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Simulado Especial 
Receita Federal 

 

Nome:  
___________________________________________________________________________________ 
 

 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO EXCLUSIVO 
 

1 – Este simulado conta com questões focadas no concurso da Receita Federal; 

2 – Esta prova contém 140 questões que serão divididas em duas partes. Serão 70 questões de Conhecimentos 
Básicos na parte da manhã e 70 de Conhecimentos Específicos na parte da tarde. 

3 – As questões são inéditas e foram elaboradas pelos nossos professores com base no perfil da banca 
organizadora FCC, com alternativas de múltipla escolha; 

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 e das 14h00 às 19h30 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 8h30, na segunda-feira, 11 de novembro, os nossos professores iniciarão a Correção 
da Prova AO VIVO no canal do Estratégia Concursos no YouTube. Eles resolverão todos os itens das 
questões. Aproveite para assisti-la AO VIVO e corrigir os erros. 

8 – O Gabarito do Simulado e o Ranking Classificatório com nota serão divulgados durante a transmissão da 
correção da prova. 

PREENCHA SEU GABARITO NO LINK - http://bit.ly/Simulado-Receita-Federal-10-11      
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DIREITO TRIBUTÁRIO 

 

71. A respeito das taxas, assinale a alternativa correta: 

a) Não há qualquer impedimento que as taxas tenham 

bases de cálculo próprias dos impostos. 

c) As taxas são tributos de competência comum. Isso 

significa que os entes federados podem instituir as mais 

diversas taxas, independentemente de suas 

competências administrativas. 

c) A taxa não pode ser calculada em função do capital 

social das empresas. 

d) Consideram-se específicos os serviços públicos que 
sejam suscetíveis de utilização, separadamente, por 

parte de cada um dos seus usuários. 

e) Consideram-se divisíveis os serviços públicos que 
possam ser destacados em unidades autônomas de 

intervenção, de utilidade, ou de necessidades públicas. 
 

72. 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. 

 
73. 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 
 

74. Considerando a suspensão, extinção do crédito 
tributário, 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. 

( ) A taxa de juros de mora incidente na repetição de 

indébito de tributos estaduais deve corresponder à 
utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, 

sendo legítima a incidência da taxa Selic, em ambas as 
hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada 

sua cumulação com quaisquer outros índices. 

(  ) Existindo simultaneamente dois ou mais débitos 
vencidos do mesmo sujeito passivo para com a mesma 

pessoa jurídica de direito público, relativos ao mesmo 

ou a diferentes tributos ou provenientes de penalidade 
pecuniária ou juros de mora, a autoridade 

administrativa competente para receber o pagamento 
determinará a respectiva imputação, seguindo 

primeiramente o critério quanto à espécie tributária, ou 

seja, deve-se receber as contribuições de melhoria, 

depois as taxas e por fim os impostos. 

( ) De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça, o usuário do serviço de energia elétrica 
(consumidor em operação interna), na condição de 

contribuinte de fato, não é parte legítima para discutir a 
incidência do ICMS sobre a demanda contratada de 

energia elétrica ou para pleitear a repetição do ICMS 

indevido. 

a) F, V, V,  

b) V, F, F,  

c) F, F, V,  

d) V, V, F, 

e) F, V, F, 
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75. Considere a seguinte situação hipotética: Rodrigo 

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 

05/10/2017. 

Imóvel A – Gravado com hipoteca no ano de 2016. 

Imóvel B – Gravado com hipoteca no ano de 2017. 

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 Rodrigo: 

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. 

 

76. Aponte, dentre as alternativas a seguir, a única que 
se encontra incorreta: 

a) A competência para instituição de impostos 
enumerados na Constituição Federal é privativa de cada 

ente, isto é, a Constituição já determina o rol dos 

impostos relativos a cada ente tributante. 
b) As taxas e as contribuições de melhoria são tributos de 

competência comum. 
c) É possível que, excepcionalmente, a União institua 

impostos municipais. 
d) A competência tributária residual se resume na 

instituição de impostos pela União que, a princípio 

seriam de competência de outro ente federativo, mas 
que não foram por este instituídos. 

e) O exercício da competência tributária extraordinária 
pode ocorrer mediante edição de medida provisória pelo 

Chefe do Poder Executivo. 

 
77. No tocante à obrigação tributária e ao crédito 

tributário, assinale a alternativa correta: 
a) Fato gerador da obrigação acessória é a situação 

definida em lei como necessária e suficiente à sua 

ocorrência. 
b) A entrega de declaração pelo contribuinte, 

reconhecendo débito fiscal, constitui o crédito tributário, 
porém não fica dispensada providência por parte do 

fisco para efetuar a formalização do lançamento. 
c) A obrigação acessória, pelo simples fato da sua 

inobservância, converte-se em obrigação principal 

relativamente ao tributo devido. 
d) O lançamento, como regra, rege-se pela lei vigente na 

data da sua realização, ainda que posteriormente 
modificada ou revogada. 

e) A suspensão da exigibilidade do crédito tributário não 

dispensa o cumprimento das obrigações assessórias 
dependentes da obrigação principal cujo crédito seja 

suspenso, ou dela consequentes. 
 

78. Considerando o tema extinção do crédito tributário, 

as disposições contidas no Código Tributário Nacional, 
bem como a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal 

de Justiça, aponte a alternativa correta: 

a) Nos tributos lançados por homologação, o prazo 
decadencial se inicia, como regra, a partir da data de 

ocorrência do fato gerador. 

b) O termo inicial da prescrição é a data da constituição 
definitiva do crédito tributário, assim considerada como 

o momento em que o sujeito passivo toma ciência do 

lançamento tributário.  

c) A repetição do indébito tributário é direito do sujeito 

passivo, independentemente de prévio protesto. O 

prazo para pleitear a restituição do quantum pago 
indevidamente é de cinco anos, contados da data da 

extinção do crédito tributário, no caso dos tributos 

lançados por homologação. 

d) A declaração apresentada pelo contribuinte, 

informando o valor devido, referente aos tributos 
lançados por homologação, não constitui confissão de 

dívida. 

e) A compensação extingue o crédito tributário, 
independentemente de previsão legal. 

 

79. 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 
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80. Cabe à lei complementar, exceto: 

a) dispor sobre conflitos de competência, em matéria 
tributária, entre a União, os Estados, o Distrito Federal 

e os Municípios; 

b) instituir as limitações ao poder de tributar; 

c) estabelecer normas gerais em matéria de legislação 
tributária, assim como obrigação, lançamento, crédito, 

prescrição e decadência tributários; 

d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para 

as microempresas e para as empresas de pequeno 

porte; 

e) estabelecer critérios especiais de tributação, com o 

objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência. 
 

81. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela 
autoridade competente, sempre deverá conter os 

seguintes dados, exceto: 

a) o nome do devedor e, sendo caso, o dos 
corresponsáveis, bem como, sempre que possível, o 

domicílio ou a residência de um e de outros; 
b) o número do processo administrativo de que se 

originar o crédito. 
c) a quantia devida e a maneira de calcular os juros de 

mora acrescidos; 

d) a origem e natureza do crédito, mencionada 
especificamente a disposição da lei em que seja 

fundado; 
e) a data em que foi inscrita; 

 

82. Não poderão recolher os impostos e contribuições na 
forma do Simples Nacional a microempresa ou a 

empresa de pequeno porte: 

a) a pessoa jurídica que exerça atividade de importação 

ou fabricação de automóveis e motocicletas; 

b) a pessoa jurídica que tiver como sócio pessoa física 

sócia de outra empresa optante pelo Simples Nacional, 

independentemente da receita bruta global; 

c) a pessoa jurídica constituída sob a forma de 

cooperativa de consumo; 

d) a pessoa jurídica constituída na forma de Empresa 

Individual de Responsabilidade Limitada; 

e) a pessoa jurídica que tiver por objeto atividade de 

administração e locação de imóveis de terceiros. 
 

 
DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

 

83. No tocante à responsabilidade pelo recolhimento das 
Contribuições Sociais Previdenciárias, pode-se afirmar, 

exceto: 

 a) a empresa é obrigada a arrecadar e recolher as 
contribuições dos segurados a seu serviço, 

descontando-as da respectiva remuneração, assim 
como as contribuições a seu cargo, incidentes sobre as 

remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer 

título, aos seus segurados empregados, trabalhadores 
avulsos e contribuintes individuais, efetuando o 

recolhimento até o dia 20 (vinte) do mês subsequente 

ao da competência. 

b) exclui-se da responsabilidade solidária perante a 

Seguridade Social o adquirente de prédio ou unidade 

imobiliária que realizar a operação com empresa de 
comercialização ou incorporador de imóveis, ficando 

estes solidariamente responsáveis com o construtor. 

c) o segurado facultativo e o contribuinte individual 
(quando obrigado a recolher sua contribuição por 

iniciativa própria), deverão efetuar o recolhimento até o 

dia quinze do mês seguinte ao da competência. 

d) o empregador doméstico é obrigado a arrecadar e a 

recolher a contribuição do segurado empregado a seu 

serviço, assim como a parcela a seu cargo, até o dia 15 

do mês seguinte ao da competência. 

e) as empresas que integram grupo econômico de 

qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, 
pelas obrigações decorrentes da lei 8.212/91. 

 
84. Sobre o conceito previdenciário de empresa, 

equiparado a empresa e empregador doméstico, 

assinale a opção incorreta. 

a) Nos termos da lei 8.212/91, considera-se empresa a 

firma individual ou sociedade que assume o risco de 

atividade econômica urbana ou rural, com fins lucrativos 

ou não. 

b) Equiparam-se a empresa, para efeitos previdenciários, 

o contribuinte individual e a pessoa física na condição 
de proprietário ou dono de obra de construção civil, em 

relação a segurado que lhe presta serviço. 

c) Equiparam-se a empresa, para efeitos previdenciários, 
a cooperativa, a associação ou a entidade de qualquer 

natureza ou finalidade, bem como a missão diplomática 

e a repartição consular de carreira estrangeiras. 

d) Para fins previdenciários, consideram-se empresa os 
órgãos e entidades da administração pública direta, 

indireta e fundacional. 

e) Considera-se empregador doméstico a pessoa ou 
família que admite a seu serviço empregado doméstico, 

mediante remuneração, subordinação e pessoalidade, 
para trabalhar no âmbito de sua residência, sem 

finalidade lucrativa, por 2 ou mais dias por semana. 
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85. Sobre a incidência de contribuição previdenciária no 

salário de contribuição, considere: 

I. Não integram o salário-de-contribuição as 

importâncias recebidas a título de férias 

indenizadas e respectivo adicional constitucional, 
devendo integrar o valor correspondente à dobra 

da remuneração de férias. 

II. Não integram o salário-de-contribuição o valor 
relativo à assistência prestada por serviço médico 

ou odontológico, próprio da empresa ou por ela 
conveniado, inclusive o reembolso de despesas 

com medicamentos, óculos, aparelhos 

ortopédicos, despesas médico-hospitalares e 
outras similares, desde que a cobertura abranja 

a totalidade dos empregados e dirigentes da 

empresa. 

III. Não integram o salário-de-contribuição a 

importância recebida a título de bolsa de 
complementação educacional de estagiário, 

quando paga nos termos da lei, bem como as 

diárias para viagem. 

IV. Não integram o salário-de-contribuição os valores 
das contribuições efetivamente pagas pela 

pessoa jurídica relativo a programa de 
previdência complementar, aberto ou fechado, 

desde que disponível à totalidade de seus 

empregados e dirigentes.  

Está correto o que consta de 

a)  I, II, III e IV.  

b)  III e IV apenas.  

c)  I e II apenas.  

d)  II e IV apenas.  

e)  II e III apenas. 

 
 

AUDITORIA  

 

86. Com relação à auditoria independente, assinale a 

opção correta.  

a) O auditor, no caso de ter tido conhecimento de 

informações que o tenham levado a encontrar um valor 
distinto para as demonstrações contábeis, deverá 

revisar a materialidade para essas demonstrações no 

seu todo.  

b) Quanto maior for o risco de distorção relevante, 
maiores serão os riscos de a detecção ser consentida 

pelo auditor.  

c) O objetivo precípuo da documentação de auditoria é 
apresentar a identificação dos supostos autores de não 

conformidades, a análise de impacto dos danos 

causados e os valores a serem ressarcidos.  

d) Os testes de observância objetivam a obtenção de 

evidências quanto à suficiência, exatidão e validação 

dos dados produzidos pela instituição auditada.  

e) Em auditoria, os métodos de seleção de amostras 

limitam-se a três: a seleção aleatória, a sistemática e a 
de blocos. 

 
87. A auditoria em uma empresa foi realizada com a 

aplicação de todas as normas e procedimentos 
adequados. Foram obtidas as comprovações suficientes 

para que o auditor responsável fundamentasse a sua 

opinião de que os eventos, as transações e os atos de 
gestão examinados estavam em pouca conformidade 

com a legislação e com as normas específicas. Além 
disso, as demonstrações contábeis não representavam 

adequadamente conforme estrutura de relatório 

financeiro aplicável. Nesse caso, o auditor deverá 

elaborar um relatório  

a) com ressalvas.  

b) com abstenção de opinião.  

c) adverso.  

d) de revisão limitada.  

e) de natureza especial 
 

88. Sendo impossível averiguar todos os lançamentos 
que compõem um determinado  saldo contábil, torna-se 

possível 

a) analisar apenas alguns deles. 

b) ignorar o saldo contábil. 

c) deixar de emitir o parecer de auditoria. 

d) deixar de divulgar as demonstrações contábeis. 

e) presumir que há distorção relevante nos lançamentos. 
 

89. Os procedimentos substantivos constituem-se em 

a) parecer sem ressalva, apenas. 

b) parecer com ressalva e sem ressalva. 

c) testes de detalhes, apenas. 

d) procedimentos analíticos substantivos, apenas. 

e) testes de detalhes, procedimentos analíticos 

substantivos ou uma combinação dos dois. 
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90. O auditor deve determinar meios para selecionar 

itens a serem testados que sejam eficazes para o 
cumprimento dos procedimentos de auditoria. Acerca 

dos procedimentos de auditoria, assinale a alternativa 

correta. 

a) Os testes de controle detectam distorções relevantes 

no nível da afirmação, identificando condições 

relevantes para o propósito do teste. 

b) As respostas às indagações podem não fornecer ao 

auditor informações obtidas anteriormente ou evidência 

de auditoria comprobatória.  

c) Os exames de aderência visam detectar distorções 

relevantes no nível das afirmações. 

d) Os procedimentos para a obtenção de evidência: 
procedimentos de avaliação de riscos, testes de controle 

e procedimentos substantivos são efetuados 

conjuntamente. 

e) Os testes de detalhes são aqueles que fornecem 
evidências nas quais o auditor verifica se os fatos 

contábeis foram adequadamente registrados. 
 

91. Considerando a importância dos procedimentos de 
auditoria para a minimização dos riscos dos acionistas e 

melhoria da governança corporativa das organizações, 

assinale a alternativa correta. 

a) Os testes de controle compreendem um conjunto de 
índices e indicadores que funcionam como sinal de 

alerta para o auditor, ou seja, visam à identificação de 

situação ou tendências atípicas. 

b) O recálculo é normalmente associado a saldos 

contábeis e seus elementos, mas não se restringe a isso, 
dependendo da resposta escrita de terceiro (a parte que 

confirma algo) ao auditor. 

c) A indagação é a execução independente pelo auditor 

de procedimentos ou controles que foram originalmente 

realizados como parte do controle interno da entidade. 

d) Inspeção é o procedimento que consiste no exame de 

registros ou documentos, internos ou externos, em 
forma de papel, em forma eletrônica ou em outras 

mídias, ou o exame físico de um ativo. 

e) Reexecução é a verificação da exatidão matemática de 
documentos ou registros (manual ou eletronicamente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92. Risco de auditoria é a possibilidade de o auditor vir a 

emitir uma opinião tecnicamente inadequada sobre 
demonstrações contábeis significativamente incorretas. 

Quanto aos Riscos de Auditoria, assinale a alternativa 

correta: 

a) A análise dos riscos de auditoria deve ser feita na fase 

de planejamento dos trabalhos, considerando a 

relevância em dois níveis: Geral e Específicos.  

b) As políticas de pessoal e segregação de funções são 

fatores irrelevantes quanto à avaliação do ambiente do 

controle da entidade. 

c) A função e o envolvimento dos administradores nas 

atividades da entidade são insignificantes em relação 

aos riscos de auditoria. 

d) O saldo das Contas ou natureza e volume de 

transações são considerados relevantes em nível geral. 

e) O auditor deve determinar o tamanho de amostra 

suficiente para reduzir o risco de amostragem a um nível 
máximo aceitável. 

 
93. Quanto às normas relativas ao relatório da Auditoria 

Interna, definidas na NBC TI 01, analise as seguintes 

assertivas: 

I. O relatório de Auditoria Interna deve abordar o 

objetivo e a extensão dos trabalhos. 

II. O relatório de Auditoria Interna deve abordar a 
descrição dos fatos constatados e as evidências 

encontradas. 

III. O relatório de Auditoria Interna deve ser 

apresentado a quem tenha solicitado o trabalho 
ou a quem este autorizar, devendo ser 

preservada a confidencialidade de seu conteúdo. 

Quais estão corretas? 

a)  Apenas I. 

b)  Apenas II. 

c)  Apenas III. 

d)  Apenas II e III. 

e)  I, II e III. 

 
94. Os papéis de trabalho elaborados pelo auditor têm a 

finalidade de 

a) determinar os procedimentos que a empresa precisa 

alterar, visando a uma gestão adequada. 

b) justificar as decisões tomadas pela empresa, como os 

financiamentos bancários obtidos. 

c) apresentar a melhor maneira de cumprir as normas 

estabelecidas nos respectivos controles internos. 

d) registrar todas as evidências obtidas durante a 

execução do serviço de auditoria. 

e) estabelecer o melhor período para exercer o trabalho 

de auditoria em uma empresa. 
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95. A NBC TA 240 (R1) apresenta informações sobre a 

responsabilidade do auditor. De acordo com essa 
norma, é CORRETO afirmar: 

a) A principal responsabilidade pela prevenção e detecção 
da fraude em uma entidade é do auditor. 

b) O auditor, na obtenção de segurança razoável, não tem 
a responsabilidade de manter atitude de ceticismo 

profissional durante a auditoria. 

c) O risco do auditor não detectar uma distorção relevante 
decorrente de fraude da administração é maior do que 

no caso de fraude cometida por empregados. 
d) O auditor que realiza auditoria de acordo com as 

normas de auditoria não é responsável por obter 

segurança razoável de que as demonstrações contábeis, 
como um todo, não contém distorções relevantes, 

causadas por fraude ou erro. 
e) O termo “fraude” aplica-se ao ato não intencional de 

omissão e/ou manipulação de transações e operações, 
adulteração de documentos, registros, relatórios, 

informações e demonstrações contábeis, tanto em 

termos físicos quanto monetários. 
 
 

CONTABILIDADE GERAL E AVANÇADA 

 

96. A empresa Canabrava – Ltda tinha contas a receber 

no valor de R$ 5.000.000,00 de seu cliente Canaboa – 
Ltda, que estava com dificuldades financeiras. Sabendo 

das dificuldades de seu cliente e com receio de 

inadimplência, concedeu desconto de 20% para que o 
cliente liquidasse a dívida no prazo acertado. A Canaboa 

– Ltda aceitou a proposta e quitou a dívida no prazo. O 
registro do evento na empresa Canabrava – Ltda 

representa um fato: 

a) misto diminutivo. 

b) permutativo aumentativo. 

c) quantitativo aumentativo. 

d) permutativo diminutivo. 

e) modificativo aumentativo. 
 

97. A empresa “Mal de Caixa” efetuou em 01/06/18, o 
desconto de duplicatas do cliente “Sr Cascudo” no valor 

de R$ 300.000,00, no banco “S.A.”, cujo vencimento era 
31/07/18, à taxa de juros de 2,5% ao mês – juros 

simples. As despesas financeiras cobradas pelo banco 

“S.A.” foram de R$ 5.000,00. Considerando que no dia 
31/07/18 o cliente “Sr. Cascudo” não pagou a duplicata, 

a empresa, nesta data: 

a) Debitou Disponível e Creditou Duplicatas Descontadas 

no valor de R$ 280.000,00. 

b) Debitou Duplicatas Descontadas e Creditou Clientes, 

no valor de R$ 300.000,00.  

c) Debitou Duplicatas Descontadas e Creditou Disponível, 

no valor de R$ 280.000,00.  

d) Debitou Perdas com Clientes e Creditou Clientes, no 

valor de R$ 280.000,00.  

e) Debitou Duplicatas Descontadas e Creditou Bancos, no 
valor de R$ 300.000,00. 

 

98. A Conta Capital Social no balanço patrimonial de uma 

Sociedade empresária deve demonstrar as ações por 

seu valor nominal. Dessa forma, a diferença entre o 
preço de subscrição que os acionistas pagaram pelas 

ações e seu valor nominal deve ser registrada na conta: 

a) reserva legal. 

b) reserva de capital. 

c) reserva estatuária. 

d) receita operacional. 

e) reserva de lucros a realizar. 
 

99. A empresa “Maria Bonita - S.A.” realizou, no exercício 

de 2018, as seguintes operações:  

- Aumentou seu Capital Social em R$ 500.000,00 

sendo 40% em dinheiro e o restante com 

reservas existentes em 31/12/2017.  

- Recebeu em doação um terreno com restrições a 

serem cumpridas após 2018. Considere que na 
data da doação, o valor justo do terreno era R$ 

200.000,00.  

- Vendeu por R$ 220.000,00 ações que se 
encontravam em tesouraria e haviam sido 

adquiridas em 2017 por R$ 100.000,00.  

- Reconheceu em Outros Resultados Abrangentes 
uma perda decorrente de determinadas 

aplicações financeiras no valor de R$ 20.000,00. 

- Apurou, em 2018, um lucro líquido do exercício no 

valor de R$ 500.000,00, tendo distribuído R$ 
140.000,00 como dividendos obrigatórios e 

constituído Reservas para Expansão da empresa, 

com o saldo que restou.  

Assim, considerando apenas os registros dessas 

operações, podemos concluir que a alteração ocorrida 
no exercício de 2018, no Patrimônio Líquido da empresa 

“Maria Bonita – S.A.” foi de: 

a) 780.000,00.  

b) 600.000,00. 

c) 760.000,00. 

d) 960.000,00. 

e) 980.000,00. 
 

100. A contabilidade agropecuária possui procedimentos 
e elementos próprios que a diferenciam da 

contabilidade societária tradicional. Um desses 
procedimentos é a necessidade de avaliação, a valor 

justo, dos chamados ativos biológicos, exceto aqueles 

que se caracterizem como plantas hospedeiros ou 

portadores, como: 

a) A soja. 

b) O algodão herbáceo. 

c) A aveia. 

d) O trigo. 

e) O café. 
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101. A empresa “ABCD” possui registrado em seu 

imobilizado os ativos X e Y, conforme descrito abaixo. 
Considere os valores em R$. 

 

 X Y 

Valor da aquisição do 

equipamento 

850.000,00 35.000,00 

Depreciação 

acumulada (-) 

270.000,00 3.000,00 

Perda por valor não 

recuperável (-) 

30.000,00 5.000,00 

 

A empresa realizou o teste de recuperabilidade desses 
ativos, tendo constatado o seguinte (valores em R$): 

 

 X Y 

Valor justo líquido de 

despesa de venda 

250.000,00 30.000,00 

Valor em uso 270.000,00 19.000,00 
 

Nessas condições, o procedimento contábil necessário é 
registrar perda por desvalorização para os ativos X e Y, 

da empresa “ABCD”, no valor total de: 

a) 280.000,00. 

b) 255.000,00. 

c) 277.000,00. 

d) 260.000,00. 

e) 283.000,00. 
 

102. A Cia Chinesa – S.A. realizou, em 30/06/2018, 

gastos relacionados com as seguintes operações: 

- Pagamento de um processo trabalhista que não 

estava provisionado no Balanço Patrimonial da 

empresa Chinesa – S.A.  

- Compra de ações da Cia. Brasil para especulação.  

- Contratação e pagamento de uma apólice de 

seguro com vigência de 12 meses.  

- Aquisição de um equipamento especial para ser 

usado no processo de produção.  

Os gastos realizados incorridos pela Cia. Chinesa S.A. nas 

operações demonstradas acima, foram reconhecidos, 

respectivamente, como: 

a) Redução de Passivo, Investimentos, Despesa paga 

Antecipadamente e Imobilizado.  

b) Despesa, Aplicação Financeira de Liquidez Imediata, 

Despesa paga Antecipadamente e Imobilizado. 

c) Despesa, Aplicação Financeira, Despesa e Imobilizado. 

d) Despesa, Investimento, Despesa paga 

Antecipadamente e Intangível.  

e) Despesa paga Antecipadamente, Investimentos, 
Despesa e Intangível. 

 

103. A empresa de comércio varejista de chocolates 

BOMBOM & Cia apresentava, em 31/12/2018, os 
seguintes saldos em algumas de suas contas contábeis, 

em reais: 

- Compras de mercadorias 50.000,00  

- Estoque inicial de mercadorias 5.000,00  

- Estoque final de mercadorias 12.500,00  

- Impostos recuperáveis sobre compras 5.000,00 

- Devolução de compras 1.000,00  

- Despesas financeiras 3.500,00  

- Frete sobre vendas 1.500,00 

- Seguros sobre vendas 3.500,00  

- Receita de vendas 74.000,00  

- Devolução de vendas 500,00  

- Comissões de vendas 7.000,00  

- Impostos sobre vendas 14.000,00  

Com base nas informações, o custo das mercadorias 
vendidas e o lucro bruto foram, respectivamente, em 

reais,  

a) 36.500,00 e 12.495,00. 

b) 41.500,00 e 28.000,00. 

c) 25.595,00 e 23.000,00. 

d) 36.500,00 e 23.000,00.  

e) 25.595,00 e 12.495,00. 

 

104. A Cia. Comercial Maranhão adquiriu produtos para 

revenda e pagou os seguintes valores: 

− Valor total dos produtos adquiridos: R$ 32.000,00 

− Valor total do seguro pago para transportar os 

produtos adquiridos até a Cia: R$ 1.000,00  

No valor total dos produtos adquiridos estavam inclusos 

tributos recuperáveis no valor de R$ 2.000,00 e tributos 

não recuperáveis no valor de R$ 2.300,00. 

A Cia. Comercial Maranhão revendeu todos os produtos 
adquiridos por R$ 70.000,00, concedendo 7% de 

desconto sobre o preço de venda, pelo pagamento à 

vista das mercadorias.  

Sobre o valor da venda incidiu ICMS no valor de R$ 

3.500,00. Além disso, a Cia. pagou comissão para os 
vendedores no valor de R$ 400,00 e arcou com o 

pagamento do frete para entrega dos produtos vendidos 

no valor de R$ 2.000,00. Com base nessas informações, 
o valor do Lucro Líquido antes do IR apurado pela Cia. 

Comercial Maranhão, em relação à transação realizada 

foi de, em R$, 

a) 30.600,00 

b) 33.100,00 

c) 30.200,00  

d) 26.100,00 

e) 28.200,00 
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105. Em relação à gestão do patrimônio, uma companhia 

realizou em janeiro de 2015 a aquisição de determinada 
máquina por R$ 100.000,00, que foi instalada e ficou 

em condições de funcionamento apenas em janeiro de 
2016. Tal máquina possui tempo de vida útil de 10 anos, 

período após o qual haverá valor residual de 5.000,00. 
Dessa forma, a depreciação acumulada do referido bem 

até janeiro de 2019, utilizando-se a depreciação por 

cotas constantes, foi de: 

a) R$ 9.500,00 

b) R$ 19.000,00 

c) R$ 28.500,00 

d) R$ 10.000,00 

e) R$ 30.000,00. 

 
106. Uma sociedade por ações, possuía em seu 

Patrimônio Líquido, em 31/12/2017, a seguinte 

composição: 

− Reserva Estatutária: R$ 3.000.000,00  

− Reserva Legal: R$ 2.900.000,00  

− Capital Social: R$ 15.000.000,00  

− Reserva de Incentivos Fiscais: R$ 150.000,00 

Em 2018, a Cia apurou Lucro Líquido de R$ 

6.400.000,00 que teve a seguinte destinação:  

- Reserva Legal, conforme estabelecido na Lei n° 

6.404/1976 e suas alterações posteriores. 

- Reserva para Expansão da Cia, conforme definido 

no seu estatuto social: 5% do Lucro Líquido, 

conforme já aprovado em Assembleia anterior.  

− Dividendos Obrigatórios: 40% do Lucro Líquido 

deduzido da Reserva Legal constituída, conforme 

estabelecido no Estatuto Social da empresa. 

− Saldo restante: conforme estabelecido na Lei n. 

6.404/1976 e suas alterações posteriores. 

Assim, pode-se inferir que em 31/12/2018, o valor total 
do Patrimônio Líquido, no Balanço Patrimonial, era, em 

R$, 

a) 24.116.000,00.  

b) 26.110.000,00. 

c) 27.362.000,00. 

d) 24.930.000,00.  

e) 27.350.000,00. 
 

107. A sociedade anônima EX possuía os seguintes 

saldos no seu balanço patrimonial: 

- capital realizado no valor de R$ 180.000,00. 

- capital subscrito no valor de R$ 250.000,00. 

- capital de terceiros no valor de R$ 60.000,00. 

- prejuízo acumulado no valor de R$ 8.000,00. 

- ações em tesouraria no valor de R$ 1.000,00. 

Constatou-se, também, que não havia reservas, nem 

ajuste de avaliação patrimonial nas demonstrações 

contábeis da sociedade. 

Nessa situação hipotética, o valor do capital total à 

disposição da sociedade é igual a, em R$: 

a) R$ 232.000,00. 

b) R$ 172.000,00. 

c) R$ 180.000,00. 

d) R$ 231.000,00. 

e) R$ 240.000,00 

 
108. Com base nas Normas Brasileiras de Contabilidade 

e a Lei das Sociedades por ações, podemos afirmar que 

a evidenciação do lucro líquido distribuído é realizada:  

a) Na Demonstração do Resultado do Exercício. 

b) Na Demonstração de Lucros/Prejuízos Acumulados. 

c) No Patrimônio Líquido e na Demonstração do Fluxo de 

Caixa. 

d) Na Demonstração do Fluxo de Caixa.  

e) Na demonstração do Resultado Abrangente. 
 

109. Conforme o CPC 26 - Apresentação das 
Demonstrações Contábeis, a Demonstração do 

Resultado Abrangente é parte do conjunto completo de 

demonstrações contábeis. 

Assim, indique a alternativa que apresenta exemplos de 
resultados abrangentes, conforme definições do CPC 

26. 

a) Reconhecimento do valor de mercado dos 
instrumentos financeiros mantidos para negociação e 

disponíveis para venda. 

b) Efeito cambial sobre dívidas em moeda estrangeira e 
ganhos provenientes da alteração no valor justo de um 

ativo classificado como propriedade para investimento. 

c) Efeito cambial sobre investimentos no exterior e 
ganhos e perdas resultantes de investimentos em 

instrumentos patrimoniais designados ao valor justo por 

meio de outros resultados abrangentes. 

d) Ganhos provenientes da alteração no valor justo de um 
ativo classificado como propriedade para investimento e 

reconhecimento do valor mercado dos instrumentos 

financeiros mantidos para negociação imediata.  

e) Efeito cambial sobre investimentos no exterior e 

ganhos com equivalência patrimonial sobre o resultado 
do período. 
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110. A Demonstração dos Fluxos de Caixa, é definida 

pelo CPC 03, que versa sobre a elaboração e a 
apresentação desta demonstração. Segundo o referido 

CPC, podemos afirmar que: 

a) os juros pagos podem ser classificados como atividade 
operacional ou de investimento, enquanto os juros 

recebidos podem ser classificados como atividade 

operacional ou de financiamento.  

b) têm que ser classificados como atividade operacional.  

c) os juros recebidos podem ser classificados como 

atividade de financiamento ou investimento, enquanto 
os juros pagos podem ser classificados como atividade 

de financiamento ou operacional. 

d) os juros recebidos têm que ser classificados como 
atividade de investimento, enquanto os juros pagos têm 

que ser classificados como atividade de financiamento.  

e) os juros pagos podem ser classificados como atividade 

operacional ou de financiamento, enquanto os juros 
recebidos podem ser classificados como atividade 

operacional ou de investimento. 
 

111. A empresa de refrigerantes Malibu adquiriu, em 
02/01/2018, uma Marca por R$ 100.000,00 à vista. 

Adicionalmente, a empresa incorreu em gastos de R$ 

20.000,00 para registrar a referida Marca. Na data da 
aquisição, a empresa Malibu estimou que a vida útil da 

Marca era indefinida. 

Dessa forma, o ativo adquirido pela empresa Malibu é 

mensurado, na data da aquisição, pelo valor: 

a) do custo incorrido 

b) do custo amortizado. 

c) de reposição.  

d) justo 

e) de mercado. 

 
112. A Companhia Baronesa possui participação 

societária na Companhia Columbia, investida com 

participação de 17% do capital social. 

De acordo com a Lei n. 6.404/76, sabendo que o diretor 

financeiro da Cia Baronesa é membro do conselho de 
administração da Cia. Columbia, o investimento na Cia. 

Columbia deve ser avaliado no balanço patrimonial da 

Cia. Baronesa:  

a) Pelo método da equivalência patrimonial.  

b) Pelo valor justo.  

c) Pelo valor de saída.  

d) Pelo método da reavaliação.  

e) Pelo método do custo. 

 
113. Uma loja de bermudas infantis vendia diversos tipos 

de bermudas. Em 01/07/2017, o estoque de bermudas 
estava avaliado em R$ 8.000,00 e era composto por 200 

bermudas. O preço unitário da bola era de R$ 45,00. No 

mês de julho, devido a recessão econômica, nenhuma 
bermuda foi vendida. A loja fez promoção, reduzindo o 

preço das bermudas para R$ 35,00. Em dezembro 

nenhuma bermuda foi vendida.  

Com base na hipótese acima, assinale a opção que indica 

o correto reconhecimento contábil do efeito decorrente 

da redução do ativo nas demonstrações contábeis de 

31/12/2017, debita-se e credita-se, respectivamente:  

a) conta redutora da receita bruta e conta redutora do 

ativo. 

b) outras despesas operacionais e patrimônio líquido. 

c) despesa financeira e passivo. 

d) despesa operacional e conta redutora do ativo. 

e) nenhuma das opções acima, pois não deve haver 

reconhecimento até que as bermudas sejam todas 

vendidas. 
 

114. Acerca do Ativo Contingente, conforme o CPC 25 – 
Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, 

assinale a opção que indica a opção INCORRETA.  

a) Os ativos contingentes são avaliados periodicamente 
para garantir que os desenvolvimentos sejam 

apropriadamente refletidos nas demonstrações 

contábeis. 

b) Os ativos contingentes surgem normalmente de evento 

planejado ou de outros esperados que deem origem à 

probabilidade de entrada de benefícios econômicos para 

a entidade. 

c) Os ativos contingentes não são reconhecidos nas 

demonstrações contábeis, uma vez que pode tratar-se 
de resultado que nunca venha a ser realizado. Porém, 

quando a realização do ganho é praticamente certa, 
então o ativo relacionado não é um ativo contingente e 

o seu reconhecimento é adequado. 

d) O ativo contingente é divulgado em notas explicativas 

quando for provável a entrada de benefícios 

econômicos.  

e) A entidade não deve reconhecer um ativo contingente. 
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115. Para resolver a questão utilize os dados abaixo 

extraídos de um balancete de verificação da Cia Guarda-
Chuva S.A. 

 

Conta Valor (R$) 

Despesa de material 5.800,00 

Despesa de combustíveis 4.500,00 

Despesa de salários 3.500,00 

Prejuízo acumulado após 
apuração do resultado do 
período 

3.000,00 

Impostos sobre lucro 450,00 

Telefone a pagar 4.000,00 

Despesa de energia 8.500,00 

Encargos sobre folha de 
pagamento a recolher 

750,00 

Gastos com desenvolvimento 
de novos produtos 

1.200,00 

Reservas 6.000,00 

Empréstimos a pagar 5.500,00 

Salários a pagar 6.000,00 

Aplicações financeiras 7.000,00 

Ações de controladas e 
coligadas 

6.500,00 

Veículos e máquinas 5.000,00 

Estoque de mercadorias para 
revenda 

9.830,00 

Receita bruta de vendas 23.000,00 

Clientes 6.600,00 

Capital social 13.000,00 

Custo das mercadorias 
vendidas 

8.670,00 

Duplicatas a pagar de longo 
prazo 

4.550,00 

Abatimento sobre vendas 65,00 

Fornecedores de estoques 550,00 

Impostos a recolher 450,00 

Ações para especulação 1.500,00 
 
De acordo com os dados apresentados é correto afirmar 

que o ativo circulante corresponde a: 

a) R$ 17.930,00. 

b) R$ 24.930,00. 

c) R$ 33.080,00. 

d) R$ 31.430,00. 

e) R$ 31.880,00. 

 

 
 

 
 

LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 
 

116. Para fins de incidência do imposto sobre produtos 
industrializados (IPI), produto industrializado é aquele 

resultado de uma operação caracterizada como 
industrialização. Porém, o Regulamento do IPI 

estabelece hipóteses de exclusão do conceito de 

industrialização. Em relação a tais exclusões, aponte 

abaixo a alternativa errada: 

a) Não se considera industrialização o preparo de 

produtos alimentares, não acondicionados em 
embalagem de apresentação, desde que preparados na 

residência do preparador; 

b) Não se considera industrialização a confecção de 
vestuário, por encomenda direta do consumidor ou 

usuário, em oficina ou na residência do confeccionador; 

c) Não se considera industrialização o preparo de 
produto, por encomenda direta do consumidor ou 

usuário, na residência do preparador ou em oficina, 

desde que, em qualquer caso, seja preponderante o 

trabalho profissional; 

d) Não se considera industrialização a moagem de café 

torrado, realizada por estabelecimento comercial 

varejista como atividade acessória; 

e) Não se considera industrialização o reparo de produtos 

com defeito de fabricação, inclusive mediante 
substituição de partes e peças, quando a operação for 

executada gratuitamente, ainda que por 
concessionários ou representantes, em virtude de 

garantia dada pelo fabricante. 
 

117. Considerando o que dispõe o Regulamento do 

Imposto sobre Produtos Industrializados (Decreto 
7.212/2010), assinalando (V) para verdadeiras e (F) 

para falsas, e ao final marque a alternativa que 

corresponda à sequência correta. 

( ) Em relação aos produtos de procedência estrangeira, 

e salvo disposição em contrário, constitui valor 
tributável do IPI o valor que servir ou que serviria de 

base para o cálculo dos tributos aduaneiros, por ocasião 

do despacho de importação, acrescido do montante 
desses tributos e dos encargos cambiais efetivamente 

pagos pelo importador ou dele exigíveis. 

( ) Em relação aos produtos nacionais, e salvo disposição 
em contrário, constitui valor tributável do IPI o valor 

total da operação de que decorrer a saída do 

estabelecimento industrial ou equiparado a industrial. 

( ) Em relação aos produtos de procedência estrangeira, 

e salvo disposição em contrário, constitui valor 
tributável do IPI o valor total da operação de que 

decorrer a saída do estabelecimento equiparado a 

industrial, exceto o valor do frete e das demais despesas 

acessórias. 

a) V, F, F 

b) F, F, F 

c) V, V, F 

d) F, V, V 

e) F, F, V 
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118. A respeito do momento em que se considera 

ocorrido o fato gerador do IPI, aponte a alternativa 

errada:  

a) na saída de armazém-geral ou outro depositário do 

estabelecimento industrial ou equiparado a industrial 
depositante, quanto aos produtos entregues 

diretamente a outro estabelecimento. 

b)  na saída da repartição que promoveu o desembaraço 
aduaneiro, quanto aos produtos que, por ordem do 

importador, forem remetidos diretamente a terceiros. 

c) na saída do estabelecimento industrial diretamente 
para estabelecimento da mesma firma ou de terceiro, 

por ordem do encomendante, quanto aos produtos 

mandados industrializar por encomenda. 

d) no quinto dia da data da emissão da respectiva nota 

fiscal, quanto aos produtos que até o dia anterior não 

tiverem deixado o estabelecimento do contribuinte. 

e) no momento em que ficar concluída a operação 
industrial, quando a industrialização se der no próprio 

local de consumo ou de utilização do produto, fora do 
estabelecimento industrial. 

 
119. São considerados rendimentos isentos ou não 

tributáveis, exceto: 

a) o valor do salário-família. 

b) os seguros recebidos de entidades de previdência 
privada decorrentes de morte ou de invalidez 

permanente do participante. 

c) o pagamento efetuado por pessoas jurídicas de direito 

público a servidores públicos civis, a título de incentivo 

à adesão a programas de desligamento voluntário. 

d) os rendimentos auferidos em contas de depósitos de 

poupança. 

e) licença especial ou licença-prêmio. 
 

120. Em relação às despesas escrituradas em livro-caixa, 

assinale a alternativa incorreta: 

a) É aplicável aos contribuintes que auferirem 

rendimentos decorrentes do trabalho não assalariado, 

como os titulares dos serviços notariais e de registro. 

b) São consideradas despesas escrituradas em livro-caixa 

e dedutíveis as despesas de custeio pagas, necessárias 

à percepção da receita e à manutenção da fonte 

produtora. 

c) Não são consideradas dedutíveis quotas de 

depreciação de instalações, máquinas e equipamentos 

e a despesas de arrendamento; 

d) Não são consideradas dedutíveis despesas com 

locomoção e transporte, exceto na hipótese de 

representante comercial autônomo; 

e) Não são consideradas dedutíveis como despesas 

escrituradas em livro-caixa os emolumentos pagos a 
terceiros. 

 

 

121. Considerando o que dispõe o Regulamento do 

Imposto de Renda (Decreto 9.580/2018), assinalando 
(V) para verdadeiras e (F) para falsas, e ao final marque 

a alternativa que corresponda à sequência correta. 
Poderão ser considerados como dependentes, para fins 

de deduções do Imposto de Renda das Pessoas Físicas 

(IRPF): 

(  ) o companheiro ou a companheira, desde que haja 

vida em comum por mais de três anos ou por período 

menor se da união resultou filho; 

(  ) o companheiro ou a companheira, desde que haja 

vida em comum por mais de cinco anos ou por período 

menor se da união resultou filho; 

(  ) o menor pobre, até dezoito anos, que o contribuinte 

crie e eduque e do qual detenha a guarda judicial; 

a) V, F, F 

b) F, V, F 

c) V, V, F 

d) F, V, V 

e) F, F, V 
 

122. Dispõe o art. 73, do Regulamento do Imposto de 
Renda (RIR/2018), na determinação da base de cálculo 

do imposto sobre a renda devido na declaração de 

ajuste anual, poderão ser deduzidos os pagamentos 
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, 

psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas 
ocupacionais e hospitais, e as despesas com exames 

laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos 

ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias. A 

respeito do tema, assinale a alternativa incorreta: 

a) aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a 

empresas domiciliadas no País destinados à cobertura 
de despesas com hospitalização, médicas e 

odontológicas, e a entidades que assegurem direito de 
atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma 

natureza; 

b) restringe-se aos pagamentos efetuados pelo 

contribuinte relativos ao próprio tratamento e ao de 

seus dependentes; 

c) limita-se aos pagamentos especificados e 

comprovados, com indicação do nome, do endereço e 
do número de inscrição no CPF ou no CNPJ de quem os 

recebeu, e, na falta de documentação, ser feita 
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado 

o pagamento; 

d) não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de 

qualquer espécie ou cobertas por contrato de seguro; e 

e) na hipótese específica de despesas com aparelhos 

ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, fica 

dispensada a comprovação com receituário médico e 
nota fiscal em nome do beneficiário. 
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123. A respeito da definição da receita bruta no art. 208 

do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/2018), 
julgue os itens subsequentes, assinalando (V) para 

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

alternativa que corresponda à sequência correta.  

I - A receita bruta compreende o produto da venda 

de bens nas operações de conta própria; 

II - A receita bruta compreende o resultado auferido 

nas operações de conta alheia;  

III - A receita líquida será a receita bruta diminuída, 

dentre outras parcelas, dos tributos sobre elas 

incidentes. 

IV - Na receita bruta não se incluem os tributos não 

cumulativos cobrados, destacadamente, do 
comprador ou do contratante pelo vendedor dos 

bens ou pelo prestador dos serviços na condição 

de mero depositário 

a) Apenas I está correta. 

b) Apenas I e II estão corretas. 

c) Apenas I, II e IV estão corretas. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

e) Apenas IV está correta. 

 
124. Considerando o que dispõe o Regulamento do 

Imposto de Renda (Decreto 9.580/2018), assinalando 

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

a alternativa que corresponda à sequência correta.  

( ) A opção pela tributação pelo lucro presumido será 

manifestada com o pagamento da primeira ou única 
quota do imposto devido correspondente ao primeiro 

período de apuração de cada ano-calendário e poderá 
ser modificada a qualquer tempo, desde que mediante 

formalização de pedido junto à Secretaria da Receita 

Federal. 

( ) O lucro presumido será determinado obrigatoriamente 

pelo regime de competência. 

( ) O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, quando 

conhecida a receita bruta, será determinado por meio 
da aplicação dos percentuais estabelecidos para o 

regime de tributação pelo lucro presumido, acrescidos 

de vinte por cento, 

a) V, F, F 

b) F, V, F 

c) V, V, F 

d) F, V, V 

e) F, F, V 

 
125. Em relação aos preços de transferência em relação 

às receitas oriundas de exportação para o exterior, 

assinale a alternativa incorreta: 

a) As receitas auferidas nas operações efetuadas com 

pessoa vinculada ficam sujeitas a arbitramento quando 
o preço médio de venda dos bens, dos serviços ou dos 

direitos, nas exportações efetuadas durante o período 

de apuração da base de cálculo do imposto sobre a 

renda, for inferior a noventa por cento do preço médio 

praticado na venda dos mesmos bens, serviços ou 
direitos, no mercado brasileiro, durante o mesmo 

período, em condições de pagamento semelhantes. 

b) Caso a pessoa jurídica não efetue operações de venda 
no mercado interno, a determinação dos preços médios 

será efetuada com dados de outras empresas que 
pratiquem a venda de bens, serviços ou direitos, 

idênticos ou similares, no mercado brasileiro. 

c) O método do preço de venda nas exportações - PVEx 
– é definido como a média aritmética dos preços de 

venda nas exportações efetuadas pela própria empresa, 

para outros clientes, ou por outra exportadora nacional 
de bens, serviços ou direitos, idênticos ou similares, 

durante o mesmo período de apuração da base de 
cálculo do imposto sobre a renda e em condições de 

pagamento semelhantes. 

d) Se o valor apurado de acordo com os métodos 
definidos na legislação específica for inferior aos preços 

de venda constantes dos documentos de exportação, 

deverão ser utilizados tais valores, considerando-se o 
menor deles, na hipótese de mais de utilização de mais 

de um deles. 

e) O método do preço de venda por atacado no país de 
destino, diminuído do lucro - PVA – é definido como a 

média aritmética dos preços de venda de bens, idênticos 
ou similares, praticados no mercado atacadista do país 

de destino, em condições de pagamento semelhantes, 

subtraídos dos tributos incluídos no preço, cobrados no 
referido país, e de margem de lucro de quinze por cento 

sobre o preço de venda no atacado. 
 

 

COMÉRCIO INTERNACIONAL E LEGISLAÇÃO 
ADUANEIRA 

 
126. Assinale a alternativa correta sobre o sistema 

multilateral de comércio: 

a) Na Conferência Ministerial de Bali (2013), além da 
celebração do Acordo de Facilitação de Comércio, foram 

adotadas diversas decisões relacionadas ao tratamento 

especial e diferenciado.  

b) Em 1999, na Conferência Ministerial de Seattle, foi 

lançada a Rodada do Milênio.  

c) Na Conferência Ministerial de Singapura (1996), foram 
elencados novos temas a serem objeto de discussões 

mais profundas no futuro. Dentre eles, destacamos a 

facilitação de comércio e o comércio de bens 

ambientais.  

d) Na Conferência Ministerial de Hong Kong (2005), os 

membros da OMC se comprometeram a eliminar, até 
2013, todos os subsídios à exportação de produtos 

agrícolas. Em 2013, por ocasião da Conferência 
Ministerial de Bali, reconheceu-se que esse objetivo já 

havia sido alcançado.  

e) Na Conferência Ministerial de Bali (2013), tivemos a 

adesão da Rússia à OMC. 
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127. Assinale a alternativa correta sobre as regras do 

GATT: 

a) O GATT possui regras que tratam unicamente sobre a 

regulação de questões tarifárias, uma vez que as 

barreiras não-tarifárias são objeto de outros acordos 
específicos, como o Acordo sobre Medidas Sanitárias e 

Fitossanitárias e o Acordo sobre Barreiras Técnicas ao 

Comércio.  

b) As negociações comerciais que ocorreram sob a égide 

do GATT não precisavam obedecer a reciprocidade, uma 
vez que prevalece o princípio do tratamento especial e 

diferenciado.  

c) A cláusula da nação mais favorecida é uma das 

vertentes do princípio da não-discriminação e impõe aos 
membros da OMC o dever de estender aos outros 

membros dessa organização internacional as 
preferências comerciais que concedam a qualquer outro 

país.  

d) A cláusula da nação mais favorecida, assim como o 
princípio do tratamento nacional, são inovações trazidas 

pelo GATT-1994. 

e) No GATT, a cláusula da nação mais favorecida é uma 
obrigação condicional, pois somente se aplica aos 

produtos que estiverem na Lista de Concessões definida 

por cada país. 
 

128. Acerca das barreiras comerciais, assinale a 

alternativa incorreta: 

a) Durante anos de negociações comerciais sob a égide 

do GATT, as barreiras tarifárias foram progressivamente 
reduzidas a patamares baixos, o que ocasionou o 

fortalecimento do protecionismo não-tarifário. 

b) Taxas múltiplas de câmbio, licenças de importação e 

medidas sanitárias e fitossanitárias são exemplos de 

barreiras não-tarifárias.  

c) A imposição de restrições quantitativas é medida que 

causa grandes distorções ao comércio internacional.  

d) As práticas arbitrárias de valoração aduaneira e os 
requisitos de conteúdo nacional consistem em barreiras 

não-tarifárias impostas com o objetivo de proteger a 
indústria. Entretanto, não se pode dizer o mesmo das 

barreiras técnicas e das medidas sanitárias e 

fitossanitárias.  

e) No longo prazo, os subsídios à exportação geram a 

deterioração dos termos de troca e distorcem a alocação 

eficiente dos fatores de produção. 
 

129. Assinale a alternativa correta sobre a ALADI: 

a) Os acordos de alcance parcial não precisam estar 

abertos à adesão de outros países-membros da ALADI.  

b) Embora a ALADI almeje constituir um mercado 

comum, ela conforma, atualmente, apenas uma união 

aduaneira imperfeita.  

c) Os acordos de alcance parcial podem ser comerciais, 

de complementação econômica, agropecuários, de 
promoção do comércio ou, ainda, adotar outras 

modalidades.  

d) A ALADI não pode celebrar acordos com outros blocos 

regionais e organizações internacionais.  

e) A ALADI possui instrumentos de integração menos 

flexíveis, se comparada com a ALALC. É por esse o 

motivo que, passados mais de 25 anos de sua criação, 
a ALADI continua sendo o principal foro de negociações 

comerciais da América Latina. 
 

130. Assinale a alternativa correta sobre os resultados 

alcançados pelo MERCOSUL: 

a) No MERCOSUL, ainda existem diversas exceções ao 

comércio intrabloco. Dentre elas, podemos elencar as 

restrições comerciais impostas a bens oriundos de zonas 

francas e aquelas em vigor no setor automotivo.  

b) Os bens constantes das Listas de Exceções à TEC não 

circulam livres de tarifas no âmbito do MERCOSUL.  

c) Os países do MERCOSUL aplicam medidas antidumping 
e medidas compensatórias em conjunto contra terceiros 

países.  

d) O Mecanismo de Adaptação Competitiva (MAC) 
representa a possibilidade de aplicação de medidas de 

salvaguarda entre os membros do MERCOSUL.  

e) O Programa de Liberalização Comercial promoveu a 
eliminação de barreiras não-tarifárias no âmbito do 

MERCOSUL. 

 
131. Assinale a alternativa correta sobre defesa 

comercial e aplicação de direitos antidumping: 

a) Os direitos antidumping podem ser aplicadas na forma 

de alíquotas ad valorem ou de restrições quantitativas.  

b) Serão cobrados direitos antidumping aplicados às 

importações de produtos de produtores ou 
exportadores com os quais tenham sido homologados 

compromissos de preço.  

c) A margem de dumping consiste na diferença entre o 

preço de exportação e o preço de custo.  

d) Nos casos em que não exista preço de exportação ou 

em que este não pareça confiável em razão de 

associação ou relacionamento entre o produtor ou 
exportador e o importador ou uma terceira parte, ou de 

possuírem acordo compensatório entre si, o preço de 
exportação poderá ser construído a partir do preço pelo 

qual os produtos importados foram revendidos pela 

primeira vez a um comprador independente.  

e) O direito antidumping é o montante em dinheiro igual 

ou superior à margem de dumping apurada. 
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132. A respeito das fórmulas contratuais usualmente 

aplicadas aos Contratos Internacionais de Compra e 
Venda de Mercadorias (INCOTERMS), associe as 

colunas abaixo e, em seguida, assinale a opção que 

contenha a sequência correta. 

1) DDP 

2) DAT 

3) DAP 

4) FOB 

5) CIF 

(  ) O vendedor tem a obrigação de entregar a mercadoria 
a bordo do navio no porto de embarque designado e, 

além disso, arcar com as despesas referentes ao frete e 

ao seguro internacionais. 

(  ) O vendedor entrega as mercadorias em um local de 

destino nomeado, que poderá ser um porto, um ponto 

de fronteira ou até o estabelecimento do comprador. 

(  ) O vendedor tem a obrigação de entregar a mercadoria 
ao comprador a bordo do navio designado, no porto de 

embarque. 

(  ) O vendedor entrega as mercadorias ao comprador em 
um terminal nomeado, assim considerado qualquer 

local, coberto ou não, como um cais, armazém, pátio de 
contêiner ou terminal de carga rodoviário, ferroviário ou 

aéreo. 

( ) O vendedor entrega as mercadorias no 
estabelecimento do comprador e, além disso, arca com 

o pagamento dos direitos aduaneiros. 

a) 4, 1, 3, 2, 5 

b) 5, 1, 4, 3, 2 

c) 5, 3, 4, 2, 1 

d) 4, 3, 5, 2, 3 

e) 2, 3, 5, 2, 1 
 

133. Assinale a alternativa correta sobre o Sistema 
Harmonizado (SH) e a classificação fiscal de 

mercadorias: 

a) Pela RGI nº 2-b, qualquer referência a uma matéria em 

determinada posição diz respeito a essa matéria, quer 
em estado puro, quer misturada ou associada a outras 

substâncias.  

b) A classificação de produtos misturados ou artigos 

compostos é feita pela aplicação da RGI nº 2-b.  

c) Pela aplicação da RGI nº 3-a, a posição mais genérica 

prevalece sobre as mais específicas. 

d) Os sortidos acondicionados para venda a retalho são 

classificados na posição mais específica.  

e) A RGI nº 2-b determina que os artigos desmontados 

ou por montar serão classificados na posição mais 
específica. 

 
 

 

 

134. Assinale a alternativa correta sobre a jurisdição dos 

serviços aduaneiros: 

a) O território aduaneiro compreende a zona primária e a 

zona secundária, excluídos o espaço aéreo e as águas 

territoriais. 

b) À exceção dos locais reservados às Áreas de Controle 
Integrado, não há nenhum local do território aduaneiro 

que esteja imune à jurisdição aduaneira.  

c) O art. 237, da Constituição Federal de 1988, atribui ao 
Ministério da Fazenda (MF) e ao Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) 
a competência para exercer a fiscalização e o controle 

sobre o comércio exterior, essenciais à defesa dos 

interesses fazendários nacionais.  

d) A zona primária é constituída por áreas demarcadas 

pela autoridade aduaneira nos portos alfandegados, 

aeroportos alfandegados e nos pontos de fronteira 
alfandegados. Por sua vez, a zona secundária 

compreende o restante do território nacional, à exceção 

do espaço aéreo e das águas territoriais. 

e) A autoridade aduaneira poderá exigir que a zona 

primária, ou parte dela, seja protegida por obstáculos 
que impeçam o acesso indiscriminado de veículos, 

pessoas ou animais. Além disso, poderá estabelecer, em 

locais e recintos alfandegados, restrições à entrada de 
pessoas que ali não exerçam atividades profissionais, e 

a veículos não utilizados em serviço. 
 

135. Assinale a alternativa correta sobre o imposto de 

importação: 

a) Não constitui fato gerador do imposto de importação a 

entrada no território aduaneiro de mercadoria à qual 

tenha sido aplicado o regime de exportação temporária, 
ainda que descumprido o regime. O descumprimento da 

exportação temporária gera multa de 5% do preço 

normal para o beneficiário do regime. 

b) O imposto de importação incide sobre mercadoria 

estrangeira que, corretamente descrita nos documentos 

de transporte, chegar ao País por erro inequívoco ou 
comprovado de expedição, e que for redestinada ou 

devolvida para o exterior.  

c) Não haverá incidência do imposto de importação sobre 
mercadoria estrangeira destruída após o desembaraço 

aduaneiro. 

d) São considerados não-estrangeiros, para fins de 
incidência do imposto de importação, os equipamentos, 

as máquinas, os veículos, os aparelhos e os 
instrumentos, bem como as partes, as peças, os 

acessórios e os componentes, de fabricação nacional, 

adquiridos no mercado interno pelas empresas 
nacionais de engenharia, e exportados para a execução 

de obras contratadas no exterior, na hipótese de 

retornarem ao País.  

e) As mercadorias exportadas em consignação e não 

vendidas no prazo autorizado são consideradas 
estrangeiras para fins de incidência do imposto de 

importação. 
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136. Assinale a alternativa correta sobre o Adicional ao 

Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM):  

a) Não há incidência de AFRMM na navegação fluvial e 

lacustre que opera com cargas de granéis líquidos nas 

Regiões Norte e Nordeste.  

b) A base de cálculo do AFRMM é o valor aduaneiro 

acrescido do frete e do seguro internacional.  

c) O contribuinte do AFRMM é o importador, assim 

considerada qualquer pessoa que promova a entrada de 

mercadoria estrangeira no território aduaneiro.  

d) O fato gerador do AFRMM é o término da operação de 

descarregamento de embarcação em porto brasileiro.  

e) Não há incidência de AFRMM sobre o frete relativo ao 
transporte de mercadoria submetida à pena de 

perdimento. 
 

137. Assinale a alternativa correta sobre o PIS/PASEP-

Importação e COFINS-Importação: 

a) O fato gerador do PIS/PASEP-Importação e COFINS-

Importação é a entrada de bens estrangeiros no 

território aduaneiro. O momento da ocorrência do fato 
gerador é a data do lançamento, no caso de bens 

enquadrados como bagagem acompanhada e 

submetidos ao Regime de Tributação Especial.  

b) A base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP-

Importação e da COFINS-Importação é o valor 
aduaneiro, assim entendido o valor que servir ou que 

serviria de base para o cálculo do imposto de 

importação, acrescido do valor do ICMS incidente no 
desembaraço aduaneiro e do valor das próprias 

contribuições.  

c) O PIS/PASEP-Importação e a COFINS-Importação 
incidem apenas sobre a importação de bens, e não 

sobre a importação de serviços, sobre os quais incide 

apenas o ISS.  

d) Para efeito de ocorrência do fato gerador do 

PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação, 

consideram-se entrados no território aduaneiro os bens 
que constem como tendo sido importados e cujo 

extravio tenha sido verificado pela autoridade 
aduaneira. Essa regra não se aplica às malas e remessas 

postais internacionais e à mercadoria importada a 

granel que, por sua natureza ou condições de manuseio 
na descarga, esteja sujeita a quebra ou a decréscimo, 

desde que o extravio não seja superior a um por cento.  

e) O ICMS comporá a base de cálculo do PIS/PASEP-
Importação e da COFINS-Importação mesmo que tenha 

seu recolhimento diferido. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

138. Assinale a alternativa correta sobre o regime 

aduaneiro especial de trânsito aduaneiro: 

a) Não se inclui no regime de trânsito aduaneiro o 

transporte de partes, peças e componentes necessários 

aos serviços de manutenção e reparo de embarcações 

em viagem internacional.  

b) Ao conceder o regime de trânsito aduaneiro, a 

autoridade aduaneira sob cuja jurisdição se encontrar a 
mercadoria a ser transportada estabelecerá a rota a ser 

cumprida. Havendo rota legal preestabelecida, esta 
deverá, obrigatoriamente, ser seguida pelo beneficiário 

do regime.  

c) O regime de trânsito aduaneiro subsiste do local de 

origem ao local de destino e desde o momento do 
desembaraço para trânsito aduaneiro pela unidade de 

origem até o momento em que a unidade de destino 

conclui o trânsito aduaneiro.  

d) Na modalidade de trânsito internacional, não poderão 

ser beneficiários do regime o agente de unitização e o 

Operador de Transporte Multimodal (OTM).    

e) Quando houver constatação de extravio ou avaria no 

local de origem, a autoridade aduaneira não poderá 
permitir o trânsito aduaneiro da mercadoria avariada ou 

da partida com extravio, até que seja apurada a 

responsabilidade. 
 

139. Assinale a alternativa correta sobre os métodos de 

valoração aduaneira: 

a) Caso não seja possível utilizar o método do valor de 

transação, será usado o valor de transação de 
mercadorias similares vendidas para exportação para o 

mesmo país de importação e exportadas ao mesmo 

tempo que as mercadorias objeto de valoração, ou em 

tempo aproximado.  

b) Mercadorias idênticas são mercadorias iguais em tudo, 

inclusive nas características físicas, qualidade e 
reputação comercial. Pequenas diferenças na aparência 

não impedem que sejam consideradas idênticas 

mercadorias que em tudo o mais se enquadram na 

definição. 

c) Se, na aplicação do 2º ou do 3º métodos de valoração, 

for encontrado mais de um valor de mercadoria idêntica 
ou similar, será utilizado o mais alto na determinação do 

valor aduaneiro.  

d) A inversão dos métodos dedutivo e computado 

independe de autorização da autoridade aduaneira.  

e) Podem ser consideradas similares mercadorias 

produzidas em países diferentes. 
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140. Assinale a alternativa correta sobre o abandono de 

mercadorias: 

a) Será considerada abandonada mercadoria que 

permanecer em recinto alfandegado de zona secundária 

sem que o seu despacho de importação seja iniciado no 

decurso do prazo de 90 dias da descarga. 

b) Considera-se abandonada a mercadoria que 

permaneça em recinto alfandegado, e cujo despacho de 
importação tenha seu curso interrompido durante 

noventa dias, por ação ou por omissão do importador.  

c) O prazo de permanência de uma mercadoria em recinto 
alfandegado de zona secundária é de 75 dias. Findo 

esse prazo, o despacho aduaneiro deverá ser iniciado 

dentro de 45 dias, sob pena de a mercadoria ser 

considerada abandonada. 

d) O abandono de mercadoria pode levar à aplicação da 

pena de perdimento, inclusive no caso de bens que 
permanecerem em recinto alfandegado sem que o seu 

despacho de importação seja iniciado em noventa dias 
importados por órgãos da administração pública direta, 

de qualquer nível, ou suas autarquias.  

e) É possível que, após aplicada a pena de perdimento 
em virtude do abandono de mercadoria, o importador 

dê início ao despacho de importação. 
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QUESTÃO DISCURSIVA 
 
Considere a seguinte situação hipotética: No dia 25 de Novembro de 2014, foi publicada a Lei Estadual nº 01, 

aumentando a base de cálculo do imposto sobre a propriedade de veículos automotores para o exercício de 

2015 no Estado de Goiás. No dia 27 de Novembro de 2014, foi publicada a Lei Estadual nº 02 instituindo 

impostos sobre templos de qualquer culto localizado no Estado de Goiás. No dia 3 de Dezembro de 2014, foi 

publicada a Lei Estadual nº 03 instituindo imposto sobre o patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos 

com sede no Estado de Goiás. No dia 12 de Dezembro de 2014, foi publicada a Lei Estadual nº 04 instituindo 

imposto sobre jornais com circulação somente dentro do Estado de Goiás. Nestes casos, responda 

fundamentadamente se as referidas Leis Estaduais respeitam a Constituição Federal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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! 

 
 

http://bit.ly/Simulado-Receita-Federal-10-11   
 
 

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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