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INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO EXCLUSIVO 
 

1 – Este simulado conta com questões focadas nos concursos para Fiscos Estaduais; 

2 – A prova contém 120 itens que abordam conhecimentos cobrados no edital do concurso; 

3 – As questões são inéditas e foram elaboradas pelos nossos professores com base no perfil da banca organizadora 
CESPE/CEBRASPE, com assertivas para serem valoradas como “certo” ou “errado”. 

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 13:00 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-Fiscos-Estaduais-27-02-21 
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PORTUGUÊS 
Adriana Figueiredo 

 

Veleiro interceptado pela Marinha carregava 2,2 
toneladas de cocaína, diz Polícia Federal 

 

Pesagem foi concluída, na tarde desta terça (16), 
pela PF, no Recife. Os cinco presos serão encaminhados a 
audiência de custódia, após depoimentos. Embarcação 
tinha como destino a Europa, segundo a Marinha. 

A Polícia Federal (PF) finalizou, na tarde desta 
terça-feira (16), a pesagem da cocaína encontrada em um 
veleiro interceptado pela Marinha a 270 quilômetros 
do Recife. De acordo com a corporação, havia 2,216 
toneladas da droga na embarcação, onde cinco pessoas 
foram presas. O barco chegou à capital pernambucana no 
início da manhã. 

De acordo com a Marinha, havia cerca de 70 sacos 
contendo a droga. Anteriormente, as Forças Armadas 
estimaram que a carga seria de 1,5 tonelada de cocaína. 

A embarcação atracou no Porto do Recife às 7h05. 
Os cinco presos, bem como a droga, foram levados à 
Superintendência da Polícia Federal em Pernambuco, no 
Cais do Apolo, no Centro do Recife. 

No local, eles prestaram depoimento. Até por 
volta das 14h30, as ouvidas ainda estavam sendo 
realizadas, segundo a assessoria de comunicação da 
corporação. O interrogatório ficou sob responsabilidade da 
delegada da Polícia Federal Adriana Vasconcelos, da 
Delegacia de Entorpecentes. 

A droga deverá ser incinerada pela PF. Depois de 
serem ouvidos, eles serão encaminhados a audiência de 
custódia, que será realizada pela Justiça Federal em 
Pernambuco (JFPE). 

Na sessão, um juiz deverá decidir se os homens 
respondem ao processo em liberdade ou se seguirão para 
uma unidade prisional. 

Fonte: 
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2021/02/16/veleiro-

interceptado-pela-marinha-carregava-22-toneladas-de-cocaina-diz-
policia-federal.ghtml. Acesso em 17/02/2021 (Com adaptações). 

 

Com base nas ideias e nos aspectos linguísticos do 
texto acima, julgue os itens 1 a 12: 

 

01. Em “A Polícia Federal (PF) finalizou, na tarde desta 
terça-feira (16), a pesagem da cocaína...” (primeiro 
parágrafo), é correto afirmar que o termo “da 
cocaína” exerce função de complemento nominal. 

02. No subtítulo da notícia, a expressão “segundo a 
Marinha” poderia ser substituída, sem prejuízo da 
correção gramatical e do sentido, pela expressão 
“por conseguinte a Marinha”. 

 

03. A substituição de “a 270 quilômetros” por “há 270 
quilômetros”, no trecho “A Polícia Federal (PF) 
finalizou, na tarde desta terça-feira (16), a pesagem 
da cocaína encontrada em um veleiro interceptado 
pela Marinha a 270 quilômetros do Recife” 
(primeiro parágrafo) não prejudicaria a correção 
gramatical nem o sentido original. 

 

04. Em “De acordo com a Marinha, havia cerca de 70 
sacos contendo a droga” (segundo parágrafo), a 
forma verbal “havia” deve permanecer no singular, 
por estar em concordância com a palavra “cerca”. 

 

05. No trecho “O barco chegou à capital 
pernambucana no início da manhã” (primeiro 
parágrafo), o emprego do acento grave de crase 
poderia ser mantido caso a expressão “capital 
pernambucana” fosse substituído por “litoral”. 

 

06. Foi empregado o recurso da elipse, para omitir a 
palavra “pessoas” antes de “ouvidas”, no trecho: “No 
local, eles prestaram depoimento. Até por volta das 
14h30, as ouvidas ainda estavam sendo realizadas, 
segundo a assessoria de comunicação da 
corporação” (quarto parágrafo). 

 

07. Na oração “De acordo com a Marinha, havia cerca 
de 70 sacos contendo a droga” (segundo parágrafo), 
a substituição de “havia” por “existia” não 
prejudicaria a correção gramatical nem o sentido. 

 

08. Estaria gramaticalmente correta a reescritura da 
oração “A droga deverá ser incinerada pela PF” 
(quinto parágrafo) da seguinte maneira: “As drogas 
deverão ser incineradas pela PF”. 

 

 

 

 

https://g1.globo.com/tudo-sobre/policia-federal/
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2021/02/15/veleiro-carregado-com-cocaina-e-interceptado-a-270-quilometros-da-costa-do-recife-e-cinco-pessoas-sao-presas.ghtml
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/cidade/recife/
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2021/02/16/veleiro-interceptado-com-15-tonelada-de-cocaina-a-270-quilometros-da-costa-chega-ao-recife.ghtml
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2021/02/16/veleiro-interceptado-pela-marinha-carregava-22-toneladas-de-cocaina-diz-policia-federal.ghtml
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2021/02/16/veleiro-interceptado-pela-marinha-carregava-22-toneladas-de-cocaina-diz-policia-federal.ghtml
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2021/02/16/veleiro-interceptado-pela-marinha-carregava-22-toneladas-de-cocaina-diz-policia-federal.ghtml
https://g1.globo.com/tudo-sobre/policia-federal/
https://g1.globo.com/tudo-sobre/policia-federal/
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2021/02/15/veleiro-carregado-com-cocaina-e-interceptado-a-270-quilometros-da-costa-do-recife-e-cinco-pessoas-sao-presas.ghtml
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2021/02/15/veleiro-carregado-com-cocaina-e-interceptado-a-270-quilometros-da-costa-do-recife-e-cinco-pessoas-sao-presas.ghtml
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2021/02/15/veleiro-carregado-com-cocaina-e-interceptado-a-270-quilometros-da-costa-do-recife-e-cinco-pessoas-sao-presas.ghtml
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2021/02/15/veleiro-carregado-com-cocaina-e-interceptado-a-270-quilometros-da-costa-do-recife-e-cinco-pessoas-sao-presas.ghtml
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/cidade/recife/
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09. A expressão “eles”, em “Depois de serem ouvidos, 
eles serão encaminhados a audiência de custódia, 
que será realizada pela Justiça Federal em 
Pernambuco (JFPE)”, no quinto parágrafo, faz 
referência a “Os cinco presos” (terceiro parágrafo). 

 

10. No período “Na sessão, um juiz deverá decidir se 
os homens respondem ao processo em liberdade ou 
se seguirão para uma unidade prisional” (último 
parágrafo), as orações destacadas funcionam como 
adjunto adverbial de condição. 

 

11. A troca da preposição “em” por “de” no trecho “De 
acordo com a corporação, havia 2,216 toneladas da 
droga na embarcação, onde cinco pessoas foram 
presas (...)” (primeiro parágrafo) manteria a frase 
gramaticalmente correta e coerente. 

 

12. Em “Na sessão, um juiz deverá decidir se os 
homens respondem ao processo em liberdade ou se 
seguirão para uma unidade prisional” (último 
parágrafo), os termos destacados indicam apenas 
quantidade. 

 

13. De acordo com o texto, a cocaína encontrada pela 
Polícia Federal seria vendida na Europa. 

 

14. Infere-se das informações apresentadas no texto 
que a Marinha e a Polícia Federal trabalharam em 
conjunto para interceptar o barco com a cocaína. 

 

15. De acordo com o texto, ainda não se sabe se os 
presos responderão ao processo em liberdade. 

 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 
Antônio Daud 

Tomando por base a jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal, julgue os itens que se seguem. 

 

16. A Administração direta está impedida de delegar a 
aplicação de multas de polícia a empresas estatais. 

 

 

17. Os procuradores municipais sujeitam-se, para fins 
de teto remuneratório, ao subsídio do prefeito. 

 

18. A jurisprudência brasileira tem admitido a 
alienação do controle acionário de sociedades de 
economia mista sem autorização legislativa ou 
prévia licitação. 

 

No que se refere aos atos administrativos e às 
empresas estatais, avalie os itens que se seguem: 

 

19. A Certidão Negativa de Débitos Tributários 
(CNDT) é considerada ato administrativo 
enunciativo, cuja efetiva produção de efeitos perante 
o contribuinte está condicionada à comprovação de 
sua validade. 

 

20. No lançamento do crédito tributário o agente 
público terá certa autonomia para valorar a prática 
do ato administrativo. 

 

21. Deputado estadual não pode ser indicado para 
atuar no conselho de administração ou na diretoria 
de estatal daquele ente da federação. 

 

Em relação à responsabilização estatal, aos atos de 
improbidade administrativa e às licitações, julgue os 
itens que se seguem. 

 

22. Sabendo que determinado agente público 
transferiu recurso a entidade privada, em razão da 
prestação de serviços na área de saúde, sem a prévia 
celebração de contrato, convênio ou instrumento 
congênere, é possível concluir que estará sujeito à 
multa de até cem vezes sua remuneração. 

 

23. O Estado responderá sob a teoria do risco 
administrativo em relação a dano causado por 
agente fiscal de rendas de determinado estado da 
federação, ainda que tenha atuado fora de suas 
atribuições. 
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24. É dispensada a licitação para a construção de 
estabelecimentos penais pelos entes estaduais. 

 

25. No bojo de um pregão presencial, uma vez aceita a 
proposta de determinado licitante, a legislação 
autoriza que a autoridade competente negocie 
diretamente com o proponente para que seja obtido 
preço melhor. 

 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL 
Nelma Fontana 

A respeito dos direitos sociais e da ordem social, 
julgue os próximos itens, considerando o texto 
constitucional e a jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal. 

 

26. Em regra, brasileiros e estrangeiros são titulares 
de direitos sociais, não podendo o Poder Público 
fazer a distinção. Entretanto, o benefício assistencial 
destinado a idosos e deficientes hipossuficientes 
economicamente somente é garantido aos 
brasileiros que preencham os requisitos exigidos em 
lei. 

 

27. A pessoa jurídica em débito com o sistema da 
seguridade social não poderá contratar com o Poder 
Público nem dele receber benefícios ou incentivos 
fiscais ou creditícios. 

 

A respeito dos direitos de nacionalidade e direitos 
políticos, analise os itens abaixo. 

 

28. Caso: João era Venezuelano quando veio residir no 
Brasil. Após 15 anos ininterruptos de residência 
legal no país e não tendo condenação criminal, fez o 
requerimento da nacionalidade brasileira, tendo 
sido prontamente atendido. Dois anos após a 
obtenção da nacionalidade, associou-se a traficantes 
e de modo intenso, começou a levar e buscar cocaína 
da Colômbia para o Brasil e aqui fazer a farta 
distribuição, fato que gerou o seu repentino 
enriquecimento. Assertiva: João não poderia ser 
extraditado do Brasil para a Colômbia, uma vez que 
o crime foi praticado quando já havia adquirido a 
nacionalidade brasileira na condição originária. 

 

29. Para combater abuso de poder econômico, 
corrupção ou fraude, será cabível ação de 
impugnação de mandato eletivo, no prazo de 10 dias 
contados da diplomação, instruída com provas, 
respondendo o autor, na forma da lei, se temerária 
ou de manifesta má-fé. 

 

A respeito da organização do Estado, julgue o próximo 
item, conforme texto expresso da Constituição 
Federal e a jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal. 

 

30. É inconstitucional norma contida em Constituição 
estadual que confere foro por prerrogativa de função 
a defensores públicos e procuradores estaduais. 

 

A respeito do Poder Legislativo e do processo 
legislativo constitucional, julgue os próximos itens. 

 

31. A Constituição estadual não pode criar outras 
hipóteses de reserva de lei complementar, além 
daquelas que já são previstas na Constituição 
Federal.  

 

32. Consoante entendimento do Supremo Tribunal 
Federal, a infidelidade partidária provoca a perda de 
mandato nas eleições proporcionais e nas eleições 
majoritárias. 

 

A respeito do Poder Executivo, julgue o próximo item. 

 

33. Durante o mandato, segundo entendimento do 
Supremo Tribunal Federal, o Presidente da 
República não poderá ser investigado e nem 
processado por atos estranhos ao exercício de suas 
atribuições. 
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A respeito do Poder Judiciário e das ações do controle 
abstrato de constitucionalidade, julgue os itens 
abaixo. 

 

34. Compete ao Supremo Tribunal Federal processar 
e julgar, originariamente, todas as ações contra o 
Conselho Nacional de Justiça, independentemente de 
natureza mandamental. 

 

35. Consoante entendimento do Supremo Tribunal 
Federal, amicus curiae, embora não possua 
legitimidade ativa nas ações do controle objetivo de 
constitucionalidade, está autorizado a pleitear 
medida cautelar nessas ações, nas situações em que 
se constatar risco de prejuízo irreparável causado 
pela norma atacada. 

 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
Carlos Henrique 

Coruja, uma estudiosa concurseira, passou para a 
Polícia Rodoviária Federal em primeiro lugar.  Resolveu, 
então, fazer um jantar de comemoração para seus amigos.  
Porém, Coruja percebeu que possui 12 amigos e só possui 
dinheiro para oferecer um jantar para 4 amigos (ela ainda 
não tomou posse e portanto não recebeu o seu primeiro 
salário).  Entre os seus amigos estão KaKatrinha e 
Sternocleidomastóideo (o namorado da KaKatrinha).   

 

Baseado no texto, julgue os itens seguintes: 

 

36. Caso Coruja arrumasse o dinheiro para oferecer 
um jantar a cada noite para um grupo diferente de 4 
amigos, ela levaria entre 1 ano e 1 ano e meio para 
oferecer todos os jantares possíveis. 

 

37. Certa noite, supondo-se que KaKatrinha e 
Sternocleidomastóideo só comparecerão ao jantar 
juntos, caso sejam convidados, o número máximo de 
possibilidades para o jantar de Coruja é superior a 
250. 

 

 

 

 

38. Outra noite, supondo-se que KaKatrinha e 
Sternoclidomastóideo tenham brigado e portanto 
não possam ser convidados juntos. O total de 
jantares que Coruja pode oferecer nessas condições 
é inferior a 450. 

 

 

A amostra acima mostra alguns poucos alunos do 
Estratégia Concursos e os concursos que irão 
realizar. Esses 1.190 alunos são diferentes, ou seja, 
ninguém na tabela acima fará mais de um concurso. 
Um aluno será escolhido aleatoriamente. 

Julgue os itens seguintes: 

 

A probabilidade e que o primeiro aluno selecionado  

 

39. não seja de mulher que fará o concurso PC PR nem 
de homem que fará o concurso da PRF é superior a 
0,85.  

 

40. seja de um aluno (homem ou mulher) que fará o 
concurso da PM SP é inferior a 0,2. 

 

41. seja de uma mulher é superior a 0,55. 

 

42. seja de um homem que não fará o concurso da PC 
DF inferior a 0,3. 

 

Uma pesquisa realizada com um grupo de 35 fiscais a 
respeito da atividade A — atuar na fiscalização em 
estradas — e da atividade B — descoberta de crimes 
de falsificação — revelou que 29 gostam da atividade 
A e 28 gostam da atividade B. Com base nessas 
informações, julgue os itens que se seguem. 

43. A quantidade máxima de fiscais desse grupo que 
não gosta de nenhuma das duas atividades é inferior 
a 7. 
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44. Se 4 fiscais desse grupo não gostam de nenhuma 
das atividades citadas, então mais de 25 fiscais 
gostam das duas atividades. 

 

45. Infere-se dos dados que a quantidade mínima de 
fiscais desse grupo que gostam das duas atividades é 
superior a 20. 

 

 

DIREITO TRIBUTÁRIO 
Fernando Maurício 

No que se refere a legislação tributária, obrigação 
tributária, e responsabilidade tributária, julgue os 
itens que se seguem: 

  

46. Se, no âmbito de determinado estado, um ente 
público delega à determinada pessoa jurídica de 
direito público a função de arrecadação dos tributos, 
esta atribuição pode ser revogada, a qualquer tempo, 
bastando ato unilateral da pessoa jurídica de direito 
público que a tenha conferido. 

 

47. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que 
adquirir de outra, por qualquer título, fundo de 
comércio, e continuar a respectiva exploração, sob a 
mesma ou outra razão social, responde 
subsidiariamente pelos tributos relativos ao fundo, 
devidos até à data do ato, no caso de o alienante 
cessar a exploração do comércio, indústria ou 
atividade. 

 

48. Na hipótese de sucessão empresarial, a 
responsabilidade da sucessora abrange não apenas 
os tributos devidos pela sucedida, mas também as 
multas moratórias ou punitivas referentes a fatos 
geradores ocorridos até a data da sucessão. 

 

Em relação às Taxas, conforme dispõe o Código 
Tributário Nacional, julgue o item a seguir: 

 

 

 

 

 

49. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo 
Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de 
suas respectivas atribuições, têm como fato gerador 
o exercício regular do poder de polícia, ou a 
utilização, efetiva ou potencial, de serviço público 
específico e divisível, prestado ao contribuinte ou 
posto à sua disposição. 

 

No que se refere à Suspensão da Exigibilidade do 
Crédito Tributário e da Extinção do Crédito 
Tributário, julgue os itens que se seguem: 

 

50. A concessão da moratória em caráter geral não 
gera direito adquirido e será revogado de ofício, 
sempre que se apure que o beneficiado não satisfazia 
ou deixou de satisfazer as condições ou não 
cumprira ou deixou de cumprir os requisitos para a 
concessão do favor. 

 

51. Na restituição de um tributo pago indevidamente, 
a correção monetária incide a partir da data do 
trânsito em julgado da sentença determinando a 
restituição. 

 

52. No caso do ICMS, tributo lançado em regra por 
homologação, o prazo para o Fisco efetuar eventual 
lançamento complementar é de 5 anos contados da 
data do Fato Gerador, na hipótese de o contribuinte 
ter declarado e pago o tributo apenas de maneira 
parcial. 

 

Em relação à previsão Constitucional sobre o ICMS, 
julgue o item a seguir: 

 

53. Segundo o ordenamento Constitucional, em 
relação ao ICMS, a isenção ou não-incidência, salvo 
determinação em contrário da legislação, não 
implicará crédito para compensação com o 
montante devido nas operações ou prestações 
seguintes, além de acarretar a anulação do crédito 
relativo às operações anteriores. 

 

Em relação às limitações Constitucionais ao Poder de 
Tributar, julgue os itens a seguir: 
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54. É permitida a alteração do prazo de pagamento do 
IPTU através de Decreto do executivo, ainda que se 
trate de antecipação deste prazo. 

 

55. A imunidade recíproca é extensiva às empresas 
públicas e às sociedades de economia mista 
prestadoras de serviços públicos de prestação 
obrigatória e exclusiva do Estado. 

 

56. Devem obediência ao princípio da Anterioridade 
Nonagesimal as majorações da Base de Cálculo do 
IPTU e da Base de Cálculo do IPVA. 

 

57. A imunidade tributária conferida a instituições de 
assistência social sem fins lucrativos alcança 
somente as entidades fechadas de previdência social 
privada, ainda que haja contribuição dos 
beneficiários. 

 

Em relação à Legislação Aplicada ao lançamento, 
julgue o item a seguir: 

 

58. 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. 

 

Em relação ao Fato Gerador, julgue o item a seguir: 

 

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

 

Em relação ao que dispõe o Código Tributário 
Nacional a respeito das Certidões Negativas, julgue o 
item a seguir: 

 

60. Caso exista disposição legal permissiva, poderá 
ser dispensada a prova de quitação de tributos, ou o 
seu suprimento, quando se tratar de prática de ato 
indispensável para evitar a caducidade de direito, 
respondendo, porém, todos os participantes no ato 
pelo tributo porventura devido, juros de mora e 
penalidades cabíveis, exceto as relativas a infrações 
cuja responsabilidade seja pessoal ao infrator. 

 

 

CONTABILIDADE GERAL E AVANÇADA 
Júlio Cardozo 

A respeito das teorias contábeis, julgue o item a seguir 

 

61. O campo de aplicação da Contabilidade é 
representado pelas aziendas, conceito oriundo de 
forte influência italiana na doutrina contábil, e que 
pode ser definido como um patrimônio gerido por 
um órgão administrativo.  Para os aziendalistas, o 
passivo é considerado a causa, enquanto que o ativo 
seria o efeito das mutações patrimoniais.   

 

Sobre a escrituração contábil e elementos das 
demonstrações contábeis, julguem os itens a seguir.  

 

62. As contas Ajuste de Avaliação Patrimonial, Ajuste 
Acumulado de Conversão e Apuração do Resultado 
do Exercício são consideradas contas instáveis, pois 
podem apresentar dupla natureza, ora sendo 
devedoras e ora sendo credoras. 

 

 

Com relação às características e à forma de 
apresentação das demonstrações contábeis, julgue o 
item a seguir.  

Situação hipotética: Em 30 de junho de 2021, o livro 
diário da empresa Gama S/A registrou o seguinte 
lançamento:  

Débito: Juros Passivos    R$ 1.000,00  

Crédito: Encargos Financeiros a Transcorrer  

R$ 1.000,00  
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63. Assertiva: Nesse caso, as informações se referem 
a um lançamento de ajuste — atendendo ao 
princípio da competência — para reconhecimento 
da despesa financeira de um empréstimo com taxas 
pós-fixadas.  

 

64. Na demonstração do resultado do exercício da 
empresa comercial Botafogo S/A, a receita líquida de 
vendas representa a diferença entre a receita bruta 
das vendas e o somatório dos seguintes eventos: 
deduções das vendas, abatimentos e impostos. 

 

Considerando o que prevê a Lei 6404/76, julgue o 
item a seguir. 

 

65. O exercício social da sociedade anônima ABCD S/A 
deverá ter a duração de 1 ano e a data do início e do 
término serão fixadas no seu estatuto. 

 

Com base no disposto na norma Brasileira de 
Contabilidade – CPC 00 (R2), julgue os itens 
subsecutivos. 

 

66. Conforme determina o CPC 00 (R2), não devem ser 
reconhecidos como ativos todos os direitos que a 
entidade possui, como por exemplo, aqueles direitos 
que também estão disponíveis a outras partes sem 
custo significativo.  

 

67. O patrimônio líquido da sociedade empresária 
Sigma S/A é constituído conforme tabela a seguir. 

Capital Social     R$1.600.000,00  

Reserva Legal     R$318.000,00  

Ajuste de Avaliação Patrimonial (credor) 

R$200.000,00 

Nesse caso, se a sociedade obtiver lucro líquido no 
valor de R$ 160.000,00, ela deverá contabilizar o valor 
de R$ 2.000,00 como reserva legal. 

 

 

 

 

 

68. Ao efetuar o registro do pagamento de despesas 
de salários apropriadas no período anterior, a Cia 
Café Fiscal contabilizará decréscimo no passivo e 
redução no patrimônio líquido. 

 

Os seguintes dados, em R$, foram extraídos da 
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 
da Cia. Cruzeiro do Sul S/A relativos ao ano-
calendário de 2021: 

Total do Patrimônio Líquido em 31.12.20x0 82.000,00 

Lucro líquido do exercício 87.000,00 

Constituição da reserva legal no exercício 4.350,00 

Ajuste de avaliação patrimonial negativo de 
instrumentos financeiros 9.000,00 

Aumento de capital integralizado com bens 26.000,00 

Compra de ações em tesouraria 3.800,00 

Dividendos a pagar 6.500,00 

 

69. Assertiva: O valor do patrimônio líquido da 
companhia em 31.12.20x1, considerando-se que 
essas são todas as transações desse exercício a ele 
relativas, é inferior a R$ 180.000,00.  

 

Acerca da Demonstração do Valor Adicionado, julgue 
os itens a seguir.  

 

70. Na demonstração do valor adicionado, que 
apresenta informações relacionadas à criação e à 
distribuição de riqueza por parte da empresa 
Azimute S/A, as receitas oriundas de ganhos com 
equivalência patrimonial devem ser classificadas 
como insumos adquiridos de terceiros.  
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Com referência à elaboração de demonstrações 
contábeis, julgue os itens seguintes à luz da 
legislação societária, dos princípios fundamentais da 
contabilidade e dos pronunciamentos contábeis do 
CPC. 

 

71. A conversão de dívidas em instrumentos 
patrimoniais, como por exemplo, conversão de 
debêntures em ações da entidade, tem de ser 
representada, na demonstração dos fluxos de caixa, 
como um fluxo de caixa relacionado com as 
atividades de investimento.   

 

Com relação à elaboração de demonstrações 
contábeis de acordo com a legislação societária, os 
princípios fundamentais da contabilidade e os 
pronunciamentos contábeis do Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC), julgue os 
próximos itens.  

 

72. A investidora Centauro Company S/A possui 40% 
de participação no capital da investida Andrômeda 
S/A e influência significativa. Em 2021, a investida 
obteve um lucro de R$ 800.000,00 e distribuiu 
dividendos no valor de R$ 200.000,00.  Diante das 
informações apresentadas, a investidora Centauro 
Company vai reconhecer um ganho com 
equivalência patrimonial de R$ 240.000,00 

 

Imagine que a Cia Petróleo Gold S/A possua atividades 
nas Ilhas Galáctas, onde ela pode atuar livremente na 
exploração de gás natural. Ademais, não há, nesse 
país, qualquer lei que obrigue as empresas 
exploradoras a repararem danos causados ao meio 
ambiente.  

 

73. Assertiva: Como não existe lei antipoluição, ainda 
que a empresa aceite publicamente a 
responsabilidade pela reparação de dano causado, 
não estará configurada a existência de um evento 
passado que conduziu a uma obrigação presente. 

 

 

 

 

 

Sobre a redução ao valor recuperável de ativos, julgue 
itens a seguir. 

 

74. A Cia Débitos e Créditos S/A constatou que valor 
de mercado de suas ações é inferior ao seu valor 
patrimonial. Conforme previsão do CPC 01, trata-se 
de um indicativo externo de que seus ativos podem 
estar sobreavaliados, sinalizando a necessidade de 
realização de teste de recuperabilidade do valor 
patrimonial desses ativos. 

 

Acerca dos Pronunciamentos Contábeis do Comitê de 
Pronunciamentos, julgue o item a seguir. 

 

75. Custo mensurado com confiabilidade e 
expectativa que fluxos de benefícios econômicos 
futuros serão gerados em favor da entidade são 
condições necessárias para o reconhecimento de um 
ativo intangível. 

 

 

TÉCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
Thiago Cavalcanti 

SQL é uma linguagem de programação muito útil para 
acesso a banco de dados relacionais, sobre esse 
assunto julgue os itens a seguir: 

 

76. SQL é uma linguagem procedural. Seus comandos 
estão baseados em uma teoria matemática robusta 
utilizando conceitos da teoria dos conjuntos e da 
lógica de predicados de primeira ordem. 

 

Sobre banco de dados relacionais e modelagem 
conceitual julgue os itens a seguir 

 

77. Uma chave estrangeira em uma relação não pode 
ter valores nulos presente nos registros associados a 
coluna respectiva. 

 

78. Uma coluna com a restrição de integridade de 
chave estrangeira (foreign key) não pode ter valores 
duplicados por isso temos a propriedade de 
unicidade associada e essa coluna. 
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Sobre Business Intelligence, mineração de dados e big 
data, julgue os itens a seguir. 

 

79. No contexto de big data, a visualização dos dados 
é apresentada como uma solução voltada para 
usuários de negócios.  

 

80. Regras de associação é uma das tarefas de 
mineração de dados mais comumente utilizada. A 
associação procura eventos ou atributos específicos 
que estão correlacionados a outro evento ou 
atributo. 

 

81. A primeira etapa do processo CRISP-DM de ser 
usada para entender o problema de negócio a ser 
revolvido pela tarefa de mineração bem como 
descobrir e avaliar os dados necessários para 
resolver o problema. 

 

Sobre gestão de processos de negócio, BPMN, PMBOK 
e ITIL, avalie as afirmações a seguir. 

 

82. Dentro de um processo de negócio, qualquer 
ponto em um processo em que o trabalho ou a 
informação passa de uma função para outra é um 
handoff nesse processo. 

 

83. A figura abaixo apresenta m gateway baseado em 
evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No fluxo abaixo, após solicitar os documentos o fluxo 
aguarda receber os documentos ou aguarda 5 dias. O 
evento que ocorrer primeiro impede o outro evento 
de ocorrer e o fluxo segue normalmente. Se "Receber 
Documentos" ocorrer antes de "Aguardar 5 dias" 
então a tarefa "Analisar Documentos" será realizada 
e o evento "Aguardar 5 dias" será abortado 
juntamente com o fluxo no momento da decisão. 

 

84. No PMBOK, tailoring de processos significa 
analisar o projeto para determinar os riscos e partes 
interessadas dos processos baseado no escopo e 
tamanho do projeto. 

 

85. Considerado o coração do ITIL, a cadeia de valor 
de serviço mostra tudo o que uma área de TI precisa 
ter e fazer para entregar produtos e serviços que 
atendam às demandas e gerem valor para a 
organização. 

 

 

LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA  
Eduardo da Rocha 

86. Segundo a Constituição Federal de 1988, o ICMS 
deverá ser seletivo em função da essencialidade das 
mercadorias e dos serviços. 

 

87. Uma indústria vende para outra uma mercadoria 
no valor de R$ 4.000,00. Essa segunda indústria 
vende para um varejista a mesma mercadoria por R$ 
6.000,00. O varejista, por sua vez, vende tal 
mercadoria ao consumidor final por R$ 10.000,00. 
Considerando uma alíquota de 20% e que nenhuma 
saída é desonerada do ICMS, pode-se dizer que o 
valor do tributo recolhido na cadeia é de R$ 2.000. 

 

88. A saída interestadual de mercadoria importada 
sem similar nacional sujeita-se à alíquota de 4%. 
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89. Não incide ICMS sobre operações que destinem 
mercadorias para o exterior, nem sobre serviços 
prestados a destinatários no exterior, vedada a 
manutenção e o aproveitamento do montante do 
imposto cobrado nas operações e prestações 
anteriores. 

 

90. Suponha que um fabricante de canetas remeta R$ 
1.000 em mercadoria para revendedor localizado no 
mesmo Estado sob alíquota de ICMS de 18% e com 
uma incidência de IPI no valor de R$ 100. Pode-se 
afirmar que o débito de ICMS monta um valor de R$ 
180. 

 

91. Os convênios para concessão de benefícios fiscais 
do ICMS serão celebrados em reuniões para as quais 
tenham sido convocados representantes da maioria 
dos Estados e do Distrito Federal, sob a presidência 
de representante do Governo Federal. 

 

92. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir 
o imposto sobre operações relativas à circulação de 
mercadorias e sobre prestações de serviços de 
transporte interestadual e intramunicipal e de 
comunicação, ainda que as operações e as prestações 
se iniciem no exterior  

 

Dia 01/09/2020, Dimulé, residente em Niterói-RJ, 
fechou contrato de importação equipamentos de 
filmagem pelo porto de Santos-SP no valor de $ 
1.000 (mil dólares). Houve também despesas 
aduaneiras no valor de R$ 150, Imposto sobre 
produtos industrializados no valor de R$ 200 e 
Imposto de importação no valor de R$ 200. A 
autoridade aduaneira fixou o valor das mercadorias 
em $ 1.400 (mil e quatrocentos dólares). A 
mercadoria chegou no porto em 10/09/2020 e foi 
entregue ao destinatário em 15/09/2010. Por 
autorização da legislação o desembaraço se deu 
apenas no dia 29/09/2020.  

A taxa de câmbio utilizada para se calcular o II foi de 
R$ 3. Além disso as taxas eram: 

01/09/2020 – R$ 3,50 

10/09/2020 – R$ 3,23 

15/09/2020 – R$ 3,40 

 

29/09/2020 – R$ 4,00. 

Supondo uma alíquota de 18% de ICMS, de acordo 
com as informações acima julgue as questões 93 e 94 
abaixo: 

 

93. O ICMS é devido a Niterói-RJ no momento do 
desembaraço aduaneiro. 

 

94. O ICMS devido na operação de importação é de R$ 
1.042,68. 

 

95. Conforme os ditames da lei Kandir, 
estabelecimento é o local, desde que privado, 
edificado ou não, próprio ou de terceiro, onde 
pessoas físicas ou jurídicas exerçam suas atividades 
em caráter sempre permanente, bem como onde se 
encontrem armazenadas mercadorias. 

 

Para responder as questões 96 e 97 leia o texto 
abaixo. 

 

Uma distribuidora de combustível estabelecida na 
Paraíba remeteu 200.000 litros de gasolina a dois 
destinatários distintos. O primeira estava localizado 
em Pernambuco, e se travava de um fazendeiro, que 
iria utilizar a gasolina em seus veículos. O segundo 
estava localizado no Rio de Janeiro, e era um 
revendedor da mercadoria. 

 

96. Na saída da gasolina do estabelecimento 
paraibano para o destinatário em Pernambuco 
ocorre o fato gerador do ICMS, mas não ocorre fato 
gerador na saída para o destinatário no Rio de 
Janeiro. 

 

97. Na saída da gasolina do estabelecimento 
paraibano para o destinatário em Pernambuco não 
incide ICMS, bem como não ocorre fato gerador na 
saída para o destinatário no Rio de Janeiro. 
Entretanto, tanto na entrada do território 
pernambucano quanto na entrada no território 
fluminense há incidência do imposto. 
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Para as responder às questões 98, 99, 100, 101 e 
102, lei o texto abaixo. 

 

Determinado contribuinte industrial localizado em 
São Paulo efetuou as seguintes operações em 
determinado período fiscal: 

1) Recebimento de material de uso/consumo, 
com ICMS destacado no valor de R$ 1.000. 

2) Venda de mercadoria de fabricação própria 
por R$ 10.000 para contribuinte localizado no 
Estado de Alagoas. 

3) Aquisição de matéria-prima com ICMS 
destacado no valor de R$ 30.000 para fabricação de 
mercadorias que saem com isenção do imposto. 

4) Recebimento de energia elétrica com ICMS 
destacado no valor de R$ 10.000, sendo que 50% da 
energia foi utilizada no parque industrial e a outra 
metade em atividades administrativas. 

5) Jogou fora metade do material de uso e 
consumo recebido no mês uma vez que a mercadoria 
pereceu. 

6) Houve extravio de 20% da matéria-prima 
adquirida. 

7) Venda de R$ 10.000 em mercadoria importada 
sem similar nacional para revendedor no Rio de 
Janeiro. 

8) Venda de R$ 10.000 em mercadoria importada 
com similar nacional e não produzida de acordo com 
os processos produtivos básicos para revendedor na 
Bahia. 

 

98. O contribuinte pode se creditar do ICMS da 
aquisição de matéria-prima, mas não do ICMS 
referente ao recebimento de material de 
uso/consumo. 

 

99. A energia elétrica adquirida dá direito a crédito 
em sua totalidade, por se tratar de um 
estabelecimento industrial. 

 

100. O contribuinte deve estornar crédito referente às 
mercadorias de uso e consumo que pereceram. 

 

 

 

101. O contribuinte deverá estornar parcialmente o 
crédito de ICMS referente às matérias-primas 
adquiridas. 

 

102. O total de débitos do período é de R$ 8.300. 

 

103. O ICMS não incide sobre o ouro. 

 

104. O ICMS incide sobre fornecimento de 
mercadorias com prestação de serviços sujeitos ao 
imposto sobre serviços, de competência dos 
Municípios, quando a lei complementar aplicável 
expressamente o sujeitar à incidência do imposto 
estadual. 

 

105. A adoção do regime de substituição tributária em 
operações interestaduais sempre dependerá de 
acordo específico celebrado pelos Estados 
interessados. 

 

106. Determinado transportador saiu de Curitiba-PR 
com destino à Belém-PA. Nas proximidades de Recife 
o Auditor pernambucano constatou a ausência de 
documentação fiscal para a prestação do serviço de 
transporte. Pela lei Kandir o local da operação é 
Curitiba, onde se iniciou a prestação. 

 

107. Considera-se ocorrido o momento da ocorrência 
do fato gerador no início da prestação de serviço de 
transporte iniciado no exterior. 

 

108. Segundo a LC 24/75, os Convênios ratificados 
obrigam todas as Unidades da Federação inclusive as 
que, regularmente convocadas, não se tenham feito 
representar na reunião. 

 

109. Segundo a LC 24/75, os Convênios não podem 
dispor que a aplicação de qualquer de suas cláusulas 
seja limitada a uma ou a algumas Unidades da 
Federação. 

 

110. Os benefícios fiscais dos tributos estaduais, como 
redução de base de cálculo e isenção por exemplo, 
devem ser aprovados em convênio. 
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AUDITORIA 
Tonyvan Oliveira 

Com relação aos conceitos inicias de auditoria, julgue 
os itens a seguir. 

 

111. Há risco inerente quando não se consegue evitar 
ou detectar erro relevante ou fraude em um 
processo, mesmo que este tenha sido submetido a 
um efetivo controle interno.  

 

112. A relevância e o risco afetam a aplicação de todas 
as normas de auditoria. Enquanto a relevância se 
refere à importância relativa de um item, o risco diz 
respeito à possibilidade de que um item esteja 
incorreto.    

 

113. A credibilidade das demonstrações contábeis é 
reforçada pelo auditor independente quando este 
manifesta opinião de que tais demonstrações foram 
elaboradas, em todos os aspectos relevantes, em 
conformidade com uma estrutura de relatório 
financeiro aplicável. 

 

Com relação aos relatórios de auditoria, julgue os itens 
a seguir. 

 

114. A empresa KAKEKIM passou por processo de 
auditoria para o exercício de 2021. No relatório do 
auditor foi assinalado que houve impossibilidade de 
obter evidência de auditoria apropriada e suficiente. 
O relatório ainda detalhou que a disseminação dos 
efeitos sobre as demonstrações financeiras da 
entidade é relevante e generalizada. Com base no 
relatório emitido pelo auditor é correto afirmar que 
a empresa de auditoria pode emitir um relatório de 
auditoria com abstenção de opinião sobre as 
demonstrações financeiras. 

 

115. Caso o auditor tenha dúvida quanto à 
continuidade operacional da empresa da empresa, 
então ele deve incluí-la, em seu relatório, no 
parágrafo de opinião adversa.  

 

 

 

Com relação ao planejamento de auditoria, julgue os 
itens a seguir. 

 

116. O auditor deve, como parte do planejamento e da 
execução da auditoria, evitar discutir assuntos 
relevantes de auditoria com a entidade auditada. 

 

117. Ao iniciar a etapa de planejamento de 
determinada auditoria, o auditor deve realizar o 
estabelecimento do entendimento dos termos do 
trabalho. 

 

Os itens a seguir apresentam situações hipotéticas a 
serem julgadas acerca da execução de auditoria.  

 

118. Khrystal Louise, auditora independente, durante 
a execução da auditoria, realizou junto a bancos, a 
verificação da fidedignidade das informações 
obtidas internamente da empresa auditada quanto 
aos saldos bancários do exercício de 2020. Com base 
nessas informações, é correto afirmar que o 
procedimento de auditoria utilizado foi a 
observação. 

 

119. A empresa XPTO mantém parte dos seus 
estoques guardada na empresa KZT. Ao auditar os 
estoques da XPTO, o auditor independente 
constatou a necessidade de confirmação externa, 
porém a administração não permitiu o envio da 
solicitação de confirmação. Nesse contexto, nos 
termos das normas vigentes de auditoria, é correto 
afirmar que o auditor deverá executar 
procedimentos alternativos de auditoria definidos 
para obter evidência de auditoria relevante e 
confiável. 

 

120. Ao definir e executar procedimentos de auditoria 
com o objetivo de obter evidências de auditoria 
apropriadas e suficientes, o auditor tem por 
finalidade precípua detectar erros ou fraudes 
relevantes e comunicar tempestivamente aos 
responsáveis pela governança da entidade auditada. 

 

 

 



15 
Simulado Especial Fiscos Estaduais 27/02/21 

 

 
 

Preencha o Gabarito! 
 
 

http://bit.ly/Simulado-Fiscos-Estaduais-27-02-21 
  
 

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 e conheça! 

https://bit.ly/Sistemas-de-Questões 

 
 

 
 

http://bit.ly/Simulado-Fiscos-Estaduais-27-02-21
https://bit.ly/Estrategia-Assinaturas
https://bit.ly/Sistemas-de-Questões

