA CÁLCULOS 
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Preencha o Gabarito! 
Clique aqui! 

 
OBS: Caso tenha imprimido este documento, acesse o arquivo digital para clicar no botão acima ou, caso prefira, digite o 

endereço a seguir no seu navegador para acessar o formulário: https://estr.news/Area-Fiscal-01  
 

 
 
 

Não é assinante? 
Confira nossos planos, tenha acesso a milhares de cursos e participe 

gratuitamente dos projetos exclusivos. Clique no banner! 
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