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Simulado Especial 
 8º Simulado – ISS Aracaju  
 

Nome:  
___________________________________________________________________________________ 
 

 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO EXCLUSIVO 
 

1 – Este simulado conta com questões focadas no concurso do ISS Aracaju; 

2 – A prova contém 100 itens que abordam conhecimentos cobrados nos últimos editais dos concursos; 

3 – As questões são inéditas e foram elaboradas pelos nossos professores com base no perfil da banca 
organizadora, o Cebraspe/Cespe. 

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 8:30 às 12:30 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 – O Gabarito do Simulado e o Ranking Classificatório com nota serão divulgados no blog do Estratégia 
Concursos. 

8 – Esse simulado é uma autoavaliação! Você mesmo(a) vai corrigir, a partir do padrão de respostas disponível 
na área do aluno. 

PREENCHA SEU GABARITO NO LINK - http://bit.ly/Simulado-ISS-Aracaju-17-10  
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PORTUGUÊS 

Carlos Roberto 

Texto para as questões 1 e 2. 

O impacto da pandemia nos índices de criminalidade 

Desde que as primeiras medidas de isolamento 
social foram adotadas no Brasil, em meados de março, 
para tentar conter o avanço do novo coronavírus, o 
presidente Jair Bolsonaro vem alegando que as 
restrições poderão levar ao aumento da violência. “O 
povo passando necessidade grave, nós podemos ter 
saque, invasão de supermercado, algumas regiões do 
país sem lei”, afirmou em 30 de março. 

O setor de inteligência do governo chegou a 
traçar alguns cenários de descontrole social, com a 
ocorrência de ondas de saques até em hospitais. Parte 
dos militares que integram o governo passou a usar o 
argumento para endossar o discurso do presidente e 
defender o chamado isolamento vertical, em que apenas 
os grupos de risco, como idosos e pessoas com doenças 
crônicas, ficam isolados. Não há, porém, comprovação 
científica de que essa estratégia funcione. 

Dados preliminares de capitais como São Paulo 
e Rio de Janeiro mostram que houve redução nos 
chamados crimes contra o patrimônio, como roubos e 
furtos. Segundo um levantamento feito pelo jornal O 
Estado de S. Paulo, essa tendência também foi 
observada nos Estados Unidos e em países da Europa. 

Ao mesmo tempo, o número de homicídios 
ficou estável e até aumentou nas duas cidades. No Rio, o 
fato pode estar ligado à guerra entre quadrilhas rivais, 
segundo o jornal O Globo. Não se sabe a causa do 
aumento das mortes em São Paulo. Especialistas em 
segurança pública alertam que é difícil explicar o 
fenômeno sem conhecer a natureza desses crimes, que 
podem estar ligados ao tráfico de drogas, disputas 
territoriais ou mesmo ao aumento das tensões 
domésticas. 

Disponível em: https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/04/14/Qual-
o-impacto-da-pandemia-nos-%C3%ADndices-de-criminalidade 

 

 

 

 

 

 

01.  Assinale a opção em que a explicação não atende à 
norma padrão da língua. 

a) O registro das vírgulas antes e depois da oração “para 
tentar conter o avanço do novo coronavírus", no 
primeiro parágrafo do texto, justifica-se pela 
necessidade de evidenciar o deslocamento de orações 
adverbiais de longa extensão. 

b) As aspas utilizadas em “O povo passando necessidade 
grave, nós podemos ter saque, invasão de 
supermercado, algumas regiões do país sem lei” 
caracterizam a utilização do discurso indireto do 
presidente. 

c) O redator poderia ter escrito o segundo período do 
segundo parágrafo da seguinte forma: “Parte dos 
militares que integram o governo passaram a usar o 
argumento para endossar o discurso do presidente...". 

d) No terceiro parágrafo do texto, o pronome 
demonstrativo "essa" foi empregado com função 
anafórica em "... essa tendência também foi observada 
nos Estados Unidos e em países da Europa”. 

e) O registro do acento grave em "... o fato pode estar 
ligado à guerra entre quadrilhas rivais...", no quarto 
parágrafo do texto, é obrigatório, haja vista que o 
substantivo "guerra" foi minudenciado no contexto.  
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02.  Entre as ideias defendidas no texto, a única que 
NÃO está presente é: 

a) Dentre as consequências desastrosas que o 
isolamento pode ocasionar, destaca-se o aumento 
significativo da violência. 

b) Infere-se que, pela leitura do texto, o presidente 
defende o isolamento vertical, ou seja, aquele em que 
apenas alguns grupos ficam isolados, selecionando-se 
grupos que apresentam mais riscos de desenvolver a 
doença ou aqueles que podem apresentar um quadro 
mais grave. 

c) Uma das consequências benéficas do isolamento é a 
diminuição de certos crimes, como aqueles contra o 
patrimônio. 

d) O tráfico de drogas ainda é um dos fatores que 
contribuem para o crescimento do número de 
homicídios no país. 

e) O isolamento vertical surtirá efeitos mais eficientes 
quanto ao combate da pandemia causada pelo 
coronavírus. 

 

 

Texto para as questões 3 e 4. 

Por que pomos os pingos nos "is"? 

 
A expressão "pôr os pingos nos is" significa organizar o que 
está confuso, discernir entre uma coisa e outra, definir o lugar 
de cada coisa etc. Mas por que, quando queremos pôr ordem 
no caos, dizemos que vamos colocar os pingos nos is? 
Originalmente o "i" não tinha pingo. Na época romana, só 
havia as letras maiúsculas. E, como se sabe, o "I" maiúsculo 
não tem pingo (aliás, parece que muita gente não sabe disso). 
Quando, séculos depois, inventaram as minúsculas para 
facilitar a tarefa dos copistas de reproduzir centenas de 
páginas manuscritas, surgiu um problema: como as letras 
cursivas, típicas da escrita manual, são todas ligadas entre si (e 
é exatamente por isso que esse sistema de escrita facilitava a 
vida dos copistas, já que eles não precisavam levantar a pena 
do papel para passar de uma letra a outra), dois "ii" se 
assemelhavam a um "u", o que gerava ambiguidade, pois o 
latim tem muitas palavras com dois "ii". 
A solução foi criar um sinal distintivo, no caso, o pingo do "i". É 
bem verdade que, posteriormente, com a invenção do trema, 
os dois "ii" passaram a se confundir com "ü", mas agora o risco 
era menor: as línguas que tinham "ii" não tinham "ü" e vice-
versa. Logo, colocar um pingo no "i" foi a maneira encontrada  

 

pelos monges medievais (que passavam a vida copiando 
livros) para distinguir letras diferentes. Desde então, pôr os 
pingos nos is é sinônimo de distinguir, definir, determinar, e, 
por extensão, organizar, enquadrar, esclarecer... 

Disponível em: <revistalingua.uol.com.br/textos/blog-abizzocchi/por-que 
pomos- os-pingos-nos-is-288588-1.asp> 

 

03. Nas duas últimas linhas do texto, a relação entre 
“organizar, enquadrar, esclarecer” e “distinguir, definir, 
determinar” é de: 

a) oposição. 

b) consequência. 

c) comparação. 

d) exemplificação. 

e) adição.  

 

04. Ainda como base no texto acima, as expressões 
destacadas em negrito e sublinhadas (Originalmente; 
Séculos depois; Posteriormente; Logo; Desde então) 
que funcionam como marcadores de tempo são: 

a) Originalmente; Séculos depois. 

b) Originalmente; Posteriormente; Logo. 

c) Séculos depois; Logo; Desde então. 

d) Originalmente; Séculos depois; Posteriormente; 
Desde então. 

e) Originalmente; Séculos depois; Posteriormente; Logo; 
Desde então. 
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Texto para a questão 5. 

 

“A incapacidade da Organização das Nações Unidas 
- ONU - de lidar com uma das maiores ameaças deste início do 
século, o terrorismo, é o que melhor simboliza a crise vivida 
pela organização. Até hoje, os países que compõem a ONU 
nem sequer conseguiram chegar a um consenso sobre o que 
deve ser definido como terrorismo, o que complica qualquer 
tentativa conjunta de combatê-lo. Agora, o secretário geral 
Kofi Annan resolveu colocar ordem na casa. Na semana 
passada, ele apresentou o mais amplo projeto para reformar a 
ONU desde sua criação, em 1945. A proposta inclui a sugestão 
de ampliar o Conselho de Segurança e criar mecanismos para 
corrigir distorções históricas, como a presença de regimes 
tirânicos na Comissão de Direitos Humanos da organização.” 

 

05. Assinale a alternativa correta de acordo com o 
contexto. 

a) Os vocábulos ameaças e terrorismo não possuem 
nada em comum com relação aos seus significados. 

b) O fragmento “a incapacidade da ONU de lidar com 
ameaças deste século”, classifica-se como sujeito 
composto por conter mais de um núcleo. 

c) A palavra “terrorismo” é aposto do fragmento “uma 
das maiores ameaças deste início de século”. 

d) O vocábulo “terrorismo” é adjunto adverbial de modo 
de ameaças. 

e) A expressão “colocar ordem na casa” significa, 
exclusivamente, arrumar a área física da sede da ONU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06. Carlos Roberto, Auditor da Prefeitura Municipal de 
Aracaju recém-empossado, deparou-se com o seguinte 
recado, em sua estação de trabalho, no primeiro dia de 
efetivo exercício: 

Prezado Carlos Roberto, seja bem-vindo à Prefeitura 
Municipal de Aracaju. Esta será sua estação de 
trabalho e você deverá instalar os equipamentos 
eletrônicos para iniciar os trabalhos. Logo, para 
instalação do mouse do seu computador, siga os 
passos a seguir: 

1. Retire o receptor acoplado na parte interior do 
mouse.  

2. Insira o receptor na porta USB de seu computador.  

3. Seu computador irá localizar e instalar o receptor 
automaticamente.  

4. Acione o botão "ON" de seu mouse. 

O problema de redação dessas instruções é: 

a) tempos verbais inadequados; 

b) mau uso de pronomes possessivos; 

c) falta de paralelismo sintático; 

d) produção de ambiguidade; 

e) redundâncias desnecessárias. 

 

07. É impossível decifrar o enigma construído por 
Machado de Assis, porque o livro traz apenas o ponto 
de vista de um personagem, Bentinho. É a tal história 
do “narrador pouco confiável”. 

No que se refere à grafia, para estar de acordo com o 
padrão culto, a frase que deve ser preenchida com 
forma idêntica à destacada acima é:  

a) Alguém poderá perguntar: − Capitu traiu Bentinho, ...?  

b) Gostaria de saber... ele se interessou especificamente 
por essa obra de Machado de Assis.  

c) Quem sabe o... dessa incerteza presente na obra Dom 
Casmurro?  

d) Enigmas são sempre interessantes,... despertam 
curiosidade acerca da obra.  

e) −... foi a obra que mais o teria impressionado, 
respondeu alguém quando indagado sobre o motivo da 
emoção. 

 



5 
8º Simulado Especial – Concurso ISS Aracaju – 17/10/2020 

 

 

08. Na questão, indique a opção que corresponde a 
emprego incorreto de sinal de pontuação. 

Considerado um dos mais promissores mercados do 
mundo para a previdência privada,(A) com pelo menos 
12 milhões de clientes em potencial ainda não 
atendidos,(B) o Brasil tem atraído as grandes 
seguradoras multinacionais,(C) que iniciaram operação 
própria no país ou se associaram a empresas maiores 
que já atuam no mercado. O ritmo anual de 
crescimento desde 1908,(D) é de 40%. Até então,(E) os 
planos ofereciam um rendimento pré-definido para o 
futuro. 

(Adaptado de Veja - seu Investimento) 

a) A 

b) B 

c) C 

d) D 

e) E 

 

09.  A substituição do elemento grifado pelo pronome 
correspondente, com os necessários ajustes, foi feita 
corretamente em: 

a) Shannon e Turing gestavam ideias abstratas 
sofisticadas = gestavam-nas 

b) Claude E. Shannon obteve o título de doutor no MIT = 
obteve-no 

c) Shannon e Turing deduziram as regras alemãs de 
codificação = lhes deduziram 

d) Turing, entretanto, não viu sua máquina se 
transformar em lap-tops e tablets que hoje povoam  o 
imaginário infantil = povoam-lo 

e) Ouvir as comunicações dos inimigos e decifrar seus 
códigos era uma atividade indispensável = decifrar-lhes 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

10. A frase que admite transposição para a voz passiva 
encontra-se em: 

a) ... que, hoje, subsidia a tradução de seus livros para o 
resto do mundo. 

b) A Áustria entrou para a história da inteligência do 
século 20... 

c) Sigmund Freud, o criador da psicanálise, e o pintor 
expressionista Egon Schiele são alguns deles. 

d) Em outra face, menos vistosa, foi também um dos 
berços mentais do nazismo. 

e) Lá viveu, também, Thomas Bernhard... 

 

 
AUDITORIA GERAL 

Tonyvan Carvalho 

11. Em relação à materialidade no planejamento e na 
execução da auditoria, avalie as assertivas a seguir e 
assinale a INCORRETA: 

a) Distorções, incluindo omissões, são consideradas 
relevantes quando for razoavelmente esperado que 
essas possam, individualmente ou em conjunto, 
influenciar as decisões econômicas de usuários 
tomadas com base nas demonstrações contábeis. 

b) Julgamentos sobre materialidade são feitos à luz das 
circunstâncias envolvidas, e são afetados pela 
magnitude e natureza das distorções, ou a combinação 
de ambos.  

c) Julgamentos sobre quais assuntos são relevantes para 
usuários das demonstrações contábeis são baseados 
em considerações sobre as necessidades de usuários 
individuais específicos, cujas necessidades podem 
variar significativamente. 

d) A determinação de materialidade pelo auditor é uma 
questão de julgamento profissional e é afetada pela 
percepção do auditor das necessidades de informações 
financeiras dos usuários das demonstrações contábeis. 

e) O conceito de materialidade é aplicado pelo auditor 
no planejamento e na execução da auditoria, e na 
avaliação do efeito de distorções identificadas na 
auditoria e de distorções não corrigidas, se houver, 
sobre as demonstrações contábeis e na formação da 
opinião no relatório do auditor independente. 
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12. Em relação ao controle de qualidade para firmas de 
auditoria, assinale a assertiva INCORRETA: 

a) O objetivo da firma é estabelecer e manter um 
sistema de controle de qualidade para obter segurança 
razoável que a firma e seu pessoal cumprem as normas 
técnicas e as exigências regulatórias e legais aplicáveis; 
e os relatórios sobre demonstrações contábeis e 
demais relatórios emitidos pela firma e pelos sócios 
encarregados do trabalho são apropriados nas 
circunstâncias. 

b) Revisão do controle de qualidade do trabalho é o 
processo projetado para fornecer uma avaliação 
objetiva, na data, ou antes, da data do relatório, dos 
julgamentos relevantes feitos pela equipe do trabalho 
e das conclusões obtidas ao elaborar o relatório. 

c) Monitoramento é o processo que consiste na contínua 
consideração e avaliação do sistema de controle de 
qualidade da firma, incluindo a inspeção periódica de 
uma seleção de trabalhos concluídos, projetados para 
fornecer à firma segurança razoável de que seu 
sistema de controle de qualidade está operando de 
maneira efetiva. 

d) A firma deve estabelecer políticas e procedimentos 
para fornecer segurança razoável de que a firma e seu 
pessoal cumprem as exigências éticas relevantes. 

e) Revisor de controle de qualidade do trabalho é o 
sócio, ou outro profissional da firma, uma pessoa 
externa adequadamente qualificada, ou uma equipe 
composta por essas pessoas, que façam parte da 
equipe de trabalho, com experiência e autoridade 
suficientes e apropriadas para avaliar objetivamente os 
julgamentos relevantes feitos pela equipe de trabalho 
e as conclusões obtidas para elaboração do relatório. 

 

13. De acordo com as Normas Técnicas de Auditoria, 
avalie as alternativas a seguir e assinale a INCORRETA: 

a) A evidência de auditoria é mais confiável quando é 
obtida de fontes independentes externas à entidade. 

b) Em alguns casos, a administração se recusa a permitir 
que o auditor envie solicitações de confirmação 
externa. Nesse caso, a fim de preservar a qualidade do 
trabalho realizado, o auditor deve evitar a execução de 
procedimentos alternativos de auditoria. 

 

 

c) A confiabilidade da evidência de auditoria gerada 
internamente é maior quando os controles 
relacionados impostos pela entidade, são efetivos. 

d) Em alguns casos, a simples ausência de informações 
pode constituir evidência de auditoria. 

e) Os testes de observância visam à obtenção de 
razoável segurança de que os controles internos 
estabelecidos pela administração estão em efetivo 
funcionamento, inclusive quanto ao seu cumprimento 
pelos funcionários e administradores da entidade. 

 

14. De acordo com as Normas Técnicas de Auditoria, 
avalie as alternativas a seguir e assinale a CORRETA: 

a) Solicitações de confirmação positiva “em branco” são 
aquelas que determinam o valor (ou outra informação) 
na solicitação de confirmação, e pedem à parte que 
confirma preencher o valor ou fornecer outra 
informação. 

b) A constatação de que o objeto em exame apresenta 
perfeitas condições de uso é um dos requisitos que 
devem estar presentes quando da aplicação do 
procedimento de auditoria denominado observação. 

c) A fim de confirmar se os valores contabilizados no 
período como despesa de juros referente a um 
empréstimo de longo prazo foram apurados 
corretamente, o auditor deve utilizar o procedimento 
de recálculo. 

d) Os testes substantivos visam à obtenção de evidência 
quanto à suficiência, exatidão e validade dos dados 
produzidos pelos controles internos da entidade. 

e) evidência de auditoria para a obtenção de conclusões 
para fundamentar a opinião do auditor é conseguida 
pela execução de procedimentos de avaliação de riscos 
e procedimentos adicionais de auditoria, que 
abrangem testes de controle e amostragem de 
auditoria. 
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15. Avalie os itens a seguir: 

I. No processo de amostragem, se a taxa esperada de 
desvio for inaceitavelmente alta, o auditor geralmente 
decide por não executar os testes de controles. 

II. Anomalia é a distorção ou o desvio que é 
comprovadamente representativo de distorção ou 
desvio em uma população. 

III. No processo de amostragem em auditoria, todas as 
unidades de amostragem devem ter a mesma chance 
de serem selecionadas. 

É correto o que ser afirma somente em: 

a) I 

b) II 

c) III 

d) I e III 

e) II e III 

 

 
DIREITO ADMINISTRATIVO 

Antônio Daud 

16. No que se refere à delegação do poder de polícia, é 
INCORRETO asseverar que: 

a) Lei poderá delegar o poder de polícia às autarquias e 
fundações de direito público.   

b) A inciativa privada não pode ser delegatária do poder 
de polícia, muito embora possa desempenhar aspectos 
materiais desta atividade, por meio de atos de mera 
execução.  

c) É possível a delegação de atos de consentimento a 
empresas estatais. 

d) É legítima a atribuição a empresas públicas de atos de 
ordem.  

e) É lícita a delegação a sociedades de economia mista 
de atos de fiscalização.   

 

17. É característica da Organização Social: 

a) constituir-se ente privado revestido de finalidade 
lucrativa.   

b) pertencer à Administração Pública, em sua acepção 
subjetiva.  

 

 

c) qualificação que depende diretamente de ato de 
competência do Ministro da Justiça. 

d) exigência de comprovação de funcionamento há pelo 
menos 3 anos.  

e) participação de representante do poder público no 
Conselho de Administração  

 

18. Considerando o disposto no Decreto federal 
6.170/2007, é correto afirmar que: 

a) convênio consiste no instrumento administrativo, de 
interesse recíproco, por meio do qual a transferência 
dos recursos financeiros se processa por intermédio de 
instituição ou agente financeiro público federal, que 
atua como mandatário da União.   

b) contrato de repasse diz respeito ao instrumento que 
disciplina a transferência de recursos financeiros a ente 
público estadual, distrital ou municipal ou a entidades 
privadas sem fins lucrativos, visando a execução de 
programa de governo, em regime de mútua 
cooperação.  

a) a entidade interveniente, diferentemente dos 
próprios contratantes, não é responsável por atos 
relacionados ao contrato de repasse. 

d) é permitida a celebração de convênio entre dois entes 
públicos federais.  

e)  é vedada a celebração de convênio ou contrato de 
repasse com entidade privada sem fins lucrativos que 
haja provocado dano ao erário em suas relações 
anteriores com a União. 

 

19. No que pertine às disposições constantes da Lei 
8.429/1992, trata-se de ato de improbidade que atenta 
contra os princípios da Administração Pública: 

a) frustrar a licitude de processo seletivo para 
celebração de parcerias com entidades sem fins 
lucrativos.  

b) facilitar para que terceiro se enriqueça ilicitamente.  

c) realizar operação financeira sem observância das 
normas legais, inobservando, assim, o princípio da 
legalidade.  

d) perceber vantagem econômica para intermediar a 
liberação de verba pública.  

e) retardar, indevidamente, ato de ofício.   
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20. Consoante previsto na Lei 8.666/1993, a licitação é 
dispensada na seguinte situação: 

a) quando a União tiver que intervir no domínio 
econômico para regular preços ou normalizar o 
abastecimento. 

b) nos casos de emergência ou de calamidade pública, 
quando caracterizada urgência de atendimento de 
situação. 

c) quando não acudirem interessados à licitação anterior 
e esta, justificadamente, não puder ser repetida sem 
prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, 
todas as condições preestabelecidas.  

d) para aquisição de materiais, equipamentos, ou 
gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, 
empresa ou representante comercial exclusivo, vedada 
a preferência de marca.  

e) dação em pagamento de bens imóveis, quando 
houver autorização legislativa, avaliação prévia e 
interesse público devidamente justificado. 

 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL  

Túlio Lages 

21. Acerca dos direitos e deveres individuais e coletivos 
previstos na Constituição Federal, assinale a alternativa 
correta: 

a) Não há previsão de admissão de ação privada nos 
crimes de ação pública. 

b) Mesmo em caso de guerra declarada, a pena de 
morte não pode ser aplicada. 

c) O livre exercício dos cultos é assegurado apenas às 
religiões cristãs, mulçumanas e hindus. 

d) Os atos necessários ao exercício da cidadania, na 
forma da lei, são gratuitos. 

e) É vedada a prestação de assistência religiosa nas 
entidades de internação coletiva. 

 

 

 

 

 

 

 

22. Sobre a nacionalidade, segundo a Constituição 
Federal, é correto afirmar: 

a) A lei poderá estabelecer distinção entre brasileiros 
natos e naturalizados, salvo nos casos previstos na 
Constituição. 

b) É possível reaver a nacionalidade brasileira perdida. 

c) É cargo privativo de brasileiro nato o de Ministro do 
Superior Tribunal de Justiça. 

d) Em virtude de atividade nociva ao interesse nacional, 
é possível o cancelamento da naturalização do 
brasileiro por ato no Ministro da Justiça. 

e) O nascido na República Federativa do Brasil será 
considerado brasileiro nato quando os pais são 
estrangeiros e pelo menos um deles está no Brasil a 
serviço de seu país. 

 

23. Sobre a organização político-administrativa do 
Estado, analise as assertivas abaixo e assinale a 
correta. 

a) A soberania é um atributo exclusivo da República 
Federativa do Brasil. 

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 ordinária. 

c) Compete privativamente à União proteger o meio 
ambiente e combater a poluição em qualquer de suas 
formas. 

d) É competência comum da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios exercer a 
classificação, para efeito indicativo, de diversões 
públicas e de programas de rádio e televisão. 

e) Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 
legislar concorrentemente sobre desapropriação. 

 

 

 

 

 

 



9 
8º Simulado Especial – Concurso ISS Aracaju – 17/10/2020 

 

 

24. A respeito do Poder Executivo, segundo a 
Constituição Federal, assinale a alternativa correta: 

a) A comutação de penas é competência privativa 
indelegável do Presidente da República. 

b) O Presidente da República poderá ser 
responsabilizado por atos que não guardem relação 
com exercício de suas funções, desde que estejam 
previstos taxativamente em lei. 

c) Na responsabilização do Presidente da República, 
recebida a acusação ou queixa-crime pelo Supremo 
Tribunal Federal, no caso de infração penal comum, ou 
instaurado o processo pelo Senado Federal, no caso de 
crime de responsabilidade, se decorrido o prazo de 
cento e oitenta dias e o julgamento permanecer 
inconcluso, cessará o afastamento do chefe do Poder 
Executivo federal. 

d) Atos do Presidente da República que atentem contra 
a segurança interna do País e a lei orçamentária são 
crimes de responsabilidade, a serem definidos em lei 
complementar. 

e) A Constituição prevê rol taxativo de atos do 
Presidente da República que configuram crime de 
responsabilidade. 

 

25. Acerca do Sistema Tributário Nacional, segundo a 
Constituição Federal, assinale a alternativa correta: 

a) Sempre que possível, os impostos terão caráter 
coletivo e serão graduados segundo a capacidade 
econômica e a idade do contribuinte. 

b) A cobrança de pedágio pela utilização de vias 
conservadas pelo Poder Público é vedada pela 
Constituição, sendo permitida atualmente por 
entendimento do Supremo Tribunal Federal. 

c) Pertencem aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios o produto da arrecadação do imposto da 
União sobre renda e proventos de qualquer natureza, 
incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a 
qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas 
fundações que instituírem e mantiverem. 

d) A União entregará, do produto da arrecadação do 
imposto sobre produtos industrializados, vinte por 
cento aos Estados e ao Distrito Federal, 
proporcionalmente ao valor das respectivas 
exportações de produtos industrializados. 

 

e) O imposto de renda será informado pelos critérios da 
generalidade, da universalidade e da regressividade, na 
forma da lei. 

 

 

DIREITO PENAL 

Renan Araújo 

26. Marcelo cometeu crime de moeda falsa, ao adquirir 
dolosamente algumas notas de Real falsificadas. O 
crime ocorreu na cidade de Dallas, estado do Texas 
(EUA). O valor total das cédulas falsificadas soma R$ 
5.600,00. 

Nesse caso: 

a) será aplicável a lei penal brasileira, pelo princípio da 
nacionalidade ativa, sendo hipótese de 
extraterritorialidade condicionada 

b) será aplicável a lei penal brasileira, pelo princípio da 
nacionalidade ativa, sendo hipótese de 
extraterritorialidade incondicionada 

c) será aplicável a lei penal brasileira, pelo princípio da 
defesa ou proteção, sendo hipótese de 
extraterritorialidade condicionada 

d) será aplicável a lei penal brasileira, pelo princípio da 
defesa ou proteção, sendo hipótese de 
extraterritorialidade incondicionada 

e) não será aplicável a lei penal brasileira 
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27. Jonas, no dia 10.05.2020, mediante grave ameaça 
exercida com o emprego de uma faca, exigiu de Paulo 
a entrega do celular e do relógio que a vítima trazia 
consigo. Paulo, porém, implorou a Jonas para que nada 
levasse, eis que o celular e o relógio seriam presentes 
de aniversário de seus dois filhos gêmeos. Jonas, 
compadecido, abandonou a empreitada criminosa, 
nada levando. 

Nesse caso, é correto afirmar que houve: 

a) desistência voluntária, de forma que Jonas 
responderá apenas pelo crime de ameaça 

b) arrependimento eficaz, de forma que Jonas 
responderá apenas pelo crime de ameaça 

c) desistência voluntária, de forma que Jonas responderá 
pelo crime de roubo majorado tentado 

d) arrependimento eficaz, de forma que Jonas 
responderá pelo crime de roubo majorado tentado 

e) arrependimento posterior, de forma que Jonas 
responderá apenas pelo crime de ameaça 

 

28. Euclides discutiu com Tales por conta de uma antiga 
desavença relativa a futebol. No auge da discussão, 
Euclides desferiu um forte soco no rosto de Tales, 
provocando-lhe lesões corporais. 

Nesse caso, haverá lesão corporal gravíssima se Euclides 
tiver provocado em Tales: 

a) incapacidade para as ocupações habituais por mais de 
15 dias 

b) incapacidade para as ocupações habituais por mais de 
30 dias 

c) perigo de vida 

d) debilidade permanente de sentido 

e) deformidade permanente 

 

29. Furtado, sócio-administrador da empresa 
“CHAFUNDIFÓRNIO PARTICIPAÇÕES LTDA”, pagou os 
salários de seus empregados no mês de junho de 2020, 
realizando o devido desconto relativo à cota 
previdenciária devida pelos empregados. Todavia, 
apesar de descontar os valores devidos pelos 
empregados ao INSS, Furtado, dolosamente, deixou de 
repassar os valores à previdência social. 

 

Nesse caso, é correto afirmar que a conduta de Furtado 
configura: 

a) Sonegação de contribuição previdenciária 

b) Apropriação indébita previdenciária 

c) Estelionato previdenciário 

d) Furto 

e) Descaminho 

 

30. Lucas, auditor-fiscal da SEFAZ-AL, ocupante de cargo 
em comissão, deixou, por indulgência, de punir o 
subordinado Vicente, que havia praticado falta 
funcional no exercício do cargo, embora Lucas tivesse 
competência para aplicar a referida penalidade. 

Nesse caso, é correto afirmar que a conduta de Lucas 
configura: 

a) fato penalmente atípico, sendo mero ilícito 
administrativo 

b) prevaricação 

c) condescendência criminosa 

d) corrupção passiva privilegiada 

e) advocacia administrativa 

 
 

 
ESTATÍSTICA BÁSICA 

Guilherme Neves 

31. No registro das quantidades de filhos de 200 casais, 
verificaram-se os valores mostrados na tabela 
seguinte. 

 

Nesse caso, a quantidade média de filhos para esse 
grupo de casais é igual a  

a) 0.  

b) 1.  

c) 2.  

d) 2,5.  

e) 3. 
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32. Uma equipe de engenheiros da qualidade, com vistas 
a estimar vida útil de determinado equipamento, 
utilizou uma amostra contendo 225 unidades e obteve 
uma média de 1.200 horas de duração, com desvio 
padrão de 150 horas. 

Considerando-se, para um nível de confiança de 95%, z = 
1,96, é correto afirmar que a verdadeira duração 
média do equipamento, em horas, estará em um 
intervalo entre  

a) 1.190,00 e 1.210,00.  

b) 1.185,20 e 1.214,80.  

c) 1.177,50 e 1.222,50.  

d) 1.180,40 e 1.219,60.  

e) 1.174,20 e 1.225,80. 

 

33. Tomando-se uma amostra de 100 habitantes adultos 
de uma cidade, a média de anos de escolaridade obtida 
foi de 3 anos de estudo. Segundo a Secretaria de 
Educação dessa cidade, a média de escolaridade da 
população é de, no mínimo, 4 anos. Considerando que 
o desvio padrão dos anos de escolaridade é de 1 ano, o 
valor da estatística do teste para a hipótese levantada 
pela secretaria de educação é, em módulo,  

a) 0,1.  

b) 0,4.  

c) 1.  

d) 4.  

e) 10. 

 

34. Um teste de hipóteses consistirá em testar, ao nível 
de significância de 5%, se a vida média 𝝁 das lâmpadas 
produzidas por uma indústria é igual a 2 000 horas, em 
face da hipótese alternativa de μ ser diferente de 2 000 
horas. A população das vidas das lâmpadas produzidas 
é normalmente distribuída, de tamanho infinito e 
variância conhecida. Com base em uma amostra 
aleatória de 100 lâmpadas da população que 
apresentou uma vida média de 2 050 horas, foi 
realizado o teste. Seja z o valor do escore da 
distribuição normal padrão (Z) tal que a probabilidade 
P(ǀ Z ǀ ≤ z) = 95%. O valor do escore reduzido 
encontrado, por meio dos dados da amostra, para 
comparar com o valor de z foi igual a 2,5. 

 

O desvio padrão populacional é de 

a) 400 horas. 

b) 200 horas. 

c) 500 horas. 

d) 280 horas. 

e) 100 horas. 

 

35. Um curso de treinamento é ministrado para os 
profissionais de determinado ramo de atividade. A 
população das notas de avaliação no curso, que é 
considerada de tamanho infinito e normalmente 
distribuída, apresenta uma média 𝜇 igual a 7 e 
variância 𝜎2 igual a 4. Acredita-se que mediante um 
processo de aperfeiçoamento no curso, essa média 
tenha sido aumentada. Para analisar a eficácia desse 
processo foi extraída uma amostra aleatória de 
tamanho 64 da população após o processo de 
aperfeiçoamento e foram formuladas as hipóteses 
𝐻0: 𝜇 = 7 (hipótese nula) e 𝐻1: 𝜇 > 7 (hipótese 
alternativa). O valor encontrado para a média amostral  

(𝑥) foi o maior valor tal que, ao nível de significância de 
5%, 𝐻0 não foi rejeitada. Tem-se que 𝑥 é igual a 

Dados: Valores das probabilidades 𝑃(𝑍 ≤ 𝑧) da curva 
normal padrão Z. 

 

a) 7,24 

b) 6,59 

c) 7,41 

d) 7,21 

e) 7,32 
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MATEMÁTICA FINANCEIRA 

Guilherme Neves 

36. O resultado mais próximo do valor presente de um 
fluxo de caixa uniforme com 5 termos positivos de R$ 
2.000,00, descontado a uma taxa de 2% ao mês, é de 
R$ 

a) 9.400,00. 

b) 8.900,00. 

c) 9.700,00. 

d) 9.600,00. 

e) 9.000,00. 

 

37. Para adquirir um lote de mercadorias, uma empresa 
obteve um empréstimo para ser pago em 5 parcelas 
mensais e iguais, cujo valor é R$ 20.000,00. A primeira 
parcela venceu 30 dias após a data de obtenção do 
empréstimo e as parcelas subsequentes a cada 30 dias. 
Na data de vencimento da terceira parcela, e antes do 
seu pagamento, a empresa optou pelo pagamento das 
3 parcelas que faltavam ser pagas para a liquidação do 
empréstimo. Se a taxa de juros compostos negociada 
na data da obtenção do empréstimo foi 2% a.m., o 
valor que a empresa desembolsou para fazer a 
liquidação foi, em reais,  

a) 58.838,61.  

b) 60.000,00.  

c) 58.800,00.  

d) 58.831,22.  

e) 56.539,34. 

 

38. O preço à vista de um apartamento é R$ 210.000,00. 
Guilherme fez uma proposta ao proprietário para 
adquirir esse imóvel pagando o em três parcelas iguais, 
a primeira à vista, a segunda após 1 ano e a terceira 
depois de 2 anos. O proprietário aceitou a proposta, 
desde que fossem cobrados juros compostos de 100% 
ao ano sobre o saldo devedor após o pagamento de 
cada parcela. Nas condições impostas pelo 
proprietário, o valor de cada uma das três parcelas a 
serem pagas por Guilherme, em reais, deverá ser igual 
a  

a) 120.000,00.  

b) 90.000,00.  

 

c) 100.000,00.  

d) 70.000,00.  

e) 130.000,00. 

 

39. A taxa de inflação, em um determinado período, foi 
igual a 5%. Um capital no valor de R$ 20.000,00 
aplicado durante esse período permitiu que fosse 
resgatado um montante de R$ 21.840,00. No final do 
período de aplicação, a taxa real de juros r 
correspondente é tal que  

a)  4,5% < r ≤ 5%.  

b)  r ≤ 4%.  

c)  r > 5,5%.  

d)  4% < r ≤ 4,5%.  

e)  5% < r ≤ 5,5%. 

 

40. Uma empresa tinha que liquidar uma dívida no valor 
de R$ 200.000,00 em determinada data, porém 
precisou negociar a prorrogação do prazo de 
pagamento por não dispor de liquidez. O credor 
aceitou prorrogar o pagamento por 90 dias e negociou 
a remuneração com uma taxa de juros compostos de 
2% ao mês. O valor devido pela empresa, no final do 
prazo de prorrogação, foi, em reais,  

a) 212.000,00.  

b) 212.241,60.  

c) 208.080,00.  

d) 216.000,00.  

e) 216.486,43. 
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AFO e Orçamento Público 
Luciana Marinho 

41. Em relação às disposições previstas na Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF), assinale a opção correta. 

a) Sociedade cuja maioria do capital social com direito a 
voto pertença, direta ou indiretamente, a um Estado, é 
uma empresa estatal dependente. 

b) Apesar de o Banco Central do Brasil ter parado de 
emitir títulos após 2 anos de publicação da LRF, os 
títulos já emitidos são computados no cálculo da dívida 
pública mobiliária, integrando a dívida consolidada. 

c) A LRF é inflexível no que tange à vedação da aplicação 
de receita de capital derivada de alienação de bens e 
direitos que integram o patrimônio público no 
financiamento de despesas correntes. 

d) Contribuições recolhidas pelo ente às entidades de 
previdência não são incluídas na despesa total com 
pessoal do ente. 

e) No caso de o Estado do Sergipe não cumprir os limites 
constitucionais relativos à educação e à saúde, o ente 
fica impossibilitado de receber transferências 
voluntárias para aplicação na área de assistência social 
até o atingimento dos limites constitucionais previstos. 

 

42. Com base na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), 
que constitui um marco de finanças públicas 
brasileiras, assinale a alternativa correta. 

a) A despesa total com pessoal, para os efeitos da LRF, 
será apurada somando-se a realizada no mês em 
referência com as dos onze imediatamente anteriores, 
adotando-se o regime de caixa. 

b) Para a LRF, despesa obrigatória de caráter continuado 
é a despesa corrente derivada de lei ou de medida 
provisória que fixem para o ente a obrigação legal de 
sua execução por um período superior a três 
exercícios. 

c) É obrigatória a apresentação de estimativa do impacto 
orçamentário-financeiro de aumento de despesas, no 
exercício em que esse aumento entrar em vigor e nos 
dois subsequentes, exceto para aumentos 
considerados irrelevantes nos termos da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias. 

d) Receita Corrente Líquida (RCL) pode ser conceituada 
como o somatório das receitas tributárias, de  

 

contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, 
de serviços, transferências correntes e outras receitas 
também correntes, englobadas as contribuições dos 
servidores para o custeio do seu sistema de 
previdência e assistência social. 

e) Além do estabelecimento de normas gerais sobre 
elaboração e controle dos orçamentos e balanços, a 
LRF também tem como objetivo a ação planejada e 
transparente na gestão fiscal. 

 

43. A respeito dos créditos adicionais, analise as 
afirmativas a seguir. 

I – É fonte para abertura de créditos adicionais 
suplementares e especiais o superávit financeiro do 
Balanço Patrimonial do exercício anterior. 

II – Após ação executiva que tenha por finalidade a 
abertura de créditos extraordinários, em virtude de 
grave situação calamitosa, deve ser dado o 
conhecimento  ao legislativo, sendo, portanto, tal 
ciência  dada somente após a solução da situação de 
calamidade. 

III – Os créditos especiais e suplementares serão 
autorizados por lei e abertos por decreto do Poder 
executivo. 

IV – O Poder executivo pode utilizar, com relação às 
fontes de recursos, o superávit do orçamento corrente 
para apresentar projeto de lei que vise à abertura de 
créditos adicionais especiais. 

Assinale: 

a) se somente as alternativas I e III estiverem corretas. 

b) se somente as alternativas I, II e III estiverem corretas. 

c) se somente a alternativa III estiver correta. 

d) se todas as alternativas estiverem corretas. 

e) se todas as alternativas estiverem erradas. 
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44. A Lei orçamentária anual (LOA) não conterá 
dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação 
de despesa, excetuando-se dessa regra a autorização 
para abertura de créditos suplementares e contratação 
de operações de crédito, ainda que por antecipação da 
receita. Esse mandamento decorre do princípio 
orçamentário da 

a) Legalidade 

b) Unidade 

c) Não afetação da receita 

d) Exclusividade 

e) Discriminação 

 

45. O Plano plurianual (PPA), instrumento de 
planejamento estratégico das ações governamentais, 
tem como característica marcante 

a) Ser encaminhado até quatro meses antes do 
encerramento do primeiro exercício financeiro e 
devolvido para sanção até o encerramento da sessão 
legislativa. 

b) Coincidir com o mandato do presidente da república 
eleito. 

c) Compreender as metas e prioridades da administração 
pública federal, incluindo as despesas de capital para o 
exercício financeiro subsequente e orientará a 
elaboração da lei orçamentária anual. 

d) Estabelecer, de forma regionalizada, as diretrizes, 
objetivos e metas da administração pública federal 
para as despesas correntes e outras delas decorrentes 
e para as relativas aos programas de duração 
continuada. 

e) Estar condicionado ao cumprimento das metas 
anteriormente aprovadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CONTABILIDADE GERAL 
Júlio Cardozo 

46. Consideram-se fatos contábeis aqueles que 
provocam mudanças no patrimônio das entidades, 
devendo ser objeto de escrituração através das 
rubricas contábeis. Um fato contábil do tipo misto 
aumentativo irá abranger: 

a) duas ou mais contas permanentes. 
b) uma conta de receita e uma conta patrimonial. 
c) uma conta permanente e uma conta de resultado. 
d) duas ou mais contas patrimoniais e uma conta de 

receita. 
e) duas ou mais contas patrimoniais e uma conta de 

despesa. 
 
47. Considerando a correta aplicação do Método das 

Partidas Dobradas e a técnica de escrituração contábil, 
relacione as colunas e assinale a alternativa com a 
sequência correta. 

1.  Lançamento de primeira fórmula. 
2.  Lançamento de segunda fórmula. 
3.  Lançamento de terceira fórmula. 
4.  Lançamento de quarta fórmula. 
(  ) Integralização de capital no valor de R$ 1.000.000,00, 

40% em dinheiro e 60% em terrenos. 
(  ) Aquisição de imóveis por R$ 100.000,00 com 

pagamento à vista em cheque. 
 (  ) Pagamento de R$ 56.000,00 de aluguel e R$ 4.000,00 

de IPTU do exercício anterior, referentes ao imóvel 
alugado, sendo R$ 10.000,00 em dinheiro e R$ 
50.000,00 em cheque. 

(  ) Aquisição de móveis por R$ 200.000,00, com 
pagamento de 20% à vista em cheque e 80% a prazo. 

 a)  1 - 4 - 2 - 3. 
 b)  3 - 1 - 4 - 2. 
 c)  4 - 1 - 3 - 2. 
 d)  2 - 1 - 4 - 3. 
 e)  3 - 4 - 1 - 2. 
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48. Considerando o registro dos fatos contábeis e o 

efeito na estrutura patrimonial das entidades, assinale 
a alternativa que apresenta a afirmação correta. 

a)  A compra de R$ 100.000,00 de mercadorias para 
revenda realizada a prazo provoca um aumento no 
Ativo e uma redução no Passivo.  

 b)  O pagamento de R$ 30.000,00 a fornecedores, 
decorrente de aquisição de mercadorias que haviam 
sido adquiridas no mês passado, a prazo, provoca uma 
diminuição no Ativo e uma diminuição no Passivo.  

 c)  O pagamento de obrigações tributárias apuradas no 
exercício anterior, no valor de R$ 12.000,00, provoca 
um aumento no Ativo e uma redução do Passivo.  

d)  A compra de um veículo do imobilizado à vista por R$ 
48.000,00 provoca um aumento no Passivo.  

e)  Recebimento de adiantamento de cliente de R$ 
18.000,00, por conta de serviço de limpeza que a 
empresa irá prestar, provoca um aumento no Ativo e 
uma redução do Passivo. 

 
49. Considerando o que prevê a Lei das Sociedades por 

Ações (Lei 6404/76), os estoques de mercadorias 
fungíveis destinados à venda poderão ser avaliados 
quando aceitos pela técnica contábil a valor 

 a)  de mercado. 
 b)  presente. 
 c)  original. 
 d)  de reposição. 
 e)  futuro. 
 
50. Considere que, no mês de dezembro de 2020, a 

Empresa Aracaju S/A realizou as seguintes transações 
de operações com mercadorias: 

• Vendas de mercadorias para o exterior à vista no valor 
de  R$ 1.000.000,00; 

• Devolução de vendas no valor de  R$ 100.000,00; 
• Tributos incidentes sobre vendas no valor de R$ 

200.000,00; 
• Custo das mercadorias vendidas no valor de  R$ 

300.000,00; 
• Descontos financeiros concedido no valor de   

 R$ 50.000,00. 
• Fretes sobre vendas no valor de  R$ 40.000,00. 
 A partir dessas informações, é correto afirmar que o 

lucro bruto com as vendas das mercadorias no referido 
mês foi 

a) R$ 310.000,00. 
b)  R$ 350.000,00. 

 
c)  R$ 400.000,00. 
d)  R$ 500.000,00. 
e)  R$ 700.000,00. 
 
51. A empresa Sempre Apertada S/A efetuou, em 

03/10/2020, um desconto de duplicatas no valor de R$ 
600.000,00 junto ao Banco Corujão. Nessa operação, 
houve o desconto de R$ 18.000,00 a título de juros. 
Considerando a correta escrituração contábil e o que 
prevê o CPC 08 (R1) - Custos de Transação e Prêmios 
na Emissão de Títulos e Valores Mobiliários, identifique 
o correto lançamento que deve ser feito no momento 
do desconto da duplicata.  

a)  Débito – Banco Conta Movimento (Ativo)     R$ 
582.000,00. 

   Débito – Juros a Transcorrer (Ativo)             R$ 
18.000,00. 

     Crédito – Duplicata Descontada (Passivo)    R$ 
600.000,00. 

b)  Débito – Banco Conta Movimento (Ativo)       R$ 
582.000,00. 

     Débito – Juros a Transcorrer (Ativo)              R$ 
18.000,00. 

     Crédito – Duplicata Descontada (Ativo)          R$ 
600.000,00. 

c)  Débito – Banco Conta Movimento (Ativo)       R$ 
582.000,00. 

     Débito – Despesas Financeiras (Resultado)   R$ 
18.000,00. 

     Crédito – Duplicata Descontada (Ativo)          R$ 
600.000,00. 

d) Débito – Banco Conta Movimento (Ativo)       R$ 
585.000,00. 

     Débito – Juros a Transcorrer (Passivo)         R$ 
15.000,00. 

     Crédito – Duplicata Descontada (Passivo)     R$ 
600.000,00. 

e)  Débito – Banco Conta Movimento (Ativo)      R$ 
582.000,00. 

     Débito – Juros a Transcorrer (Passivo)         R$ 
18.000,00. 

     Crédito – Duplicata Descontada (Passivo)   R$ 
600.000,00. 
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52. A Cia Sergipe S/A possuía, em 31/12/2019, um ativo 

imobilizado, o qual estava contabilizado por R$ 
1.500.000,00, sendo composto pelos seguintes valores: 

• Custo de Aquisição: R$ 1.800.000,00; 

• Perda por Recuperabilidade (reconhecida em 
2018): R$ 300.000,00. 

 Em dezembro de 2020, a empresa realizou novamente o 
Teste de Recuperabilidade desse Ativo Imobilizado e 
obteve as seguintes informações: 

• Valor em Uso do Ativo: R$ 1.560.000,00; e 
Valor Justo Líquido das Despesas de Venda: R$ 
1.800.000,00.  

Considerando o que prevê o CPC 01 – Redução ao Valor 
Recuperável de Ativos e as informações apresentadas, 
no exercício 2020, a Cia Sergipe S/A: 

a)  não efetuou qualquer ajuste no valor do seu ativo. 
b)  reconheceu uma despesa por desvalorização no valor 

de R$ 150.000,00. 
c)  reconheceu uma receita no valor de R$ 150.000,00. 
d)  reconheceu uma receita no valor de R$ 300.000,00. 
e)  reconheceu uma perda no valor de R$ 300.000,00. 
 
Considere os saldos das contas apresentadas a seguir, 

referentes à Demonstração do Resultado do Exercício 
da empresa comercial JLS S/A. Os fatos ocorreram ao 
longo do exercício de 2020.  

Demonstração do Resultado do Exercício – Cia JLS S/A – 
ano de 2020 

(+) Receitas    100.000,00 
(-) ICMS sobre as vendas  (18.000,00) 
(-) Custo das Mercadorias Vendidas (40.000,00) 
(-) Salários    (6.000,00) 
(-) FGTS     (480,00) 
(-) INSS sobre folha de pagamento (1.200,00) 
(-) Depreciação    (10.000,00) 
(-) IR/CSSL    (7.300,00) 
(=) Resultado do período  17.020,00 
 Outras Informações: a venda no período corresponde 

ao total de mercadorias adquiridas por R$ 48.000,00, 
com ICMS incluso na compra das mercadorias no valor 
de R$ 8.000,00. O resultado do período foi 
integralmente destinado para a Reservas de Lucros.  

 
53. Diante do exposto, assinale a alternativa que 

apresenta o valor adicionado a distribuir pela Cia JLS 
S/A no período. 

a)  R$ 17.020,00. 

 
b)  $ 42.000,00. 
c)  R$ 52.000,00. 
d)  R$ 60.000,00. 
e)  $ 82.000,00. 
 
54. De acordo com o CPC 25 - PROVISÕES, PASSIVOS 

CONTINGENTES E ATIVOS CONTINGENTES, marque a 
assertiva correta: 

a) padrão estabelecido de práticas passadas, de políticas 
publicadas que indicam a outras partes que a entidade 
aceitará responsabilidades não podem ser 
consideradas com eventos que criam obrigação para 
fins de constituição de passivos.  

b) É possível que o passivo contingente seja uma 
obrigação presente para a entidade, mas não será 
reconhecido nas demonstrações contábeis.  

c) um provisão será reconhecida desde que, dentre 
outros fatores, a entidade possua uma obrigação legal 
ou formalizada como resultado de eventos passados.   

d) para o reconhecimento de uma provisão, é condição 
necessária saber a identidade da parte a quem se deve 
a obrigação.   

e) para fins de reconhecimento de provisões, se um 
evento não gerar imediatamente uma obrigação não 
pode gerá-la em data posterior.  

 
55. Ao elaborar sua Demonstração dos Fluxos de Caixa 

referente ao exercício de 2020, a Cia Black Coruja S.A. 
apurou alguns saldos de suas contas: 

• Dinheiro no caixa: R$ 1.800,00 
• Conta Corrente no Banco ABC: R$ 40.000,00 
• Investimentos em Poupança: R$ 14.000,00 
• Contas a Receber de Clientes, com vencimento em 12 

dias: R$ 18.000,00 
• CDB - Certificado de Depósito Bancário, com 30 dias de 

carência: R$ 100.000,00 
• Contas a Receber de Clientes, com vencimento em 74 

dias: R$ 80.000,00 
• Fundos de Investimentos, com 10 anos de carência: R$ 

1.600,00 
Atendendo o que prevê o CPC 03 – Demonstração dos 

Fluxos de Caixa, o total a ser apresentado como Caixa e 
Equivalentes de Caixa, em reais, é de 

a) 41.800,00 
b) 155.800,00 
c) 173.800,00 
d) R$253.800,00 
e) R$255.400,00 



17 
8º Simulado Especial – Concurso ISS Aracaju – 17/10/2020 

 

 
56. A empresa Xavante S/A possuía uma veículo, 

adquirida por R$ 21.600,00, instalada para utilização 
em 12 anos. Após nove anos de uso, tendo a 
depreciação adequada sido oportunamente 
contabilizada, foi ele vendido, ocasionando perda de 
R$ 1700,00. 

Para que as afirmações acima sejam corretas podemos 
dizer que o valor obtido na venda foi de 

a) R$8.260,00  
b)  R$6.560,00  
c) R$4.860,00  
d)  R$5.636,00  
e)  R$3.700,00 
 
57. Considere-se o seguinte balancete, que foi 

apresentado pelo contador da Cia. Sou Coruja S.A. 
Balancete da Cia. Sou Coruja em 31/12/2020 
Bancos R$ 240.000,00 
Caixa R$ 20.000,00 
Capital Social R$ 125.000,00 
Duplicatas a Receber – Curto Prazo R$ 38.000,00 
Duplicatas a Receber – Longo Prazo R$ 127.000,00 
Financiamentos a pagar – Curto Prazo R$ 73.000,00 
Financiamentos a pagar – Longo Prazo R$ 118.000,00 
Estoques R$ 275.000,00 
Fornecedores – Curto Prazo R$ 136.000,00 
Fornecedores – Longo Prazo R$ 248.000,00 
De acordo com o balancete apresentado pelo contador 

da Cia. Sou Coruja S/A., o índice de liquidez seca 
aproximado da empresa foi de: 

a) 0,74 
b) 0,82 
c) 1,22 
d) 1,42 
e) 2,74 
 
58. Os balanços patrimoniais de uma entidade, relativos 

aos exercícios de 2019 e 2020, demonstraram um Ativo 
Total sem variações de um exercício para outro, 
totalizando R$ 900.000,00. Observou-se que o Passivo 
Exigível cresceu 12% em 2020 quando comparado com 
2019. Considerando esses dados, assinale a alternativa 
correta. 

a) Ocorreu aumento do capital circulante líquido. 
b) O capital próprio da entidade aumentou em 12%. 
c) O índice de liquidez corrente aumentou em 12%. 
d) O índice de Participação de Capital de Terceiros 

aumentou de 2015 para 2016. 

 
e) Para cada R$ 1,00 de capital próprio investido, a 

entidade adquiriu de terceiros R$ 1,12 em 2016. 
  
59. Durante outubro/2020 uma indústria de móveis 

produziu 200 unidades do produto A e 400 unidades 
do produto B. Os custos unitários com matéria-prima 
foram $ 45 para o produto A e $ 30 para o produto B. 
Já os custos unitários com mão de obra direta foram, 
respectivamente, $ 53 e $ 36. Com base nessas 
informações, assinale a alternativa em que é 
apresentado o custo unitário de fabricação dos 
produtos A e B, respectivamente. Considere os custos 
unitários com matéria-prima como critério de rateio do 
montante total de $ 24.000 dos custos indiretos de 
fabricação do período.  

a) $ 72 e $ 24.  
b) $ 98 e $ 66.  
c) $ 117 e $ 54.  
d) $ 138 e $ 106.  
e) $ 170 e $ 90.  
 
60. A indústria ACME S/A está lançando no mercado o 

produto Rosenval hair, que tem a missão de impedir a 
queda de cabelo. A controladoria da empresa 
conseguiu reunir as seguintes informações: 

Custos Fixos Totais   R$ 1.300.000,00 
Margem de Lucro Desejada  R$ 195.000,00 
Custos Variáveis Unitários   R$ 25,00 
Preço de Venda    R$ 65,00 
Expectativa de Venda mensal  35.000,00 

unidades 
Com base nos dados apresentados, é correto afirmar 

que 
a) a margem de segurança é de R$ 25,00. 
b) o ponto de equilíbrio contábil é de 40.000 unidades. 
c) a margem de contribuição é de R$ 65,00 por unidade. 
d) o ponto de equilíbrio econômico é de 50.000 

unidades. 
e) o lucro obtido nas condições especificadas seria de R$ 

100.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
8º Simulado Especial – Concurso ISS Aracaju – 17/10/2020 

 

 
INFORMÁTICA E ANÁLISE DA INFORMAÇÃO 

Ranielison Passos 

61. Dentre as ferramentas a seguir qual é capaz de 
importar dados estruturados para gerenciamento e 
manipulação? 

a) Word 

b) Excel 

c) Powerpoint 

d) Internet Explorer 

e) Outlook 

 

62. Em data mining as tendências e tomadas de decisões 
usando normalmente dados conhecidos, são obtidas 
com base no modelo de mining 

a) textual. 

b) flocos de neve. 

c) espacial. 

d) estrela. 

e) preditivo. 

 

63. Sobre os fundamentos e conceitos de Big Data, 
avalie os itens abaixo. 

I Dentre os elementos importantes para a Big Data está 
o volume de dados. 

II A qualidade dos dados em Big Data não são relevantes, 
pois é possível transformá-los a qualquer momento. 

III A velocidade no processamento de entrada de dados 
pode influenciar a gerência de projetos. 

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 

a) I e II. 

b) I e III. 

c) II e III. 

d) I, apenas. 

e) II, apenas. 

 

 

 

 

 

 

64. Em processos de aprendizado de máquina, o tipo 
que depende de supervisão humana é caracterizado 
como: 

a) Aprendizado supervisionado; 

b) Aprendizado não supervisionado; 

c) Aprendizado Sintético;  

d) Aprendizado Semissintético; 

e) Aprendizado minerado. 

 

65. Considerando o modelo relacional, analise as 
afirmativas que se seguem. 

I Um auto-relacionamento acontece quando a entidade 
está associada a uma ou mais instâncias da mesma 
entidade. 

II Relacionamento ternário diz respeito a quatro ou mais 
entidades numa associação. 

III Em relacionamentos 1:N as entidades não 
compartilham chaves. 

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 

a) I, apenas. 

b) II, apenas. 

c) IIII, apenas. 

d) I e II, apenas. 

e) I, II e III. 

 

66. Pode ser formada por um ou mais atributos da 
relação que, quando tomados coletivamente, 
permitem identificar exclusivamente uma entidade. É 
comum atribuir esse conceito a chave? 

a) unique. 

b) primary key. 

c) foreign key. 

d) chave candidata. 

e) nenhuma das anteriores. 

 

 

 

 

 



19 
8º Simulado Especial – Concurso ISS Aracaju – 17/10/2020 

 

 

De acordo com o diagrama abaixo, avalie os itens 67 e 
68. 

 

67. O diagrama entidade-relacionamento apresentado 
anteriormente informa que: 

a) As entidades Aluno e Disciplina são do tipo fraca. 

b) Não é possível que atributos da entidade Disciplina 
tenham valor nulo. 

c) Um aluno pode frequentar várias disciplinas e ser 
orientado por somente um professor. 

d) Um professor não poderá orientar mais que um 
aluno. 

e) Todos os atributos de Aluno podem ser classificados 
como identificador. 

 

68. De acordo com o diagrama anterior, marque a 
alternativa correta. 

a) A entidade professor possui relacionamento ternário. 

b) É indicado a criação de uma entidade intermediária 
entre Aluno e Disciplina. 

c) A remoção da associação orienta afeta toda estrutura 
operacional do banco de dados. 

d) Na modelagem relacional a chave estrangeira de 
disciplina é Curso. 

e) Não é possível criar um relacionamento entre 
professor e disciplina. 

 

 

 

 

 

 

69. Em mineração, os dados descaracterizados 
normalmente são descartados, pois não agregam 
fatores a organização. Esses tipos de dados são 
chamados de: 

a) Estruturados. 

b) Não-Estruturados. 

c) Predição. 

d) Outliers. 

e) Semi-estruturados. 

 

70. Em notações Crows Foot o exemplo abaixo 
representa um relacionamento do tipo: 

a) Zero para um. 

b) Zero para muitos. 

c) Apenas um. 

d) Muitos. 

e) Um para Muitos. 

 
 

DIREITO EMPRESARIAL 

Cadu Carrilho 

71. A Duplicata é um título de crédito emitido pelo 
vendedor. Sobre esse título, previsto na Lei 5.474 de 
1968, podemos afirmar que o aceite a ser feito pelo 
comprador da mercadoria é obrigatório, o comprador 
só poderá deixar de aceitar a duplicata por motivo de, 
exceto: 

a) avaria ou não recebimento das mercadorias, quando 
não expedidas ou não entregues por sua conta e risco; 

b) vícios, defeitos e diferenças na qualidade ou na 
quantidade das mercadorias, devidamente 
comprovados; 

c) divergência nos prazos ajustados. 

d) divergência nos preços ajustados. 

e) A perda ou extravio da duplicata. 
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72.  É um tipo de operação societária previstas no 
Código Civil que acarreta mudanças significativas nas 
sociedades e determina a extinção das sociedades que 
se unem, para formar sociedade nova, que a elas 
sucederá nos direitos e obrigações. Essa operação 
societária é a: 

a) fusão 

b) cisão 

c) transformação 

d) incorporação 

e) extinção 

 

 

DIREITO CIVIL 

Mário Godoy 

73. Em relação aos bens, é correto afirmar que: 

a) apenas quando separados do bem principal, os frutos 
e produtos podem ser objeto de negócio jurídico; 

b) são necessárias as benfeitorias que aumentam ou 
facilitam o uso do bem; 

c) os melhoramentos sobrevindos ao bem sem a 
intervenção do proprietário também são considerados 
benfeitorias; 

d) os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem 
principal abrangem as pertenças; 

e) são pertenças os bens que, não constituindo partes 
integrantes, se destinam, de modo duradouro, ao uso, 
ao serviço ou ao aformoseamento de outro. 

 

74. A anulabilidade não tem efeito antes de julgada por 
sentença, nem se pronuncia de ofício; só os 
interessados a podem alegar, e aproveita 
exclusivamente aos que a alegarem, salvo o caso de 
solidariedade ou indivisibilidade. Quanto a isso, é 
correto afirmar que: 

a) no caso de coação, é de dois anos o prazo de 
decadência para pleitear-se a anulação do negócio 
jurídico, contando-se do dia em que ela iniciar; 

b) no caso de coação, é de quatro anos o prazo de 
decadência para pleitear-se a anulação do negócio 
jurídico, contando-se do dia em que ela iniciar; 

 

 

c) no caso de coação, é de dois anos o prazo de 
decadência para pleitear-se a anulação do negócio 
jurídico, contando-se do dia em que ela cessar; 

d) no caso de coação, é de quatro anos o prazo de 
decadência para pleitear-se a anulação do negócio 
jurídico, contando-se do dia em que ela cessar; 

e) no caso de coação, é de dois anos o prazo de 
prescrição para pleitear-se a anulação do negócio 
jurídico, contando-se do dia em que ela cessar. 

 

75. O comodato é o empréstimo gratuito de coisas não 
fungíveis. Perfaz-se com a tradição do objeto, 
perfazendo-se com a tradição do objeto. Em relação a 
essa modalidade de contrato, é correto afirmar que: 

a) se não tiver prazo convencional, restará presumido 
que será pelo tempo necessário para o uso concedido; 

b) o comodatário poderá recobrar do comodante as 
despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada; 

c) se duas ou mais pessoas forem simultaneamente 
comodatárias de uma coisa, serão individualmente 
responsáveis por esta em relação ao comodante; 

d) os tutores poderão dar em comodato bens confiados 
à sua guarda independentemente de autorização 
especial; 

e) o caso fortuito ou a força maior são hipóteses em que 
poderá se eximir o comodatário de responder por 
danos ao comodante em qualquer hipótese. 

 

 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

Fernando Maurício 

76. Conforme regramento constitucional sobre o 
princípio da não-surpresa, não faz parte das exceções 
elencadas pelo legislador constituinte para o princípio 
da anterioridade mitigada. 

a) Majoração de alíquota de Imposto de Importação. 

b) Majoração de alíquota de Imposto de Renda. 

c) Instituição de Empréstimo Compulsório para atender 
a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade 
pública. 

d) Instituição de Impostos Extraordinários de Guerra. 

e) Majoração de alíquota de Imposto sobre Produtos 
Industrializados. 
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77. Em relação aos conceitos, classificações, princípios e 
imunidades tributários, indique a alternativa correta. 

a) Pode o Presidente da República editar, em caso de 
relevância e urgência, medida provisória, com força de 
lei, para instituir imposto sobre grandes fortunas. 

b) A União poderá instituir, na iminência ou no caso de 
guerra externa, empréstimos compulsórios, 
compreendidos ou não em sua competência tributária, 
os quais serão suprimidos, gradativamente, cessadas 
as causas de sua criação. 

c) Todas as contribuições, sem exceção, sujeitam-se à lei 
complementar de normas gerais. 

d) Alíquotas “ad valorem” são aquelas que incidem 
sobre uma unidade de medida específica. 

e) Livros digitais e os equipamentos eletrônicos 
destinados à sua leitura são imunes da incidência de 
tributos. 

 

78. Em relação ao Imposto sobre a Propriedade 
Territorial Urbana, indique a alternativa correta. 

a) É inconstitucional a fixação de adicional progressivo 
do imposto predial e territorial urbano em função do 
número de imóveis do contribuinte, contudo, é 
constitucional a lei do município que reduz o imposto 
predial urbano sobre imóvel ocupado pela residência 
do proprietário, que não possua outro. 

b) É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei 
específica para área incluída no plano diretor, exigir, 
nos termos da lei federal, do proprietário do solo 
urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, 
que promova seu adequado aproveitamento, sob 
pena, dentre outras, de imposto sobre a propriedade 
predial e territorial urbana progressivo no tempo. Tal 
medida é conhecida pela doutrina como 
progressividade fiscal. 

c) A adoção do IPTU progressivo no tempo é a última 
medida a ser tomada pelo Poder Público no caso do 
não cumprimento da função social da propriedade 
urbana. 

d) A restrição à utilização da propriedade referente a 
área de preservação permanente em parte do imóvel 
urbano afasta a incidência do IPTU. 

 

 

e) Após a promulgação da EC 29/00, o IPTU terá 
alíquotas diferentes de acordo com a localização e o 
uso do imóvel. 

 

79. Em relação à legislação tributária, julgue os itens a 
seguir indicando o correto. 

a) Sendo a prescrição uma modalidade de extinção do 
crédito tributário, somente a lei complementar pode 
estabelecer suas hipóteses. 

b) Leis delegadas podem tratar de matéria tributária, 
sendo a delegação feita mediante resolução do Senado 
Federal. 

c) Em relação ao ICMS, resolução do Congresso Nacional, 
de iniciativa do Presidente da República ou de um 
terço dos congressistas, aprovada pela maioria 
absoluta de seus membros, estabelecerá as alíquotas 
aplicáveis às operações e prestações, interestaduais e 
de exportação. 

d) Medida provisória que implique instituição ou 
majoração de contribuição social destinada ao custeio 
da seguridade social produzirá efeitos após 90 dias da 
data de sua publicação, mesmo que ainda não tenha 
sido convertida em lei.            

e) Segundo o CTN, os decretos são normas 
complementares da legislação tributária, pois regulam 
a fiel execução das leis. 
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80. Vige em determinado Município lei que isenta do 
IPTU imóveis com até cinquenta metros quadrados, em 
que residam famílias que possuam renda “per capta” 
de até R$ 250,00 mensais. Ainda, para que haja fruição 
do benefício fiscal, algum membro da família que 
reside no imóvel deve ter o direito de usar, gozar e 
dispor desse imóvel. Em março de 2020, devido a grave 
crise econômica enfrentada pela Administração Pública 
desse Município, foi publicada uma lei extinguindo tal 
benefício fiscal.  

De acordo com o CTN, julgue as afirmações a seguir, 
indicando a correta. 

a) Revogada a isenção, o tributo torna-se imediatamente 
exigível. 

b) A lei que extingue a isenção desse tributo entra em 
vigor apenas no dia 01/01/2021. 

c) A lei começa a vigorar no Município quarenta e cinco 
dias depois de oficialmente publicada. 

d) O Município deve aguardar 90 dias da publicação da 
referida lei para que possa haver a exigência da 
exação. 

e) A referida família não será atingida pela referida lei, 
pois a isenção concedida em função de determinadas 
condições não pode ser livremente suprimida. 

 

81. Em relação à obrigação tributária, fato gerador, 
sujeito passivo e sujeito ativo, julgue os itens a seguir, 
indicando o incorreto. 

a) A obrigação principal surge com a ocorrência do fato 
gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou 
penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o 
crédito dela decorrente. 

b) Salvo disposição de lei em contrário, considera-se 
ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos 
tratando-se de situação de jurídica, desde o momento 
em que o se verifiquem as circunstâncias materiais 
necessárias a que produza os efeitos que normalmente 
lhe são próprios. 

c) A obrigação acessória decorre da legislação tributária 
e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, 
nela previstas no interesse da arrecadação ou da 
fiscalização dos tributos. 

 

 

d) Fato gerador da obrigação principal é a situação 
definida em lei como necessária e suficiente à sua 
ocorrência. 

e) 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. 

 

82. Sobre a responsabilidade tributária, julgue os itens a 
seguir, indicando o correto. 

a) São solidariamente responsáveis o adquirente ou 
remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos 
ou remidos. 

b) São pessoalmente responsáveis as pessoas que 
tenham interesse comum na situação que constitua 
fato gerador da obrigação principal. 

c) São solidariamente responsáveis o espólio, pelos 
tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura 
da sucessão. 

d) São pessoalmente responsáveis o sucessor a qualquer 
título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo 
de cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada 
esta responsabilidade ao montante do quinhão do 
legado ou da meação. 

e) A interrupção da prescrição a favor de um dos 
obrigados prejudica aos demais 
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83. Indique a alternativa correta em relação à 
responsabilidade tributária na sucessão empresarial. 

a) No caso de extinção de pessoa jurídica de direito 
privado, a responsabilidade tributária pelos tributos 
devidos pela pessoa jurídica extinta será redirecionada 
a qualquer sócio remanescente ou seu espólio. 

b) A pessoa natural que adquirir de outra, por qualquer 
título, fundo de comércio e continuar a respectiva 
exploração, sob firma ou nome individual, responde 
pelos tributos, relativos ao fundo adquirido, devidos 
até à data do ato, subsidiariamente, se o alienante 
cessar a exploração do comércio. 

c) A pessoa jurídica de direito privado que adquirir de 
outra, por qualquer título, estabelecimento industrial, 
e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou 
outra razão social, responde pelos tributos, relativos 
estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato, 
integralmente com o alienante, se este prosseguir na 
exploração ou iniciar dentro de seis meses a contar da 
data da alienação, nova atividade no mesmo ou em 
outro ramo industrial. 

d) A pessoa jurídica de direito privado que adquirir de 
outra, por qualquer título, estabelecimento comercial, 
e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou 
outra razão social, não responde pelos tributos, 
relativos ao estabelecimento adquirido, devidos até à 
data do ato, no caso de alienação judicial, quando o 
adquirente for parente, em linha reta ou colateral até 
o 4o (quarto) grau, consanguíneo ou afim, do devedor 
falido ou em recuperação judicial ou de qualquer de 
seus sócios. 

e) A pessoa jurídica de direito privado que resultar de 
cisão total de patrimônio de outra pessoa jurídica de 
direito privado é responsável pelos tributos devidos 
até à data do ato pela pessoa jurídica de direito 
privado cindida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

84. Julgue as alternativas a seguir de acordo com o CTN, 
em relação ao crédito tributário, lançamento e 
modalidades de lançamento, e indique a correta. 

a) A obrigação principal decorre do crédito tributário e 
tem a mesma natureza deste. 

b) Quando o lançamento se reporta à data da ocorrência 
do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então 
vigente, ainda que posteriormente modificada ou 
revogada, diz-se que há a retroatividade da lei 
tributária. 

c) A atividade privativa de constituir o crédito tributário 
pelo lançamento opera efeitos “ex-tunc” e “ex-nunc” 
ao mesmo tempo. 

d) Quando o valor tributário esteja expresso em moeda 
estrangeira, no lançamento far-se-á sua conversão em 
moeda nacional ao câmbio do dia da ocorrência do 
fato gerador da obrigação, indubitavelmente. 

e) O CTN prevê expressamente que a competência para 
constituir o crédito tributário é exclusiva da autoridade 
administrativa, razão pela qual essa atividade é 
indelegável. 
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85. Julgue as alternativas a seguir de acordo com o CTN, 
em relação ao crédito tributário, lançamento e 
modalidades de lançamento, e indique a correta. 

a) Quando o tributo é lançado por homologação, não 
influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos 
anteriores à homologação, praticados pelo sujeito 
passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou 
parcial do crédito. 

b) A modificação introduzida, de ofício ou em 
consequência de decisão administrativa ou judicial, nos 
critérios jurídicos adotados pela autoridade 
administrativa no exercício do lançamento somente 
pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito 
passivo, quanto a fato gerador ocorrido anteriormente 
à sua introdução. 

c) Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome 
em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, 
serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, 
mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou 
preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé 
as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os 
documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo 
terceiro legalmente obrigado, levando a cabo a 
natureza punitiva do arbitramento. 

d) A declaração do Imposto de Renda feita anualmente 
pelas pessoas físicas que auferiram renda no ano 
calendário imediatamente anterior ao da declaração é 
um exemplo de lançamento feito por declaração. 

e) Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de 
cinco anos, a contar do pagamento. 

 

86. Em relação à suspensão, extinção e exclusão do 
crédito tributário, julgue os itens a seguir e indique o 
correto. 

a) A lei que autoriza a concessão da moratória em 
caráter individual poderá atribuir à autoridade 
administrativa a fixação do número de prestações e 
seus vencimentos, se for o caso, para cada caso de 
concessão em caráter individual. 

b) A solicitação de liminar em mandado de segurança 
suspende a exigibilidade do crédito tributário. 

c) Na suspensão do crédito tributário, a autoridade 
lançadora fica impedida de constituí-lo, até que o 
crédito tributário deixe de estar suspenso. 

 

d) Aplicam-se, subsidiariamente, à moratória as 
disposições do CTN, relativas ao parcelamento. 

e) Interpreta-se literalmente a legislação tributária que 
disponha sobre suspensão ou extinção do crédito 
tributário. 

 

87. Em relação à suspensão, extinção e exclusão do 
crédito tributário, julgue os itens a seguir e indique o 
correto. 

a) O crédito tributário não integralmente pago, na 
pendência de consulta formulada pelo sujeito passivo 
dentro do prazo legal para pagamento, é acrescido de 
juros de mora, sem prejuízo da imposição das 
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer 
medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei 
tributária. 

b) Somente quando for julgada procedente a 
consignação, o pagamento se reputa efetuado e a 
importância consignada é convertida em renda. 

c) O pagamento de crédito tributário com cheque 
extingue-o no momento em que se paga. 

d) O pagamento em papel selado ou por processo 
mecânico equipara-se ao pagamento em vale postal. 

e) Existindo simultaneamente dois ou mais débitos 
vincendos 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. 

 

88. A lei pode autorizar a autoridade administrativa a 
conceder, por despacho fundamentado, remissão total 
ou parcial do crédito tributário, atendendo: 

a) à situação econômica do sujeito ativo. 

b) ao erro ou ignorância inexcusáveis do sujeito passivo, 
quanto a matéria de fato. 

c) a considerações de equidade, em relação com as 
características pessoais ou materiais do caso. 

d) à diminuta importância da obrigação tributária. 

e) a condições peculiares a determinada região do 
território da entidade tributada. 
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89. Acerca dos impostos, dos princípios e direitos do 
contribuinte, das garantias e preferências do crédito 
tributário e das execuções fiscais, assinale a opção 
correta. 

a) O bem de família é impenhorável para a cobrança de 
quaisquer tributos. 

b) São necessários três requisitos para que o juiz 
determine a indisponibilidade dos bens e direitos do 
executado: devedor devidamente citado; não 
existência de pagamento ou não apresentação de bens 
à penhora; e exaurimento de diligências na busca pelos 
bens impenhoráveis. 

c) A lei de execuções fiscais prevê a suspensão da 
prescrição do crédito para todos os efeitos de direito 
por 180 dias ou até a distribuição da execução fiscal, se 
esta ocorrer antes de findo aquele prazo. Essa 
suspensão, conforme entendimento do STJ, aplica-se 
ao crédito tributário. 

d) Somente serão pagos preferencialmente a quaisquer 
outros os créditos tributários vencidos, a cargo de 
pessoas jurídicas de direito privado em liquidação 
judicial ou voluntária, exigíveis no decurso da 
liquidação. 

e) A extinção das obrigações do falido requer prova de 
quitação de todos os tributos devidos. 

 

90. Nas contratações públicas da administração direta e 
indireta, autárquica e fundacional, federal, estadual e 
municipal, deverá ser concedido tratamento 
diferenciado e simplificado para as microempresas e 
empresas de pequeno porte objetivando a promoção 
do desenvolvimento econômico e social no âmbito 
municipal e regional, a ampliação da eficiência das 
políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica.  
Para o cumprimento do disposto, a administração 
pública:     

a) poderá realizar processo licitatório destinado 
exclusivamente à participação de microempresas e 
empresas de pequeno porte nos itens de contratação 
cujo valor seja de até R$ 80.000,00. 

b) poderá estabelecer, em certames para aquisição de 
bens de natureza divisível, cota de até 30% do objeto 
para a contratação de microempresas e empresas de 
pequeno porte.   

 

c) deverá realizar processo licitatório destinado 
exclusivamente à participação de microempresas e 
empresas de pequeno porte nos itens de contratação 
cujo valor seja de até R$ 81.000,00. 

d) deverá estabelecer, em certames para aquisição de 
bens de natureza divisível, cota de até 25% (vinte e 
cinco por cento) do objeto para a contratação de 
microempresas e empresas de pequeno porte.   

e) deverá, em relação aos processos licitatórios 
destinados à aquisição de obras e serviços, exigir dos 
licitantes a subcontratação de microempresa ou 
empresa de pequeno porte. 

 
 

LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL 

Rafael Vilchez 

91. Quanto aos dispositivos legais relativos às normas 
gerais de tributação previstos na Lei municipal nº 
1.547/89 (Código Tributário do Município de Aracaju), 
assinale a alternativa correta: 

a) Para fins de desconsiderar ato ou negócio jurídico 
simulado, considera-se indicativo de falta de propósito 
negocial a prática de ato ou negócio jurídico indireto 
que produza o mesmo resultado econômico do ato ou 
negócio jurídico dissimulado. 

b) Para fins de desconsiderar ato ou negócio jurídico 
simulado, considera-se abuso de forma a opção pela 
forma mais complexa ou mais onerosa para os 
envolvidos, entre duas ou mais formas para a prática 
de determinado ato. 

c) É nulo, em relação ao Fisco, a cessão de obrigação de 
pagar qualquer crédito tributário decorrente de acordo 
entre pessoas físicas ou jurídicas. 

d) O pagamento dos tributos deve ser feito nos 
estabelecimentos bancários devidamente autorizados 
e, em caso excepcional, a critério da autoridade 
competente. 

e) A atualização monetária, fixada pelo Secretário 
Municipal de Finanças com base em índices oficiais, 
será devida a partir do mês seguinte em que o 
recolhimento do tributo e multas fiscais deveriam ter 
sido efetuados, e a estes acrescidos para todos os 
efeitos legais. 
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92. Quanto aos dispositivos legais relativos às normas 
gerais de tributação previstos na Lei municipal nº 
1.547/89 (Código Tributário do Município de Aracaju), 
assinale a alternativa correta: 

a) No âmbito de uma transação tributária o Chefe do 
Executivo poderá conceder desconto de até 100% no 
valor do crédito tributário 

b) O Procurador Geral do Município é a autoridade 
competente para celebrar transação tributária na 
esfera judicial com o sujeito passivo. 

c) Os Vereadores possuem competência para apresentar 
projeto de lei com o objetivo de autorizar a concessão 
de anistia tributária. 

d) Somente pessoa jurídica sujeita às obrigações 
tributárias, ainda que imune ou isenta, deverá 
promover sua inscrição no Cadastro Fiscal da 
Prefeitura, de acordo com as formalidades exigidas no 
Código Tributário Municipal ou regulamento. 

e) O Cadastro Fiscal da Prefeitura de Aracaju 
compreende o conjunto de dados cadastrais referentes 
aos contribuintes de todos os tributos, podendo 
merecer denominação e tratamento específico quando 
assim o requeira a natureza peculiar de cada tributo. 

 

93. Quanto aos dispositivos legais relativos ao Processo 
Administrativo Fiscal previstos na Lei municipal nº 
1.547/89 (Código Tributário do Município de Aracaju), 
assinale a alternativa correta: 

a) Não havendo prazo fixado em lei ou regulamento, 
será de 20 dias o prazo para prática de ato a cargo do 
contribuinte. 

b) Ao contribuinte que no prazo a interposição do 
recurso voluntário, comparecer à Repartição 
competente para recolher total ou parcialmente o 
valor do tributo constante de auto de infração, será 
concedida a redução de 50% (cinquenta por cento) do 
valor da multa por infração. 

c) É vedado reunir, na mesma petição, matéria referente 
a tributos diversos, bem como defesa ou recurso 
relativo a mais de uma autuação, lançamento, decisão 
ou contribuinte com exceção de defesa apresentada de 
autos com a mesma infringência e de exercícios 
distintos. 

 

 

d) A autoridade administrativa deverá inicialmente 
intimar o interessado de forma pessoal e caso essa 
tentativa se demonstre infrutífera poderá ser feita a 
intimação pela via postal.   

e) Quando não encontrada a pessoa a ser intimada ou 
seu preposto, poderá ser a intimação feita pela forma 
eletrônica por meio do envio de uma mensagem para o 
endereço eletrônico constante no Cadastro Fiscal do 
Município de Aracaju. 

 

94. Quanto aos dispositivos legais relativos ao Processo 
Administrativo Fiscal previstos na Lei municipal nº 
1.547/89 (Código Tributário do Município de Aracaju), 
assinale a alternativa correta: 

a) O procedimento de prévio ofício se inicia com a 
lavratura do auto de infração e a respectiva notificação 
do sujeito passivo. 

b) O procedimento, com a finalidade de exame da 
situação do contribuinte, não poderá ultrapassar 180 
dias, pois caso isso aconteça o sujeito passivo poderá 
voltar a se beneficiar da denúncia espontânea. 

c) O processo administrativo fiscal, inicia-se mediante 
lavratura de auto de infração ou nota de lançamento, 
distinto para cada infração. 

d) As decisões administrativas não fundamentadas são 
anuláveis em decorrência da violação dos direitos 
fundamentais ao contraditório e ampla defesa.  

e) O curso do processo administrativo fiscal poderá ser 
suspenso mediante requerimento do contribuinte, a 
critério do Chefe do Executivo, por prazo não superior 
a 120 dias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
8º Simulado Especial – Concurso ISS Aracaju – 17/10/2020 

 

 

95. Quanto aos dispositivos legais relativos às taxas 
previstos na Lei municipal nº 1.547/89 (Código 
Tributário do Município de Aracaju), assinale a 
alternativa correta: 

a) Para fins de cobrança da taxa de licença para 
exploração de atividades em logradouros públicos, 
considera-se como comércio eventual o exercido 
individualmente, sem estabelecimento, instalações ou 
localização fixa, com características não sedentária. 

b) Serão definidas em ato administrativo as atividades 
que poderão ser exercidas através de instalações 
removíveis nas vias e logradouros públicos, bem assim 
caberá ao Poder Executivo Municipal regulamentar o 
exercício das atividades de propaganda ou publicidade 
no âmbito da municipalidade, e a utilização de bens e 
logradouros públicos para este fim. 

c) A taxa de licença para publicidade será calculada com 
acréscimo de 100% quando a propaganda se referir a 
bebidas alcoólicas. 

d) São isentos da taxa de licença para exploração de 
atividades em logradouros públicos o vendedor de 
artigos de artesanato doméstico e arte popular de sua 
própria fabricação, desde que exerça essa atividade 
com o auxílio de no máximo um empregado 

e) Pequenos negócios estão dispensados do pagamento 
da taxa de licença para publicidade, mesmo que 
propaganda seja feita por meio de outdoor ou 
qualquer outro meio de divulgação 
independentemente da sua localização 

 

96. Quanto aos dispositivos legais relativos ao Imposto 
sobre serviços (ISS) previstos na Lei municipal nº 
1.547/89 (Código Tributário do Município de Aracaju), 
assinale a alternativa correta: 

a) O documentário fiscal é de exibição obrigatória ao 
agente fiscal, devendo ser conservado, por quem dele 
tiver feito uso, dentro do prazo prescricional de 5 anos, 
mesmo para os que já encerraram a atividade 
tributária. 

b) O Executivo estabelecerá os modelos dos documentos 
fiscais, a forma, os prazos e as condições para a sua 
escrituração, no entanto a dispensa para a emissão e 
manutenção de alguns documentos fiscais deverá ter  

 

 

previsão expressa em lei, tendo em vista a natureza dos 
serviços ou o ramo de atividade do contribuinte. 

c) A autoridade competente para fixar a estimativa da 
base de cálculo do ISS levará em consideração 
necessariamente a localização do estabelecimento 
prestador. 

d) Julgada procedente a reclamação relativa à ao valor 
estimado de ISS, a diferença a maior, recolhida na 
pendência de decisão, será compensada nos 
recolhimentos futuros. 

e) Os contribuintes, abrangidos pelo regime de 
estimativa, poderão, no prazo de 15 dias a contar da 
data de publicação do ato ou da ciência do respectivo 
despacho, apresentar reclamação contra o valor 
estimado, à autoridade que a determinar 

 

97. Quanto aos dispositivos legais relativos ao Imposto 
sobre serviços (ISS) previstos na Lei municipal nº 
1.547/89 (Código Tributário do Município de Aracaju), 
assinale a alternativa correta: 

a) O preço dos serviços poderá ser arbitrado no caso de 
o sujeito passivo não possuir elementos necessários à 
fiscalização das operações realizadas. 

b) O serviço de transporte coletivo de passageiros 
operado na forma fluvial mediante concessão 
outorgada Poder Público Municipal de Aracaju é 
tributado pela alíquota de 2%. 

c) Qualquer serviço prestado em manicômios, mesmo 
que não tenha leito para internação, é tributado pela 
alíquota de 2%. 

d) O valor de serviço, para efeito de apuração da base de 
cálculo do ISS, será obtido pela receita mensal do 
contribuinte, quando se tratar de prestação de serviço 
em caráter eventual. 

e) Empresas de mídia devem reter o ISS na fonte e 
recolher o respectivo valor para o erário municipal 
caso sejam tomadoras de qualquer serviço e o ISS 
devido ao Munícipio de Aracaju. 
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98. Quanto aos dispositivos legais relativos ao IPTU 
previstos na Lei municipal nº 1.547/89 (Código 
Tributário do Município de Aracaju), assinale a 
alternativa correta: 

a) Qualquer tipo de alteração no cadastro fiscal 
imobiliário enseja a incidência do IPTU “proporcional”. 

b) Calçamento sem canalização de águas pluviais pode 
ser considerado um melhoramento para fins de 
enquadramento de uma área municipal como urbana.  

c) Imóvel localizado na área rural e utilizado para fins de 
recreio deve ser tributado pelo ITR, caso a produção 
eventual de hortaliças seja destinada ao comércio 

d) Imóvel de titularidade de entidade imune cedido em 
comodato a um particular permanecerá imune, mesmo 
que nesse imóvel seja exercido atividade econômica 
com finalidade lucrativa. 

e) Nas transações imobiliárias cujo registro no Cartório 
de Registro de Imóveis seja imprescindível para 
produção de efeitos perante as partes e terceiros, 
enquanto não efetivado o registro, respondem 
subsidiariamente pelo pagamento do IPTU o 
transmitente e o adquirente. 

 

99. Quanto aos dispositivos legais relativos ao ITBI 
previstos na Lei municipal nº 1.547/89 (Código 
Tributário do Município de Aracaju), assinale a 
alternativa correta: 

a) No caso da cessão de direito de superfície o 
contribuinte do ITBI é o cedente. 

b) No caso da cessão de direito à usucapião o 
contribuinte do ITBI é o cedente 

c) Caso um imóvel com dívidas tributárias a ele 
vinculadas seja objeto de uma compra e venda a base 
de cálculo do ITBI será o valor venal do imóvel 
deduzido o valor da referida dívida.  

d) A alíquota a ser utilizada na apuração do ITBI é 3%. 

e) No caso da lavratura de instrumento público, o prazo 
para pagamento do ITBI é de 10 dias após a celebração 
do contrato 

 

 

 

 

100. Quanto aos dispositivos legais relativos ao ITBI 
previstos na Lei municipal nº 1.547/89 (Código 
Tributário do Município de Aracaju), assinale a 
alternativa correta: 

a) Nas transmissões realizada por termo judicial, em 
virtude de sentença judicial, o ITBI deverá ser pago 
dentro de 30 dias, contados da sentença que houver 
homologado seu cálculo. 

b) Somente após a quitação do parcelamento do ITBI, 
será possível a lavratura da escritura pública no 
Tabelionato ou transcrição do título de transferência 
no Registro de imóveis. 

c) Nas transações em que fiquem como adquirentes ou 
cessionários pessoas imunes ou isentas, não será 
necessário a apresentação nenhum documento 
comprobatório dessa situação. 

d) No caso da falta de pagamento do ITBI apurada por 
procedimento fiscal, a multa a ser aplicada será no 
valor de 100% do imposto devido. 

e) O crédito tributário do ITBI deverá constituído por 
meio do lançamento por homologação.  
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Preencha o Gabarito! 

 
http://bit.ly/Simulado-ISS-Aracaju-17-10  

 

NÃO É ASSINANTE? 

Confira nossos planos, tenha acesso a milhares de cursos e participe 

gratuitamente dos projetos exclusivos. Clique no link! 

https://bit.ly/Estrategia-Assinaturas 

 

 

CONHEÇA NOSSO SISTEMA DE QUESTÕES! 

Estratégia Questões nasceu maior do que todos os concorrentes, com 

mais questões cadastradas e mais soluções por professores. Clique no 

link conheça! 

https://bit.ly/Sistemas-de-Questões 

 

http://bit.ly/Simulado-ISS-Aracaju-17-10
https://bit.ly/Estrategia-Assinaturas
https://bit.ly/Sistemas-de-Questões

