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Simulado Exclusivo para Assinantes 

3º Simulado Área Fiscal 
 

Nome:  
___________________________________________________________________________________ 
 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO EXCLUSIVO 
 

1 – Este simulado conta com questões focadas no concursos de fiscos; 

2 – A prova contém 60 itens que abordam conhecimentos cobrados no último edital do concurso de de 
fiscos; 

3 – As questões são inéditas e foram elaboradas pelos nossos professores com base no perfil da banca 
organizadora Cespe/Cebraspe, com alternativas A, B, C, D a E.; 

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 - https://estr.news/Simulado-fiscal-03 
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CONHECIMENTOS GERAIS 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

Para as questões de 1 a 4, leia a crônica de Fernando 
Sabino. 

 
Notícia de jornal 

 
Leio no jornal a notícia de que um homem morreu de 

fome. Um homem de cor branca, trinta anos presumíveis, 
pobremente vestido, morreu de fome, sem socorros, em pleno 
centro da cidade, permanecendo deitado na calçada durante 
setenta e duas horas, para finalmente morrer de fome. 5 

Morreu de fome. Depois de insistentes pedidos de 
comerciantes, uma ambulância do Pronto Socorro e uma 
radiopatrulha foram ao local, mas regressaram sem prestar 
auxílio ao homem, que acabou morrendo de fome. 

Um homem que morreu de fome. O comissário de 10 
plantão (um homem) afirmou que o caso (morrer de fome) era 
alçada da Delegacia de Mendicância, especialista em homens 
que morrem de fome. E o homem morreu de fome. 

O corpo do homem que morreu de fome foi recolhido 
ao Instituto Médico Legal sem ser identificado. Nada se sabe 15 
dele, senão que morreu de fome. Um homem morre de fome 
em plena rua, entre centenas de passantes. Um homem caído 
na rua. Um bêbado. Um vagabundo. Um mendigo, um anormal, 
um tarado, um pária, um marginal, um proscrito, um bicho, uma 
coisa – não é homem. E os outros homens cumprem seu destino 20 
de passantes, que é o de passar. Durante setenta e duas horas 
todos passam, ao lado do homem que morre de fome, com um 
olhar de nojo, desdém, inquietação e até mesmo piedade, ou 
sem olhar nenhum, e o homem continua morrendo de fome, 
sozinho, isolado, perdido entre os homens, sem socorro e sem 25 
perdão. 

Não é de alçada do comissário, nem do hospital, nem 
da radiopatrulha, por que haveria de ser da minha alçada? Que 
é que eu tenho com isso? Deixa o homem morrer de fome. 

E o homem morre de fome. De trinta anos 30 
presumíveis. Pobremente vestido. Morreu de fome, diz o jornal. 
Louve-se a insistência dos comerciantes, que jamais morrerão 
de fome, pedindo providências às autoridades. As autoridades 
nada mais puderam fazer senão remover o corpo do homem. 
Deviam deixar que apodrecesse, para escarmento dos outros 35 
homens. Nada mais puderam fazer senão esperar que morresse 
de fome.  

E ontem, depois de setenta e duas horas de inanição 
em plena rua, no centro mais movimentado da cidade do Rio de 
Janeiro, um homem morreu de fome. 40 

Morreu de fome. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

01. Entende-se do texto que a repetição da expressão 
“morreu de fome” 

a)  tem tom questionador tendo em vista uma sociedade 

consumista, pluralista e lucrativa. 

b) alcança uma ironia levando a uma comicidade, pois na 
realidade o homem não morreu. 

c)  reforça um tom crítico à sociedade que desdenha e 

marginaliza o indivíduo que não se enquadra nos 

parâmetros sociais. 

d) revela um preconceito do autor com pessoas 

marginalizadas na sociedade, as quais não têm 

condições de se sustentar numa sociedade lucrativa. 

e)  ressalta uma crítica aos donos de estabelecimentos 
comerciais, os quais somente se preocupam com suas 

atividades lucrativas. 

 
02. O texto estrutura-se com: 

a) uma apresentação inicial, um desenvolvimento 

analítico e uma conclusão, que transmite um fecho 
inesperado. 

b) uma caracterização do protagonista de maneira 

pontual, detalhada, individualizando-o perante demais 
situações sociais. 

c) uma análise dos problemas urbanos e a da 

criminalização das pessoas socialmente menos 

assistidas.  

d) uma narrativa circular, com a reiterada ênfase na 

morte, como mera notícia e descaso social. 

e)  um tom de alerta, pois os órgãos governamentais não 

se dispuseram a resolver o problema. 

 

03. Considerando-se o contexto, traduz-se 

adequadamente o sentido de um segmento do texto 
em: 

a) “trinta anos presumíveis, pobremente vestido” (linha 2 

e 3) = três décadas efetivas, pauperrimamente calçado. 

b) “regressaram sem prestar auxílio ao homem” (linha 8 
e 9) = retornaram sem assistencialismo ao marginal 

c) “outros homens cumprem seu destino de passantes, 

que é o de passar” (linha 20 e 21) = eles admitem seu 
objetivo de passeio, o qual é o caminhar 

d) “horas de inanição em plena rua” (linha 38 e 39) = 

tempos prematuros no meio da via 

e) “Louve-se a insistência dos comerciantes” (linha 32) = 
Glória à obstinação dos negociantes 
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04. Apresenta a mesma função sintática os seguintes 

termos sublinhados: 

a) O corpo do homem que morreu de fome foi recolhido 
ao Instituto Médico Legal sem ser identificado.  

b) Nada se sabe dele, senão que morreu de fome.  

c) Louve-se a insistência dos comerciantes, que jamais 

morrerão de fome, pedindo providências às 
autoridades.  

d) E os outros homens cumprem seu destino de 

passantes, que é o de passar. 

e) Não é de alçada do comissário, nem do hospital, nem 
da radiopatrulha, por que haveria de ser da minha 

alçada? Que é que eu tenho com isso? Deixa o homem 
morrer de fome. 

e) A cada cidadão cabe preocupar-se com o descaminho 

da sociedade, a qual deve irmanar-se de ações efetivas 

de conciliação ao bem comum. 

 

05. Leia o fragmento do texto abaixo e avalie as 

afirmações:  

“Morreu de fome. Depois de insistentes pedidos de 
comerciantes, uma ambulância do Pronto Socorro e 

uma radiopatrulha foram ao local, mas regressaram 
sem prestar auxílio ao homem, que acabou morrendo 

de fome.” (linhas 6, 7, 8 e 9) 

 

I – A palavra “mas” pode ser substituída por 
embora, mantendo o sentido e a correção 

gramatical. 

II – Pode-se substituir o primeiro ponto final por 
vírgula, considerando o devido ajuste para inicial 

minúscula da expressão “Depois de”, o que 

mantém a clareza, a correção gramatical e o 
sentido. 

III – O vocábulo “que” apresenta valor anafórico 

e inicia oração de valor explicativo. 

 
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. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

06. Marque a alternativa que apresenta a correta 

combinação de modo e tempo verbal:  

a) Seja louvada a insistência dos comerciantes, que 
jamais morreriam de fome, pedindo providências às 

autoridades.  

b) As autoridades poderiam remover o corpo do homem 
e não deveriam deixar que apodrecesse, para 

escarmento dos outros homens. 

c) Nada mais podiam fazer senão esperar que a morte 
por fome se tornou o infortúnio por que alguns 

passarão. 

d) As autoridades nada mais podem fazer senão remover 

o corpo do homem para que se evitasse que 
apodrecesse.  

e) As autoridades não deverão deixar que o corpo do 

homem apodrecesse, pois poderiam removê-lo 
imediatamente. 

 

07. Está clara, coerente e correta a redação deste livre 
comentário sobre o texto: 

a) Por que ao marginalizado desdenham as pessoas, 

senão por puro preconceito ou invariavel descaso? 

b) Pessoas morrem de fome no mundo, destarte não há 
ações efetivas que menoscabem suas causas. 

c) Embora pensa-se que a sociedade não se importa com 

o seu destino, muitas ações têm sido executadas por 
pessoas, que não têm vínculo à política. 

d) A preocupação do governo quanto ao ritmo de 

empobrecimento da população vem aumentando o 
crescimento do número de desempregados no país. 

e) A cada cidadão cabe preocupar-se com o descaminho 

da sociedade, a qual deve irmanar-se de ações efetivas 

de conciliação ao bem comum. 

 
08. Julgue as afirmações e marque a alternativa correta: 

 
I – A vírgula na linha 12 foi empregada pelo mesmo 

motivo que nas linhas 18 e 19. 
II – As duas ocorrências da preposição “de” em 

“Leio no jornal a notícia de que um homem morreu 

de fome” (linha 1) são empregadas por iniciarem 
complementos verbais. 

III – Pode-se inserir uma vírgula imediatamente a 
palavra “horas” (linha 21), mantendo-se a correção 

gramatical e o sentido. 

IV – O contexto e a estrutura frasal permitem a 
substituição de “Deixa o homem” (linha 29) por 

Deixa-o, mantendo-se a correção gramatical e a 
coesão. 

 

a) Somente a afirmação I está correta. 

b) Somente as afirmações III e IV 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. 
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09. As frases abaixo baseiam-se num texto (modificado) 

de Cesar Baima, de O Globo. Marque a alternativa que 
apresenta redação correta gramaticalmente: 

a) A crise econômica a qual se abateu sobre o Brasil cobra 

seu preço das camadas mais vulneráveis da população, 
interrompendo o movimento de redução da fome, no 

país dos últimos anos, e fazendo voltar a crescer o 

número de pessoas atingidas por ela no triênio 2015-
2017, aponta o relatório Panorama da Segurança 

Alimentar e Nutricional na América Latina e Caribe 2018. 

b) De acordo com as estimativas atualizadas, a 
desnutrição alcançou até 5,2 milhões de brasileiros no 

período, frente os até 5,1 milhões calculados para os 
triênios 2014-2016 e 2013-2015 e 5 milhões de 2010-

2012. Ainda assim, o número é bem inferior o estimado 

para o triênio 2000-2002, onde 18,8 milhões de 
brasileiros sofriam com a fome. 

c) Já proporcionalmente à população, a estimativa de 

prevalência da fome no Brasil permanece a mesma 
desde o triênio 2010-2012, em menos de 2,5%, e 

novamente uma taxa bem menor que a registrada no 
início do século XXI, quando era de 10,6%. 

d) Na América Latina e Caribe como um todo, por sua 

vez, a piora nos indicadores foram bem mais 

acentuados, puxada pela crise política e econômica na 
Venezuela. De acordo com o relatório, a fome afetou 

39,3 milhões de pessoas na região, ou 6,1% da 
população, no ano passado, com o número de 

subnutridos crescendo em 200 mil entre 2015 e 2016 e 
em 400 mil de 2016 para 2017.  

e) Só na Venezuela, a alta foi de 600 mil entre os triênios 

2014-2016 e 2015-2017, com o país se tornando um 

dos com maior número de pessoas com fome na região 
— 3,7 milhões, ou 11,7% da população —, se 

aproximando do Haiti (45,7% da população estão 
desnutridas) e México (3,8% da população está 

desnutrida).  

 
10. A transposição de “O corpo do homem que morreu 

de fome foi recolhido ao Instituto Médico Legal sem ser 

identificado” (linhas 14 e 15) para a voz ativa resultará 
na seguinte forma verbal: 

a) recolheu 

b) recolheram 

c) recolhera 

d) recolheriam 

e) tem recolhido 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

11. Estudos mostram que a altura h de um homem varia 

com o tamanho F do seu fêmur de acordo com a fórmula 
(medidas em cm): h=69,089+2,238F. Se a idade 

ultrapassa 30 anos, subtrai-se 0,06cm por cada ano 
após os 30 anos. Pela fórmula dada, qual é, 

aproximadamente, a altura estimada de um homem de 
40 anos cujo fêmur mede 40cm? 

A) 1,65m 

B) 1,58m 

C) 1,61m 

D) 1,50m 

E) 1,45m 

 

12. Um atacadista vende café colombiano a R$ 13,00 o 
quilo e café da República Dominicana a R$ 16,00 o quilo. 

Quantos quilos de café colombiano devem ser 
misturados a café dominicano de modo a se obter 90 kg 

de uma mistura com preço de R$ 14,00 o quilo? 

a) 40 kg 

b) 45 kg 

c) 50 kg 

d) 55 kg 

e) 60 kg 

 

13. Um certo produto é vendido nas lojas A e B. Na loja 

B, o produto é R$ 60,00 mais caro que na loja A. Se a 
loja B oferecer um desconto de 20% no produto, o 

preço seria o mesmo nas duas lojas. O preço do produto 
na loja A é 

A) R$ 260,00. 

B) R$ 270,00. 

C) R$ 280,00. 

D) R$ 250,00. 

E) R$ 240,00. 

 
14.  A operação θx é definida como a raiz cúbica de x. 

Desta forma, o valor da expressão θ〖64〗

^0,5+θ(2^θ27 ) é igual a 

a) 1 

b) 2 

c) 4 

d) 5 

e) 6 
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15.  Guilherme é capaz de construir um muro no jardim 

de sua casa em 2/3 do tempo que seu irmão Abelardo 
faria o mesmo serviço e em 1/3 do tempo que seu outro 

irmão, Marcelo, conseguiria. Se os três decidirem 

construir o muro do jardim juntos, levarão 8 horas. O 
tempo, em horas, que Abelardo e Marcelo levariam para 

construir o muro do jardim de sua casa juntos é 

a) 8 

b) 16 

c) 24 

d) 32 

e) 40 

 

16. Um aluno do Estratégia começou a praticar questões 
de Raciocínio Lógico no TEC Concursos. Desde que 

começou, ele já resolveu Y questões, tendo acertado 
70% delas. Considere que esse aluno ainda vá resolver, 

antes da prova do seu concurso, mais X questões, e que 

acerte todas elas. Para que o seu percentual de acerto 
antes da prova do seu concurso suba para 90%, X 

deverá ser igual a 

a) Y 

b) 1,5Y 

c) 2Y 

d) 2,5Y 

e) 3Y 

e) 40 

 

17. No período de 2030 a 2060, os anos bissextos são 
todos aqueles divisíveis por 4.  Sabendo que o ano de 

2030 terá 53 terças-feiras, o primeiro ano desse período 
em que o dia 1º de janeiro cairá em uma sexta-feira 

será 

a) 2033 

b) 2035 

c) 2037 

d) 2038 

e) 2039  

 

18. O professor Rosenval percebeu que se o Dudu almoça 

na sede do Estratégia, então ele come pelo menos dois 
pudins na sobremesa. De acordo com essa afirmação de 

Rosenval, conclui-se que, necessariamente, 

a) Dudu come mais pudins na sede do Estratégia do que 
em outro lugar. 

b) come menos de dois quando almoça fora da sede do 

Estratégia. 

c) se Dudu comeu apenas um pudim na sobremesa do 
almoço, então necessariamente ele almoçou fora da 

sede do Estratégia. 

d) se Dudu comeu três pudins na sobremesa do almoço, 
então ele almoçou na sede do Estratégia. 

e) Dudu nunca fica com fome quando almoça na sede do 

Estratégia. 

19. O Estratégia realizou um aulão presencial com 300 

estudantes homens, 280 estudantes mulheres, 12 
professores homens e 8 professoras mulheres. 

Sorteando-se ao acaso 4% das pessoas citadas, é 

correto afirmar que o grupo de pessoas sorteadas 
contará com 

a) pelo menos 24 mulheres. 

b) no máximo 12 homens. 

c) no mínimo 12 professores. 

d) pelo menos 4 estudantes. 

e) pelo menos 4 professores. 

 
20. Observe a figura a seguir. 

Uma formiga caminhará sobre as linhas da grade da 

figura. Quantos caminhos diferentes há para a formiga 
ir de A até C, sem passar pelos pontos B ou D, e sempre 

caminhando nos sentidos das setas x e y? 

 

a) 210 

b) 208 

c) 206 

d) 204 

e) 202  
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ESPAÇO PARA CÁLCULOS E ANOTAÇÕES 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 
 

21. A respeito dos princípios administrativos, marque a 

opção correta. 

a) Para os particulares, o princípio da legalidade 

representa a autonomia da vontade, o que significa que 

estes podem fazer tudo o que não estiver proibido em 
lei. 

b) Os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade 

inserem-se no controle do mérito dos atos 
administrativos que imponham sanções. 

c) O princípio da precaução significa que a administração 

deve adotar medidas corretivas sempre que uma 
situação tiver causado grave lesão ao interesse da 

coletividade. 

d) O princípio da legalidade, para a administração pública, 
significa que os agentes públicos não podem se afastar 

da lei, salvo quando o interesse público e a eficiência 

justificarem a edição de conduta não amparada pelo 
ordenamento jurídico. 

e) O princípio da continuidade veda, absolutamente, o 

exercício do direito de greve pelos servidores públicos. 

 
22. A organização da administração pública subdivide-se 

em administração direta e indireta. Sobre este tema, 
marque a alternativa correta. 

a) Uma importante diferença entre as empresas públicas 

e as sociedades de economia mista é que estas podem 

explorar atividade econômica, enquanto aquelas 
encarregam-se da prestação de serviços públicos. 

b) As agências reguladoras podem ser instituídas 

mediante autorização legal, dependendo do registro do 
ato constitutivo para a efetiva instituição. 

c) Enquanto não for editada lei complementar dispondo 

sobre a área de atuação das fundações públicas, 
nenhum ente da Federação poderá instituir essa espécie 

de entidade administrativa. 

d) Os consórcios públicos podem constituir associação 
pública ou pessoa jurídica de direito privado, sendo que, 

no primeiro caso, terão personalidade de direito público 

e integrarão a administração indireta de todos os entes 
da Federação consorciados. 

e) Os conselhos de fiscalização de atividade profissional 

submetem-se ao mesmo regime jurídico das autarquias, 
inclusive em relação à aplicação do regime de 

precatórios para o pagamento de seus débitos. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/
https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/inss-tecnico-do-seguro-social-101/


8 
Simulado Exclusivo – 3º área Fiscal – 30/03/2019 

 

23. As organizações sociais são entidades privadas, sem 

fins lucrativos, que firmam parceria com o poder público 
para a prestação de um serviço de interesse social. A 

respeito deste tema, julgue as alternativas seguintes, 

indicando a correta, com base nas disposições da Lei 
9.637/1998: 

a) A qualificação da entidade privada sem fins lucrativos 

depende de avaliação criteriosa e vinculada do poder 
público. 

b) Os agentes públicos das organizações sociais são 

empregados privados, contratados mediante processo 
de seleção conduzido de forma pública, objetiva e 

impessoal, nos termos do regulamento próprio a ser 
editado por cada identidade. 

c) A Lei da Organizações Sociais foi considerada 

inconstitucional pelo STF, uma vez que permite a 

transferência, para entidades privadas, de atividades 
típicas de Estado. 

d) As entidades paraestatais submetem-se ao regime 

licitatório para a contratação de terceiros com recursos 
provenientes da administração pública. 

e) A contratação dos empregados de uma organização 

social depende da realização de concurso público de 
provas ou de provas e títulos. 

 

24. A doutrina costuma diferenciar as atividades de 
polícia administrativa e judiciária, dada a distinta 

natureza dessas atribuições estatais. Sobre este tema, 

marque a opção correta. 

a) A polícia judiciária consiste na aplicação de sanções 

pelos atos de improbidade administrativa, como a 

aplicação da perda da função pública e da cassação dos 
direitos políticos. 

b) A polícia judiciária é realizada pelas corporações 

policiais, como na realização de um inquérito policial de 
responsabilidade da Polícia Federal; no entanto, em 

situações específicas, os órgãos policiais também 

podem exercer polícia administrativa, a exemplo do 
controle de armas realizado pela Polícia Federal. 

c) A polícia administrativa sempre terá caráter preventivo, 

limitando-se à realização de atividades de 
consentimento e de fiscalização. 

d) A polícia administrativa, em seu caráter normativo, tem 

a capacidade de inovar na ordem jurídica, como a 
edição de decreto que institua sanções a serem 

aplicadas pela violação de normas de polícia. 

e) A polícia administrativa incide sobre os sujeitos que 
supostamente cometeram crimes ou contravenções 

penais. 

 
 

 
 

 
 

 

 

25. Os atos administrativos são manifestações unilaterais 

de vontade do Estado, marcados pela presença do 
regime jurídico de direito público. Nesse contexto, os 

atos administrativos gozam de características especiais 

que os diferenciam dos atos privados, conhecidas como 
atributos. 

Sobre os atributos dos atos administrativos, marque a 

opção correta. 

a) Uma consequência da presunção de legitimidade é a 
inversão do ônus da prova. Nesse caso, será um dever 

da administração provar a legalidade de sua conduta 
para que o ato seja apto a produzir os seus efeitos. 

b) A imperatividade está presente nos atos 

administrativos negociais. 

c) A tipicidade é um atributo dos atos administrativos, 
sendo dispensável nos contratos, pois são admitidos 

ajustes inominados. 

d) A exigibilidade consiste na possibilidade de impor uma 
decisão estatal, inclusive mediante o uso de meios 

diretos de coação. 

e) A presunção de veracidade insere-se no mundo 
jurídico, consistindo na presunção de que a conduta 

estatal está em conformidade com o ordenamento 

jurídico. 
 

26. A administração pública realizou uma licitação pública 
para a contratação de uma empresa encarregada do 

fornecimento de determinados bens de natureza 

específica. Ao final da licitação, constatou-se o empate 
entre três empresas. 

A empresa A tem sede no estrangeiro, com a sua linha de 

produção fora do Brasil, mas comprovou que realiza 
investimentos em pesquisa e tecnologia no Brasil. 

A empresa B é uma multinacional, com sede no Brasil, 

mas produzirá os bens em sua filial no México. 

A empresa C tem sede no estrangeiro, mas fará a 
produção dos bens no Brasil. 

A administração também notou que nenhuma delas era 

microempresa ou empresa de pequeno porte. 

Nesse caso, em virtude da igualdade de condições e 
considerando as disposições da Lei nº 8.666/1993, a 

administração promoverá o desempate primeiramente 
em favor: 

a) da empresa B, uma vez que ela possui sede no Brasil. 

b) da empresa C, uma vez que os bens serão produzidos 

no Brasil. 

c) da empresa A, pois o investimento em pesquisa e 
tecnologia no Brasil é o primeiro critério de desempate 

na lei de licitações. 

d) por sorteio, já que as três empresas atendem aos 
requisitos legais para que tenham a preferência na 

contratação. 

e) mediante oferta de nova proposta, para que defina a 

vencedora do certame. 
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27. A empresa Causando Dano ao Erário S/A foi 

contratada pela administração pública em um contrato 
de prestação de serviço de vigilância. Ao final do 

contrato, no entanto, a empresa não pagou todas as 

verbas previdenciárias e trabalhistas de seus 
funcionários. 

Nesse caso, considerando as disposições da Lei nº 

8.666/1993 e também a jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal – STF, marque a alternativa correta: 

a) a administração não será responsabilizada pelo 

pagamento das verbas trabalhistas e previdenciárias, 
por expressa determinação legal. 

b) a administração responderá solidariamente pelo 

pagamento das verbas trabalhistas e previdenciárias 
relativas à execução contratual. 

c) a administração responderá subsidiariamente pelas 

verbas trabalhistas e previdenciárias, de forma objetiva. 

d) a administração terá responsabilidade solidária em 
relação às verbas previdenciárias e poderá responder, 

de forma subsidiária, pelas verbas trabalhistas, mas, 

neste último caso, apenas se restar comprovada a 
omissão culposa em seu dever de fiscalização. 

e) a administração terá responsabilidade primária pelo 

pagamento das verbas trabalhistas e previdenciárias, 
por constituir a tomadora do serviço de fornecimento de 

mão-de-obra. 

 
28. Richard Valley andava de bicicleta na ciclovia quando 

foi atropelado por um ônibus, dirigido por Telésforo 
Roosevelt Júnior. Felizmente, Richard não sofreu lesões 

físicas, mas a sua bicicleta foi totalmente danificada. 

Além disso, Luyz Edward III, que estava dentro do 
ônibus, acabou se ferindo em virtude da forte freada. 

Cabe frisar, que Télesforo Roosevelt Júnior estava 

trabalhando, dirigindo o ônibus da concessionária de 
transporte público municipal. 

 

Nessa situação, a responsabilidade civil: 

a) será do município em relação a Richard Valley, pois 

este não é usuário do serviço de transporte, mas apenas 

da ciclovia. 

b) será de Telésforo Roosevelt Júnior, desde que ele 
tenha agido com dolo ou culpa, em relação a Richard 

Valley, mas será da concessionária em relação a Luyz 
Edward III. 

c) será da concessionária de transporte público, de forma 

objetiva, tanto em relação a Richard Valley como a Luyz 
Edward III, uma vez que a responsabilidade das 

prestadoras de serviços públicos aplica-se aos usuários 

e não usuários do serviço. 

d) será da concessionária de forma subjetiva, em relação 

a Richard Valley, e de forma objetiva, em relação a Luyz 

Edward III. 

e) será de Telésforo Roosevelt Júnior, em qualquer caso. 
 

 
 

29. Um município recebeu a doação de um imóvel da 

União sem a indicação de uma finalidade específica. 
Durante cinco anos, o município não deu qualquer 

destinação ao imóvel. Porém, após reivindicações da 

população, a prefeitura resolveu construir uma praça 
para atividades de lazer e prática de atividades 

esportivas pela população. Após alguns anos de 
funcionamento da praça, a prefeitura construiu novas 

benfeitorias e resolveu transformar a praça em uma 
escola pública, fechando o acesso livre ao público para 

direcionar ao atendimento dos alunos. 
 

Nesse caso, considerando a situação do imóvel após a 
incorporação ao patrimônio municipal, podemos afirmar 

que: 

a) era um bem dominical, que passou a ser um bem 

especial com a construção da praça, mantendo esta 
condição após a construção da escola. 

b) durante todo o período, trata-se de um bem especial. 

c) era um bem de uso comum no início, mas passou a ser 

um bem dominical com a construção da escola pública. 

d) durante todas as fases, o imóvel era absolutamente 

inalienável. 

e) inicialmente, tratava-se de um bem dominical, que se 

tornou um bem de uso comum com a construção da 
praça e, com a construção da escola, se tornou um bem 

especial. 
 

30. Jorge cometeu ato de improbidade administrativa 
que importa enriquecimento ilícito, uma vez que 

percebeu vantagem econômica para permitir que a 

administração realizasse contratação por preço superior 
ao praticado em mercado. 

Alice, por sua vez, cometeu ato de improbidade que causa 

lesão ao erário, pois, mediante negligência, permitiu 
que terceiro utilizasse bens integrantes do acervo 

patrimonial de entidades públicas sem a observância 
das formalidades legais para isso. 

Nesse caso, em relação às respectivas ações de 

ressarcimento: 

a) A ação do ressarcimento decorrente da conduta de 

Jorge será imprescritível, mas a ação de ressarcimento 
da conduta de Alice estará sujeita aos prazos 

prescricionais. 

b) As ações de ressarcimento dos dois casos serão 
imprescritíveis. 

c) As ações de ressarcimento dos dois casos serão 

prescritíveis. 

d) A ação do ressarcimento decorrente da conduta de 
Jorge será prescritível, mas a ação de ressarcimento da 

conduta de Alice será imprescritível. 

e) Não há informações suficientes para afirmar se haverá 
ou não prescrição nas duas situações. 
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DIREITO CONSTITUCIONAL 
 

31. Sobre a ADPF, assinale a opção correta. 

a) Não será admitida arguição de descumprimento de 
preceito fundamental quando houver qualquer outro 

meio eficaz de sanar a lesividade. 

b) A ADPF serve para atacar somente as normas federais 
pós-constitucionais.  

c) Não é possível liminar na ADPF. 

d) A ADPF foi obra do Constituinte Originário. 

e) Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato 

normativo, no processo de arguição de descumprimento 
de preceito fundamental, e tendo em vista razões de 

segurança jurídica ou de excepcional interesse social, 
poderá o Superior Tribunal de Justiça, por maioria de 

dois terços de seus membros, restringir os efeitos 

daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia 
a partir de seu trânsito em julgado ou de outro 

momento que venha a ser fixado. 
 

32. Assinale a opção correta. 

a) Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o 
servidor estável ficará em disponibilidade, com 

remuneração proporcional ao tempo de contribuição, 
até seu adequado aproveitamento em outro cargo. 

b) Invalidada por sentença judicial a demissão do 

servidor, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da 

vaga, reconduzido ao cargo de origem, sem direito a 
indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em 

disponibilidade com remuneração proporcional ao 
tempo de serviço. 

c) O estágio probatório é de 24 meses.  

d) O servidor público estável perderá o cargo mediante 

procedimento de avaliação periódica de desempenho, 
na forma de lei complementar, assegurada ampla 

defesa. 

e) Como condição para a aquisição da estabilidade, é 
obrigatória a avaliação especial de desempenho. 

 

33. Assinale a opção correta.  

a) O número total de Deputados, bem como a 

representação por Estado e pelo Distrito Federal, será 

estabelecido por lei complementar, proporcionalmente 
à população, procedendo-se aos ajustes necessários, no 

ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas 
unidades da Federação tenha menos de oito ou mais de 

setenta Deputados. 

b)  O Senado Federal compõe-se de representantes dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, eleitos 

segundo o princípio majoritário 

c) A representação de cada Estado e do Distrito Federal 
será renovada de quatro em quatro anos. 

d) É competência do Senado autorizar o Presidente e o 

Vice-Presidente da República a se ausentarem do País, 

quando a ausência exceder a quinze dias. 

e) É competência do Senado sustar os atos normativos 

do Poder Executivo que exorbitem do poder 

regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. 

34. Assinale a opção correta.  

a) Compete ao Senado autorizar, por dois terços de seus 

membros, a instauração de processo contra o 
Presidente e o Vice-Presidente da República e os 

Ministros de Estado. 

b) Compete ao Senado proceder à tomada de contas do 
Presidente da República, quando não apresentadas ao 

Congresso Nacional dentro de sessenta dias após a 

abertura da sessão legislativa 

c) A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou 

qualquer de suas Comissões, poderão convocar Ministro 

de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente 
subordinados à Presidência da República para 

prestarem, pessoalmente, informações sobre assunto 
previamente determinado, importando crime de 

responsabilidade a ausência sem justificação adequada 

d) Compete à Câmara fixar, por proposta do Presidente 
da República, limites globais para o montante da dívida 

consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios. 

e) Compete à Câmara  aprovar previamente, por voto 
secreto, após arguição pública, a escolha de Governador 

do Território.    

 
35. Assinale a incorreta.  

a) A organização político-administrativa da República 

Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos. 

b) Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se 

ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou 
formarem novos Estados ou Territórios Federais, 

mediante aprovação da população diretamente 

interessada, através de plebiscito, e do Congresso 
Nacional, por lei complementar. 

c) A criação, a incorporação, a fusão e o 

desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei 
estadual, dentro do período determinado por Lei 

Complementar Federal, e dependerão de consulta 
prévia, mediante plebiscito, às populações dos 

Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de 

Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na 
forma da lei. 

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

aos Municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, 
subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou 

manter com eles ou seus representantes relações de 
dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a 

colaboração de interesse público, por isso, qualquer 

imunidade religiosa é uma afronta constitucional.  

e) As terras devolutas são bens dos Estados.  
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36. Assinale a correta.  

a) A competência para legislar sobre manter relações com 

Estados estrangeiros é exclusiva da União.  

b) A competência da União para conceder anistia pode 
ser delegada aos Estados.  

c) Compete privativamente à União legislar sobre 

organização judiciária, do Ministério Público do Distrito 
Federal e dos Territórios e da Defensoria Pública dos 

Territórios, bem como organização administrativa 
destes. 

d) A competência comum não abrange os Municípios.  

e) Legislar sobre procedimentos em matéria processual é 

competência privativa da União.  

 
37. Assinale a opção incorreta.  

a) 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder 

Legislativo Municipal, mediante controle externo, e 
pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo 

Municipal, na forma da lei. 

b) O controle externo da Câmara Municipal será exercido 

com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou 
do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas 

dos Municípios, onde houver. 

c) O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre 
as contas que o Prefeito deve anualmente prestar, só 

deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos 
membros da Câmara Municipal. 

d) As contas dos Municípios ficarão, durante sessenta 

dias, anualmente, à disposição de qualquer 
contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá 

questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei. 

e) A criação de Conselhos de Contas Municipais é possível 

desde a EC nº 92/2017. 

 
38. Assinale a opção errada.  

a) Somente por lei específica poderá ser criada autarquia 

e autorizada a instituição de empresa pública, de 
sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à 

lei complementar, neste último caso, definir as áreas de 
sua atuação. 

b) 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, com 

cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, 
mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos 

da lei, o qual somente permitirá as exigências de 
qualificação técnica e econômica indispensáveis à 

garantia do cumprimento das obrigações. 

c) As administrações tributárias da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, atividades essenciais 

ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores 

de carreiras específicas, terão recursos prioritários para 
a realização de suas atividades e atuarão de forma 

integrada, contudo, por razões de sigilo fiscal, o 
compartilhamento de cadastros e de informações fiscais 

não é possível.  

d) A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e 

campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter 
educativo, informativo ou de orientação social, dela não 

podendo constar nomes, símbolos ou imagens que 

caracterizem promoção pessoal de autoridades ou 
servidores públicos. 

e) A lei disciplinará as formas de participação do usuário 

na administração pública direta e indireta, regulando 
especialmente as reclamações relativas à prestação dos 

serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção 
de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação 

periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços. 

 
39. Assinale a opção incorreta, quanto à competência 

sobe lei complementar.  

a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, 

em relação aos impostos discriminados na Constituição, 
a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e 

contribuintes. 

b) estabelecer normas gerais em matéria de legislação 
tributária. 

c) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e 

decadência tributários. 

d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para 
as microempresas e para as empresas de pequeno. 

e) instituição de imposto extraordinário de guerra.  

 

40. Assinale a opção correta.  

a) Medida provisória não é instrumento hábil para 
aumentar determinados impostos com é o caso do IPI.  

b) Não há exceção ao princípio da irretroatividade.  

c) A CF/88 determina que não se pode utilizar tributo com 

efeito de confisco, assim, não há óbice para que as 
multas sejam confiscatórias.  

d) A imunidade recíproca é norma de eficácia limitada, 

devendo existir lei para que ela possa ser 
implementada, assim, antes da lei, é lícito que o 

Município cobre IPTU de uma escola Estadual.  

e) A imunidade sobre livros, jornais e periódicos não 
abrange o álbum de figurinhas,  já que ele é de mero 

deleite, não trazendo qualquer informação cultural. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

DIREITO TRIBUTÁRIO 
 

41. São princípios tributários previstos no texto da 
Constituição Federal de 1988, exceto: 

a) Princípio da Anualidade; 

b) Princípio da Anterioridade Anual; 

c) Princípio da Anterioridade Nonagesimal; 

d) Princípio da Irretroatividade; 

e) Princípio da Legalidade Tributária. 
 

42. Acerca do imposto sobre transmissão causa mortis e 

doação, de quaisquer bens ou direitos (ITCMD), 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 ITCMD relativamente a bens imóveis e 
respectivos direitos, compete ao Estado da 

situação do bem, ou ao Distrito Federal; 
  

(  ) O ITCMD relativamente a bens móveis, títulos 

e créditos, compete ao Estado onde se processar o 
inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o 

donatário, ou ao Distrito Federal;  
 

(  ) O ITCMD terá suas alíquotas mínimas fixadas 
pelo Senado Federal. 

 

a) V, F, F 

b) F, F, F 

c) V, V, F 

d) F, V, V 

e) F, V, V 
 

43. Aponte a alternativa correta, em relação aos 
preceitos do Código Tributário Nacional, relativos à 

interpretação e integração da legislação tributária: 

a) O emprego da equidade, se devidamente 
fundamentado, poderá resultar na dispensa do 

pagamento de tributo devido; 

b) A lei tributária que define infrações, ou lhe comina 

penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao 
acusado, em caso de dúvida quanto à autoria, 

imputabilidade, ou punibilidade; 

c) Interpreta-se extensivamente a legislação tributária 
que disponha sobre isenção; 

d) Interpreta-se literalmente a legislação tributária que 

disponha sobre remissão; 

e) Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para 
pesquisa da definição, do conteúdo e do alcance de seus 

institutos, conceitos e formas, bem como para definição 
dos respectivos efeitos tributários. 

 

 

44. Aponte a alternativa incorreta: 

a) Fato gerador da obrigação acessória é qualquer 

situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a 
prática ou a abstenção de ato que não configure 

obrigação principal. 

b) O fato gerador considera-se ocorrido, salvo disposição 
de lei em contrário, desde o momento em que o se 

verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que 

produza os efeitos que normalmente lhe são próprios, 
em se tratando de situação de fato. 

c) Fato gerador da obrigação principal é a situação 

definida na legislação tributária como necessária e 
suficiente à sua ocorrência. 

d) O fato gerador considera-se ocorrido, salvo disposição 

de lei em contrário, desde o momento em que esteja 
definitivamente constituída, nos termos de direito 

aplicável, em se tratando de situação jurídica. 

e) A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos 
ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de 

dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a 

natureza dos elementos constitutivos da obrigação 
tributária, observados os procedimentos a serem 

estabelecidos em lei ordinária. 
 

45. Julgue as assertivas a seguir, assinalando (V) para 
verdadeiras e (F) para falsas, e ao final marque a 

alternativa que corresponda à sequência correta. 

( ) A autoridade administrativa pode recusar o domicílio 
eleito, quando impossibilite ou dificulte a arrecadação 

ou a fiscalização do tributo. 
( ) O domicílio tributário da pessoa natural pode ser o 

local da sua residência. 

( ) A eleição do domicílio tributário pelo sujeito passivo 
somente ocorrer quando não forem aplicáveis as 

situações previstas no Código Tributário Nacional 

a) V, F, F 

b) F, V, F 

c) V, V, F 

d) F, V, V 

e) F, F,  
 

46. Acerca das disposições contidas no Código Tributário 

Nacional acerca do tema “responsabilidade tributária de 

terceiros”, julgue as assertivas a seguir, assinalando (V) 
para verdadeiras e (F) para falsas, e ao final marque a 

alternativa que corresponda à sequência correta. 
 

( ) Presume-se dissolvida irregularmente a 
empresa que deixar de funcionar no seu domicílio 

fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, 

legitimando o redirecionamento da execução fiscal 
para o sócio-gerente.  

(  ) O inadimplemento da obrigação tributária 

pela sociedade gera, por si só, a responsabilidade 
solidária do sócio-gerente.  

(  ) Se o sócio-gerente tiver se retirado da 

sociedade antes da ocorrência do fato gerador que 
deu origem à obrigação, fica excluído de qualquer 

responsabilidade. 
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a) V, F, F 

b) V, F, V 

c) F, F, F 

d) V, V, F 

e) F, V, V 
 

47. No que diz respeito ao tratamento dado pelo Código 

Tributário Nacional ao lançamento, julgue as assertivas 
a seguir, assinalando (V) para verdadeiras e (F) para 

falsas, e ao final marque a alternativa que corresponda 
à sequência correta. 

 

( ) A entrega de declaração pelo contribuinte 

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

por parte do fisco.  

(   ) O fato de o sujeito passivo estar obrigado à 

apresentar declaração determina a modalidade de 
lançamento do respectivo tributo.  

( ) Aplica-se ao lançamento a legislação que, 

posteriormente à ocorrência do fato gerador da 

obrigação, tenha instituído novos critérios de 
apuração ou processos de fiscalização, ampliado os 

poderes de investigação das autoridades 

administrativas, ou outorgado ao crédito maiores 
garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, 

para o efeito de atribuir responsabilidade tributária 
a terceiros. 

 

a) F, F, F 

b) V, V, F 

c) V, V, V 

d) F, F, V 

e) V, F, V 

 

48. Considere a seguinte situação hipotética: Pedro 
omitiu rendimentos, deixando de recolher à União 

Imposto de Renda. Antes de ocorrer a decadência 
tributária, sofreu ação fiscal, sendo autuado no valor de 

R$ 1.000.000,00, pela Receita Federal do brasil, em 

05/10/2014. 
 

Imóvel A – Gravado com hipoteca no ano de 2013. 
 

Imóvel B – Gravado com hipoteca no ano de 2014. 
 

Imóvel C – Livre de qualquer ônus real sobre o 

imóvel. 
 

Considerando as disposições do Código Tributário 
Nacional, no que diz respeito às garantias e privilégios 

do crédito tributário, responda quais bens poderão 

responder pelo débito de Pedro: 
 

 
 

 

a) Apenas o imóvel A poderá responder pelo débito. 

b) Os imóveis A e C podem responder pelo débito.  

c) Os imóveis B e C podem responder pelo débito. 

d) Todos os imóveis podem responder pelo débito. 

e) Apenas o imóvel C pode responder pelo débito. 
 

49. Assinale a alternativa que apresenta tributos de 

competência exclusiva ou privativa da União: 
 

a) Imposto de Importação, Imposto sobre a Propriedade 

Territorial Urbana, Imposto sobre a Propriedade 
Territorial Rural e Contribuições de Intervenção no 

Domínio Econômico. 

b) Imposto sobre Grandes Fortunas, Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Automotores e Contribuição 

para o custeio do serviço de iluminação pública. 

c) Impostos Residuais, Imposto de Renda, Contribuições 
de interesse das categorias profissionais ou econômicas. 

d) Empréstimos Compulsórios, Imposto sobre Grandes 

Fortunas, Imposto sobre Serviços de Qualquer 

Natureza. 

e) Contribuições previdenciárias, Contribuições de 

Intervenção no Domínio Econômico e Impostos 

Residuais 
 

50. No que diz respeito ao ICMS, todas as matérias a 
seguir devem ser disciplinadas em lei complementar, 

exceto: 

a) definir seus contribuintes. 

b) disciplinar o regime de compensação do imposto. 

c) regular a forma como, mediante deliberação dos 
Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e 

benefícios fiscais serão concedidos e revogados. 

d) Estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas. 

e) dispor sobre substituição tributária. 
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CONTABILIDADE 

 
51. A empresa Azul S.A. entregou dois caminhões ao 

banco para liquidação de um empréstimo. Pode-se 
afirmar que o evento evidencia 

A)  a fruição de benefício econômico futuro.  

B)  um aumento patrimonial, pela redução do passivo. 

C)  uma redução na demonstração dos fluxos de caixa. 

D)  uma perda do valor recuperável do ativo. 

E)  uma operação de hedge accounting. 

 
52. Em 30/6/2017, a Cia. Descapitalizada obteve um 

empréstimo no valor de R$ 3.000.000,00 com as 
seguintes características: 

 
− Prazo total: 4 anos. 

− Taxa de juros compostos: 4,2 % ao semestre. 

− Pagamentos: parcelas iguais e semestrais no valor de 

R$ 449.270,70 cada. 

Para a obtenção do empréstimo a empresa incorreu em 
custos de transação no valor total de R$ 200.000,00 e 

a taxa de custo efetivo foi 6,0% ao semestre. O valor 

total dos encargos financeiros reconhecidos no 
resultado de 2017, decorrente do empréstimo obtido, 

foi, em reais, 

 

(A) 226.000,00. 

(B) 126.000,00. 

(C) 168.000,00. 

(D) 175.000,00. 

(E) 180.000,00. 

 
53. Em 31/12/2017, a Cia. Santa Joana adquiriu 30% de 

participação na Cia. São João pelo valor de R$ 

2.000.000,00, passando a ter “influência significativa”. 
O patrimônio líquido da Cia. São João era composto 

apenas pelo Capital Social, formado por 2.000 ações 
ordinárias. 

No período de 01/01/2018 a 30/06/2018, a Cia. São João 

reconheceu as seguintes mutações em seu Patrimônio 
Líquido: 

 

− Lucro líquido do primeiro semestre de 2018: R$ 

700.000,00. 

− Distribuição de dividendos: R$ 200.000,00. 

− Ajustes acumulados de conversão de investida no 

exterior: R$ 100.000,00 (devedor). 

O valor reconhecido na Demonstração do Resultado da 
Cia. Santa Joana, no primeiro semestre de 2018, 

referente ao Investimento na Cia. São João foi, em 

reais, 
 

 
 

 

(A) 280.000,00. 

(B) 210.000,00. 

(C) 160.000,00. 

(D) 240.000,00. 

(E) 80.000,00. 
 

54.  A tabela a seguir apresenta as aplicações financeiras 

realizadas pela Cia. Investidora no dia 1/7/2018, onde 
são encontradas as características de cada aplicação e 

a forma de mensuração definida pela empresa para 
cada uma delas: 

 

 
 

O valor total dessas aplicações apresentado no Balanço 
Patrimonial da Cia. Investidora, em 31/7/2018, foi, em 

reais, 
 

(A) 611.000,00. 

(B) 614.000,00. 

(C) 613.000,00. 

(D) 609.500,00. 

(E) 612.000,00. 

 
55. A Cia. Winterfell tinha registrado, em 31/12/17, um 

ativo intangível com vida útil indefinida (marca X), cujo 
valor contábil de R$ 520.000,00 era composto por: 

Custo de aquisição  R$ 650.000,00. 
Perda por desvalorização (reconhecida em 2016) R$ 

130.000,00. 

Nesta data, antes de elaborar as demonstrações 

contábeis, a Cia. realizou o teste de recuperabilidade do 
ativo intangível e obteve as seguintes informações: 

Valor em uso  R$ 470.000,00. 
Valor justo líquido de despesas de venda  R$ 620.000,00. 

Com base nas informações acima, a Cia. Winterfell, em 

31/12/17, 

(A) reconheceu um ganho no valor de R$ 110.000,00. 

(B) não fez nenhum registro contábil. 

(C) reconheceu um ganho no valor de R$ 130.000,00. 

(D) reconheceu uma perda por desvalorização no valor de 

R$ 50.000,00. 

(E) reconheceu uma perda por desvalorização no valor de 
R$ 180.000,00. 
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56. Uma empresa alugou um equipamento industrial, 

obtendo o direito de uso por um período de 8 anos. O 
contrato foi realizado em 31/12/2018, e a empresa 

pagará 8 parcelas anuais de R$ 502.403,29, vencendo-

se a primeira parcela em 31/12/2019. O valor presente 
das parcelas do contrato, na data de início do 

arrendamento, era R$ 3.000.000,00 e foi calculado com 
a taxa implícita de juros do contrato que era 7% ao ano. 

 
No final do prazo do contrato o equipamento será 

devolvido para o arrendador. Sabendo-se que a 

empresa estimou a vida útil para o equipamento em 10 
anos, a despesa total reconhecida na Demonstração do 

Resultado de 2019, decorrente da operação de 
arrendamento realizada foi, em reais, 

A)  502.403,29. 

B)  252.000,00. 

C)  462.000,00.  

D)  210.000,00. 

E)  585.000,00. 

 
57. A empresa “Crescendo Forte” S.A. comercializa 

fertilizantes e registrou em sua contabilidade ganho com 
a venda de máquinas e equipamentos no valor de 

R$2.000.000,00, à vista. Esse valor deve ser 
contabilizado como 

A)  ganho não operacional. 

B)  receita diferida operacional. 

C)  receita de vendas. 

D)  receitas extraordinárias. 

E)  outras receitas operacionais. 

 
58. Os Balanços Patrimoniais de 31/12/2017 e 

30/6/2018, bem como a Demonstração do Resultado do 
primeiro semestre de 2018 da Cia. White Walkers são 

apresentados a seguir: 

 Informações Adicionais: 

 

− A despesa financeira (juros) não foi paga. 

− O terreno foi vendido à vista. 
 

O fluxo de caixa decorrente das Atividades Operacionais 
apurado no primeiro semestre de 2018 pela Cia. White 

Walkers foi, em reais, 

(A) 35.000,00, positivo. 

(B) 50.000,00, negativo. 

(C) 40.000,00, negativo. 

(D) 8.000,00, negativo. 

(E) 2.000,00, positivo. 
 

59. A Cia. Starks Produtora adquiriu, em 31/12/2015, um 
equipamento por R$ 800.000,00, efetuando o 

pagamento à vista. Na data da aquisição, a Cia. Starks 
estimou a vida útil do equipamento em 10 anos e o valor 

residual em R$ 80.000,00. Em 1/1/2017, após um ano 

de uso, a empresa reavaliou a vida útil do equipamento 
e determinou que a vida útil remanescente era 15 anos 

e o valor residual era R$ 8.000,00. O valor contábil do 
equipamento evidenciado no Balanço Patrimonial da 

Cia. Starks Produtora, em 31/12/2017, foi, em reais, 

(A) 694.400,00. 

(B) 680.000,00. 

(C) 672.000,00. 

(D) 701.000,00. 

(E) 693.000,00. 
 

60. Em determinado mês, a companhia Lannister S.A., 
revendedora de biscoitos confeitados, adquiriu 

mercadorias para revenda incorrendo nos seguintes 

gastos: 
 

− Mercadorias: R$ 20.000,00 (valor líquido dos tributos) 

− Fretes: R$1.200,00 (valor líquido dos tributos) 

− Seguros: R$ 400,00 

− ICMS: R$ 1.000,00 
 

Neste mesmo mês, a Cia. vendeu todos os produtos 
adquiridos por R$ 40.000,00 à vista, com desconto de 

5%, e incorreu em despesa com frete para entrega das 
mercadorias no valor de R$ 300,00. Sabendo que a 

companhia é contribuinte do ICMS, o Custo das 
Mercadorias Vendidas e o Lucro Bruto apurados pela 

Lanniste S.A., no referido mês, foram, respectivamente, 

em reais, 

(A) 21.600,00 e 16.400,00. 

(B) 21.200,00 e 16.100,00. 

(C) 22.600,00 e 15.400,00. 

(D) 22.600,00 e 17.100,00. 

(E) 21.600,00 e 16.100,00. 
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QUESTÃO DISCURSIVA 

 

Em novembro de 2015, a Cia. Alfa abriu um processo contra a concorrente Cia. Beta, alegando ter sido prejudicada 

por ela, que teria usado de concorrência desleal para derrubar os preços dos produtos. A Cia. Alfa requereu judicialmente 
uma indenização de R$ 2 milhões. Antes do fechamento do balanço patrimonial de 2015, a Cia. Beta reuniu sua diretoria 

para discutir essa questão e avaliar como esse processo afetaria suas contas. O contador da empresa lembrou que a 
primeira audiência estava marcada para o próximo ano e que o reconhecimento contábil desse valor impactaria os 

resultados de 2015.  O contador, então, solicitou um parecer jurídico que avaliasse a possibilidade de a Cia. Beta perder a 
causa e pagar a indenização. O setor jurídico declarou que a saída de recursos para o pagamento da indenização exigida 

era menos que provável, embora não fosse remota. O diretor solicitou, então, que o contador explicasse qual deveria ser 

o procedimento contábil a ser adotado para resolver essa questão. 
 

Na condição de contador da Cia. Beta, responsável pelo estudo do caso hipotético acima descrito, redija um 
texto dissertativo composto das seguintes partes: 

 

 

➢ Explicação dos conceitos de provisão e de passivo contingente; 

➢ Estudo de mérito, com esclarecimentos a respeito:  

a. Enquadramento do caso: indenização solicitada pela Cia. Alfa;  

b. Da necessidade de reconhecimento, ou não;  

c. Da necessidade de evidenciação, ou não.  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Obs.: disponibilizamos um serviço de correção especificamente para este simulado, em conformidade com os critérios 

utilizados pela banca Cebraspe (Cespe). 
 

Link para correção da sua discursiva: 
https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/discursivas-para-concursos/  
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Preencha o Gabarito! 
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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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