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INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO EXCLUSIVO 
 

1 – Este provão conta com questões focadas no concurso ISS BH;  

2 – A prova contém 160 questões que abordam conhecimentos cobrados nos últimos editais do concurso; 

3 – As questões são inéditas e foram elaboradas pelos nossos professores com base no perfil dos últimos 
concursos ISS BH. 

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 13:30 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. 

PREENCHA SEU GABARITO NO LINK - https://bit.ly/Simulado-ISSBH-Auditor-18-12  
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PORTUGUÊS 

Luiz Felipe 

TEXTO I 
Quinze de novembro de 1889 oficializou um 

movimento histórico que não se consolidara: a 
construção de uma república brasileira. Imaginada por 
nossas elites políticas, econômicas e intelectuais que — a 
despeito das divergências — tinham em comum o sonho 
de criar uma civilização nos trópicos, a República era 
menos conquista do que projeto a impor. Daí não ser 
mero acaso que tenha sido proclamada por militares, 
homens que escolheram a divisa positivista que figuraria 
em nossa bandeira: amor, ordem e progresso. Claro que 
— como viris representantes da ordem — começaram 
por suprimir o amor do mote de Auguste Comte. 
Supressão até hoje desconhecida da maioria dos 
brasileiros, mas reveladora do intuito de apagar qualquer 
traço do desejo no novo regime político.  

O desejo era temido como incontrolável e 
ameaçador para o almejado progresso. Mas, afinal, o que 
seria o progresso até hoje impresso em nossa bandeira? 
De acordo com as fontes da época, seria o caminho 
trilhado por medidas que dirigiriam o Brasil para o 
modelo da civilização que nossas elites projetavam na 
Europa e nos Estados Unidos. Era um ideal baseado em 
uma fantasia das classes superiores, as quais não apenas 
se imaginavam brancas como consideravam a 
branquitude um atributo de superioridade moral que as 
colocava em claro contraste com o povo, no qual 
projetavam o atraso e a negritude. Viam o povo como 
uma massa heterogênea sob ameaça degenerativa a 
esperar pelo branqueamento para poder se tornar digna 
de ser reconhecida como nação.  
Rogerio Miskolci. Uma outra história da República. In: Revista Cult, n.º 

6, ano 19, jan./2016, p. 35 (com adaptações). 

 

 

 

 

 

 

 

01. De acordo com o texto, é correto afirmar que 

a) O progresso da nação consistia em tornar o Brasil 
reconhecido por europeus e norte-americanos.  

b) O dia 15 de novembro de 1889 marca a 
consolidação de um novo regime político 
brasileiro. 

c) A transformação do Brasil em república só foi 
possível graças ao movimento popular. 

d) O progresso de uma nação só é possível 
mediante a miscigenação do povo. 

e) A Europa e os Estados Unidos eram modelo de 
desenvolvimento civilizatório. 

 

02. Infere-se do trecho "a República era menos 
conquista do que projeto a impor" que 

a) A Proclamação da República não atendeu às 
expectativas do que havia sido projetado. 

b) O projeto de república falhou devido à imposição 
de um modelo elitista. 

c) O anseio pela instauração de um padrão social 
superava o sentimento de avanço político. 

d) O projeto da elite brasileira era trazer os padrões 
sociais da Europa e dos Estados Unidos para terras 
brasileiras. 

e) O progresso nacional consistia em um projeto de 
branqueamento social. 

 

03. Quanto à tipologia textual, o texto I pode ser 
classificado como 

a) dissertativo 

b) histórico 

c) injuntivo 

d) descritivo 

e) narrativo 
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04. Assinale a alternativa em que a palavra 
destacada apresenta o mesmo tempo verbal da 
palavra em destaque no trecho "um movimento 
histórico que não se consolidara". 

a) Nas manhãs de Natal, o coral cantava docemente 
pelas ruas. 

b) Ele tinha acabado de sair quando a visita chegou. 

c) Se soubéssemos de sua visita, teríamos 
preparado a ceia. 

d) Os gerentes reuniram os colaboradores para uma 
reunião 

e) O concerto de fim de ano encantará a todos. 

 

05. A expressão "a despeito de” em “a despeito das 
divergências” (1º parágrafo) expressa 

a) causa 

b) conformidade 

c) comparação 

d) concessão 

e) explicação 

 

06. Considere o seguinte trecho do texto: Quinze 
de novembro de 1889 oficializou um movimento 
histórico que não se consolidara: a construção de 
uma república brasileira. Os termos destacados 
são respectivamente: 

a) adjunto adverbial e sujeito 

b) adjunto adverbial e partícula expletiva 

c) sujeito e sujeito 

d) adjunto adverbial e objeto direto 

e) sujeito e conjunção integrante 

 

 

 

 

07. Quanto à pontuação, conforme a norma-padrão 
da língua portuguesa, estão corretas, EXCETO: 

a) Os estudantes, mesmo aqueles reprovados, 
devem comparecer à cerimônia. 

b) Todos estavam ansiosos pelos resultados, e não 
perceberam a alteração de cronograma. 

c) Cabe ressaltar que geralmente, a taxa de 
desemprego, cresce em situações de instabilidade 
política. 

d) Em janeiro todos estarão de férias nas ilhas 
caribenhas.  

e) As propostas foram feitas de acordo com o 
contrato, quando tudo ainda seguia um padrão. 

 

08. Considerando o processo de formação de 
palavras, identifique a alternativa que apresenta 
uma derivação imprópria. 

a) Todos admiravam o agir das autoridades. 

b) Nesse período do ano, a pesca se intensifica. 

c) Embora todos concordassem, o líder não recebeu 
apoio. 

d) A atitude de uma pessoa pode entristecer uma 
multidão 

e) O cirurgião deve possuir uma destreza 
extraordinária. 

 

09. A colocação do pronome destacado respeita a 
norma-padrão da língua portuguesa em: 

a) Nos trata como se não nos conhece. 

b) Doaria-lhe todas as melhores roupas. 

c) O trabalho não poupou-nos do ócio. 

d) As crianças se interessam pelos objetos coloridos. 

e) Aqueles que preocupam-se com o próximo serão 
recompensados. 
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TEXTO II 

 
10. O humor da tirinha baseia-se 

a) na expressão do personagem no terceiro 
quadrinho. 

b) no diálogo estabelecido entre os personagens. 

c) na reação da personagem no último quadrinho. 

d) na atribuição de personalidade à "cultura".  

e) nos sentidos assumidos pelo vocábulo "veículo" 
na tirinha. 

 

11. Assinale a alternativa em que o verbo destacado 
esteja flexionado de acordo com a norma-padrão. 

a) Queixou-se da falta de investimento em sistemas 
de prevenção os representantes da ONU. 

b) Precisam-se de investimentos em novas 
tecnologias meteorológicas. 

c) No relatório, relaciona-se ao aumento de 
desastres o aquecimento global. 

d) Neste mês, fizeram dois anos do terremoto mais 
intenso já registrado. 

e) Elaborou-se sistemas de alerta de desastres 
naturais. 

 

12. Assinale a opção que indica o erro de norma 
culta presente no fragmento abaixo. 

“Todo o dia, pela manhã, a equipe que se preparava 
para a gravação era interrompida pelas vozes da 
multidão na medida em que o programa havia 
alcançado enorme sucesso de audiência.” 

a) a colocação pronominal em "que se preparava". 

b) a ortografia de "multidão". 

c) as vírgulas isolando "pela manhã" 

d) a expressão "na medida em que". 

e) a presença de artigo antecedendo o vocábulo 
"dia". 

 

13. É obrigatório o emprego da preposição DE 
antecedendo o vocábulo que em: 

a) O apoio que todos precisavam viria de um grupo 
improvável. 

b) A reunião que os candidatos compareceram foi 
longa. 

c) O documentário político que assisti ganhou o 
Oscar. 

d) O projeto que colaboramos teve grande 
aceitação popular. 

e) As metas que o gerente apresentou não foram 
fáceis de serem alcançadas. 

 

14. Deveríamos tratar de questões relacionadas ___ 
saúde pública. As filas em hospitais da cidade 
chegaram ___ triplicar de tamanho. A situação só 
não está pior porque a iniciativa privada doou 
leitos ___ instituições hospitalares sem fins 
lucrativos. ___ noite teremos uma coletiva de 
imprensa para dar detalhes sobre a situação. 

Assinale a alternativa que preenche corretamente as 
respectivas lacunas acima.  

a) a - à - a - à 

b) a - a - a - a 

c) a - a - à - à  

d) a - à - à - a 

e) à - a - a - à 
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15. A presença ou ausência de acento gráfico pode 
variar em uma mesma palavra a depender de sua 
flexão de número (singular ou plural). A palavra 
que melhor ilustra esse caso é: 

a) voo 

b) saída 

c) alcateia 

d) armazém 

e) farol 

 

 
MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO E ESTATÍSTICO 

Carlos Henrique 

16. Carlos Henrique comprou um tablet que custava 
R$ 4.000,00 à vista, pagando em duas parcelas: 

 - a primeira, no ato da compra, no valor de R$ 
2.200,00; 

 - a segunda, um mês após a compra, no valor de R$ 
2.250,00. 

 A taxa mensal de juros cobrada de Carlos Henrique 
nessa compra foi de: 

a) 5%; 
b) 10%; 
c) 15%; 
d) 20%; 
e) 25%. 
 
17. Em 2020 a receita da empresa Strategy foi 60% 

superior a de 2019. Em 2021 a receita foi 40% 
inferior a de 2020. A expectativa para 2022 é de 
que a receita seja 10% inferior a de 2019. Se for 
confirmada essa expectativa, de 2021 para 2022 a 
receita da empresa Strategy vá  

a) diminuir em 6,25%.  
b) aumentar em 4%.  
c) diminuir em 4%.  

d) diminuir em 4,75%.  
e) diminuir em 5,5%.  
 
18. Analise as afirmativas a seguir, a respeito de 

sistemas de amortização de empréstimos: 
I. No sistema francês, as prestações são constantes; 

os juros, decrescentes; e as amortizações, 
crescentes. 

II. No sistema de amortização constante (SAC), as 
amortizações são constantes; as prestações, 
crescentes; e os juros, decrescentes. 

III. No sistema americano de amortização, apenas os 
juros são pagos durante o financiamento, e, ao 
final do prazo, a dívida é amortizada de uma só 
vez. 

Assinale: 
a) se somente a afirmativa I estiver correta. 
b) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
c) se somente as afirmativas I e III estiverem 

corretas. 
d) se somente as afirmativas II e III estiverem 

corretas. 
e) se todas as afirmativas estiverem corretas. 
 
19. Uma pessoa tomou um empréstimo imobiliário 

no valor de R$ 240.000,00 para ser pago em 120 
prestações mensais pelo Sistema de Amortizações 
Constantes - SAC, a uma taxa de 1,5% ao mês, sem 
carência, vencendo a primeira prestação ao fim do 
primeiro mês, a segunda ao fim do segundo mês, 
e assim sucessivamente. Marque o valor mais 
próximo da décima segunda prestação. 

a) R$ 5.270,00 
b) R$ 5.420,00 
c) R$ 5.300,00 
d) R$ 5.360,00 

e) R$ 5.330,00 
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20. Juan pegou um empréstimo de R$ 1.500,00 a 
juros compostos de 10% ao mês para comprar uma 
televisão. Dois meses depois ele pagou R$ 815,00 
e dois meses após esse pagamento ele liquidou o 
empréstimo. Qual foi o valor do último 
pagamento? 

a) R$ 1210,00 

b) R$ 1110,00 

c) R$ 1000,00 

d) R$ 1150,00 

e) R$ 960,00 

 

21. O desconto comercial simples de um título 
quatro meses antes do seu vencimento é de R$ 
600,00. Considerando uma taxa de 5% ao mês, 
obtenha o valor correspondente no caso de um 
desconto racional simples. 

a) R$ 400,00 

b) R$ 800,00 

c) R$ 500,00 

d) R$ 700,00 

e) R$ 600,00 

 

22. Um empréstimo no valor de R$ 80.000,00 
deverá ser pago por meio de 5 prestações 
mensais, iguais e consecutivas, vencendo a 
primeira um mês após a data da concessão do 
empréstimo. Sabe-se que foi utilizado o Sistema 
Francês de Amortização (Tabela Price) com uma 
taxa de juros compostos de 3% ao mês, 
encontrando-se R$ 17.468,00 para o valor de cada 
prestação. Imediatamente após o pagamento da 
primeira prestação, se S representa o percentual 
do saldo devedor com relação ao valor do 
empréstimo, então  

a) 81% ≤S < 82%  

b) 80% ≤S < 81%  

c) 79% ≤S < 80%  

d) 78% ≤S < 79%  

e) 77% ≤S < 78% 

 

23. Um investimento no valor de R$ 200.000,00 é 
realizado no início de um determinado ano. No 
final deste ano, o montante referente a este 
investimento é resgatado totalmente, e o seu valor 
foi de R$ 238.560,00. Se a taxa de inflação no 
período deste investimento foi de 12%, então a 
taxa aparente e a taxa real correspondentes no 
mesmo período foram iguais a, respectivamente,  

a) 18,50% e 7,28%. 

b) 18,50% e 6,50% 

c) 19,28% e 7,28%. 

d) 19,28% e 6,78%. 

e) 19,28% e 6,50%. 

 

24. Ao descontar em um banco, 2 meses antes de 
seu vencimento, um título de valor nominal igual a 
R$ 30.000,00, uma empresa recebe na data da 
operação de desconto comercial simples o valor 
de R$ 28.500,00. Utilizando a mesma taxa de 
desconto anterior e ainda a operação de desconto 
comercial simples, descontando um título de valor 
nominal de R$ 24.000,00, 3 meses antes de seu 
vencimento, receberá  

a) R$ 20.000,00  

b) R$ 21.000,00 

c) R$ 22.000,00  

d) R$ 22.200,00  

e) R$ 22.500,00  
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25. Um empréstimo, tomado no sistema de 
amortização francês, foi quitado em 5 prestacões 
mensais, consecutivas e iguais a R$ 836,00. A 
primeira prestação vencia em um mês após a 
tomada do empréstimo, e a taxa de juros nominal 
do financiamento era de 54% ao ano. Na data de 
vencimento da quarta prestação, o tomador do 
empréstimo pagou, juntas, as quarta e a quinta 
prestacões, quitando o empréstimo. Nesse caso, o 
valor pago nessa data foi igual a 

a) R$ 1.412,55. 

b) R$ 1.600,00. 

c) R$ 1.634,38. 

d) R$ 1.636,00. 

e) R$ 1.672,00. 

 

26. Vilma, Marta e Cláudia trabalham em uma 
mesma agência bancária. Vilma está nesse 
emprego há 5 anos, Marta, há 7 anos e Cláudia, há 
12 anos. Para premiar a eficiência dessas 
funcionárias, a direção do banco concedeu-lhes 
uma bonificação de R$ 12.000, que deverão ser 
divididos entre as três, de forma diretamente 
proporcional aos respectivos tempos de serviço. 

Nesse caso, quanto Vilma receberá de bonificação? 

a) 2500 

b) 2700 

c) 3000 

d) 3500 

e) 6000 

 

 

 

 

 

27. Em uma filial do Estratégia Concursos, 65% dos 
funcionários trabalham na edição, 23% trabalham 
no marketing e os 24 funcionários restantes 
trabalham no telemarketing.  

A quantidade de funcionários que trabalham na 
edição é: 

a) 100 

b) 110 

c) 120 

d) 130 

e) 140 

 

28. Numa divisão com números inteiros, o resto vale 
5, o divisor é igual ao resto somado a 3 unidades 
e o quociente é igual ao dobro do divisor. Assim, 
é correto afirmar que o valor do dividendo é igual 
a:   

a) 145 

b) 133 

c) 127 

d) 118 

e) 102 

 

29. Cinco amigos, Júlio, Karla, Lorena, Mauro e 
Olavo, combinaram de se encontrar no cinema. 
Sabe-se que Júlio chegou ao cinema antes de 
Mauro e Lorena, Mauro chegou ao cinema antes 
de Olavo, Karla chegou ao cinema antes de Júlio, 
e Olavo não foi o último a chegar ao cinema. Dessa 
forma, entre os cinco amigos citados, o quarto a 
chegar no cinema foi 

a) Júlio 

b) Karla 

c) Lorena 

d) Mauro 

e) Olavo 
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30. Dos 36 servidores públicos de um setor do TJ 
SP, sabe-se que: apenas 7 são advogados, 22 são 
do sexo masculino e 11 são mulheres que não são 
advogadas.  

O número de homens que não são advogados é 
igual a  

a) 15 

b) 16 

c) 17 

d) 18 

e) 19 

 

31. Numa pesquisa realizada com 100 pessoas 
sobre a forma de se locomoverem para o trabalho, 
constatou-se que:  

• 45 usam ônibus; 

• 51 usam automóvel;  

• 32 usam moto;  

• 18 usam ônibus e automóvel;  

• 22 usam ônibus e moto;  

• 15 usam automóvel e moto;  

• 6 usam os três meios de transporte. 

Analisando os dados apresentados, conclui-se que 
o número de pessoas que NÃO utiliza nenhum dos 
três meios de transporte mencionados é 

a) 17. 

b) 21. 

c) 23. 

d) 26. 

e) 28 

 

 

 

 

32. Na mesa de um bar estão cinco amigos: Arnaldo, 
Belarmino, Cleocimar, Dionésio e Ercílio. Na hora 
de pagar a conta, eles decidem dividi-la em partes 
iguais. Cada um deles deve pagar uma quota. O 
garçom confere o valor entregue por eles e nota 
que um deles não entregou sua parte, consegue 
detê-los antes que deixem o bar e os interroga, 
ouvindo as seguintes alegações: 

I. Não fui eu nem o Cleocimar, disse Arnaldo; 

II. Foi o Cleocimar ou o Belarmino, disse Dionésio; 

III. Foi o Ercílio, disse Cleocimar; 

IV. O Dionésio está mentindo, disse Ercílio; 

V. Foi o Ercílio ou o Arnaldo, disse Belarmino. 

Considerando-se que apenas um dos cinco amigos 
mentiu, pode-se concluir que quem não pagou a 
conta foi? 

a) Arnaldo. 

b) Belarmino. 

c) Cleocimar. 

d) Dionésio. 

e) Ercílio. 

 

33. Considere, abaixo, as afirmações e o valor lógico 
atribuído a cada uma delas entre parênteses.  

− Ou Junior é pintor, ou Bia não é cozinheira 
(afirmação FALSA).  

− Se César é matemático, então Junior não é pintor 
(afirmação FALSA).  

− Bia é cozinheira ou Ana não é motoqueira 
(afirmação VERDADEIRA).  

A partir dessas afirmações,  

a) Junior não é pintor e Bia não é cozinheira.  

b) Ana é motoqueira ou Bia é cozinheira.  

c) César é matemático e Ana não é motoqueira.  

d) Junior é pintor e César não é matemático.  

e) Ana é motoqueira ou Junior não é pintor.  
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34. Qual é a negação da proposição “Alguma 
lâmpada está acesa e todas as portas estão 
fechadas”?  

a) Todas as lâmpadas estão apagadas e alguma 
porta está aberta.  

b) Todas as lâmpadas estão apagadas ou alguma 
porta está aberta.  

c) Alguma lâmpada está apagada e nenhuma porta 
está aberta.  

d) Alguma lâmpada está apagada ou nenhuma 
porta está aberta.  

e) Alguma lâmpada está apagada e todas as portas 
estão abertas.  

 

35. Anteontem, Carlinha tinha 18 anos e ano que 
vem fará 21 anos.  Que dia do ano será daqui a 
uma semana? 

a) 1 de janeiro 

b) 31 de dezembro 

c) 8 de janeiro 

d) 25 de dezembro 

e) 29 de fevereiro 

 

O enunciado abaixo refere-se às questões 36 e 37. 

Lúcia, uma estudiosa moça, passou para o fisco em 
primeiro lugar.  Resolveu, então, fazer um jantar de 
comemoração para quatro amigos. Sabe-se que 
Lúcia possui 12 amigos. Entre os seus amigos estão 
Karina e Mauro (o namorado da Karina).   

36. Certa noite, supondo-se que Karina e Mauro só 
comparecerão ao jantar juntos, caso sejam 
convidados, o número máximo de possibilidades 
para o jantar de Lúcia é: 

a) 120 

b) 180 

c) 215 

d) 240 

e) 255 

 

37. Outra noite, supondo-se que Karina e Mauro 
tenham brigado e, portanto, não possam ser 
convidados juntos, o total de jantares que Lúcia 
pode oferecer nessas condições é: 

a) 420 

b) 450 

c) 480 

d) 495 

e) 500 

 

38. Em um órgão público com 1000 servidores, 40% 
são fiscais. O quadro de servidores é formado por 
480 homens, sendo que 200 mulheres não são 
fiscais.  

Escolhendo aleatoriamente 1 servidor dessa 
empresa e verificando que é homem, a 
probabilidade de ele NÃO ser fiscal é igual a: 

a) 1/3 

b) 2/5 

c) 5/6 

d) 7/8 

e) 8/9 
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39. A tabela a seguir apresenta as probabilidades 
de, em um certo dia, haver 0, 1, 2 ou 3 colisões de 
carros em um cruzamento. 

 
A variância do número de acidentes é igual a: 

a) 1,53 

b) 1,61 

c) 1,74 

d) 1,87 

e) 1,98 

 

O ENUNCIADO A SEGUIR REFERE-SE ÀS 
QUESTÕES 40, 41 e 42. 

Na Strategy Land, a probabilidade p de um 
professor engordar é igual a 0,25. Essa estimativa 
foi obtida com base em um levantamento por 
amostragem aleatória simples de 1.875 
professores. 

Sabendo que P(Z < - 2) = 0,025, em 
que Z representa a distribuição normal padrão, 
julgue os itens que seguem, em relação a essa 
situação hipotética. 

40. Em um grupo formado aleatoriamente por 5 
professores, com reposição, estima-se que a 
probabilidade de que apenas um deles engorde é 
igual a 

a) 405/1024 

b) 407/1024 

c) 409/1024 

d) 411/1024 

e) 413/1024 

 

 

 

41. Se X seguir uma distribuição binomial com 
parâmetros n = 500 e probabilidade de sucesso p, 
calcule a estimativa da variância. 

a) 91,25 

b) 92,75 

c) 93,75 

d) 94,65 

e) 95,45 

 

42. A estimativa intervalar de 95% de confiança do 
parâmetro populacional p possui amplitude igual 
a: 

a) 0,02 

b) 0,04 

c) 0,06 

d) 0,08 

e) 1,0 

 

Os diâmetros de arruelas são normalmente 
distribuídos com média μ igual a 10 centímetros. 
Observa-se que 84% das peças da população 
possuem um diâmetro inferior a 12,5 centímetros. 

Dados: Escore reduzido da curva normal padrão (Z) 
tal que a probabilidade P(0 < Z < z) = α. 

 
Baseado no texto, responda as questões 43 e 44 

43. O valor do desvio padrão dos diâmetros das 
peças, em centímetros, é igual a: 

a) 2,0 

b) 2,5 

c) 3,0 

d) 3,5 

e) 3,6 
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44. Se 80% das arruelas possuem um diâmetro 
superior a D centímetros, então, D é igual a 

  a)  6,5. 

  b)  6,7. 

  c)  7,4. 

  d)  7,9. 

  e)  8,1. 

 

45. Uma amostra aleatória de 9 valores de salários 
extraída de uma população, considerada normal e 
de tamanho infinito, apresentou uma média igual 
a R$ 800,00 com um desvio padrão igual a R$ 
120,00.  Os registros históricos indicam que a 
média dos salários da população é igual a R$ 
740,00.  Deseja-se testar a hipótese, ao nível de 
significância 𝛼, se o valor da média verificada na 
amostra difere do valor de R$ 740,00.  Seja H0 a 
hipótese nula do teste (𝜇= 740), H1 a hipótese 
alternativa (𝜇 740) e 𝑡𝛼/2 > 0 o quantil da 
distribuição “t” de Student, no nível de 
significância , para testes bicaudais com 8 graus 
de liberdade.  Sabendo-se que H0 foi rejeitada, 
MARQUE A OPÇÃO CORRETA: 

a) 𝑡𝛼/2 ≤ 1,5 

b) 𝑡𝛼/2 ≥ 1,5 

c) 𝑡𝛼/2 ≤ 2,5 

d) 𝑡𝛼/2 ≥ 2,5 

e) 𝑡𝛼/2 ≤ 0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECONOMIA E FINANÇAS PÚBLICAS 

Amanda Aires  

46. Analise as afirmativas a seguir no contexto da 
economia do bem-estar. 

 I. O equilíbrio da oferta e da demanda maximiza a 
soma dos excedentes do consumidor e do 
produtor, isto é, a mão invisível do mercado 
conduz compradores e vendedores a uma 
alocação eficiente de recursos. 

II. Os excedentes do consumidor e do produtor 
podem ser calculados, respectivamente, como a 
área abaixo da curva de demanda e acima do 
preço e como a área abaixo do preço e acima da 
curva de oferta. 

III. Enquanto o excedente do produtor mede o 
benefício que os vendedores podem obter por sua 
participação no mercado, o excedente do 
consumidor mede o benefício que os 
consumidores podem obter por sua participação 
no mercado. 

Estão corretas as afirmativas 

a) I e II, apenas. 

b) I e III, apenas. 

c) II e III, apenas. 

d) I, II e III. 

e) Todas são falas 
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47. Uma diminuição na demanda de um 
determinado bem de Giffen, pode ser causada por 

a) um aumento na renda dos consumidores. 

b) um aumento nos custos de produção. 

c) um aumento no preço do bem. 

d) uma queda no preço do bem. 

e) uma mudança favorável nas preferências ao bem 
Y. 

 

48. Ao analisar a Teoria da Firma, temos a expressão 
escala de produção, que é o ritmo de variação da 
produção, respeitada certa proporção de 
combinação entre os fatores. Diante disto, analise 
as afirmativas abaixo e assinale Verdadeiro (V) ou 
Falso (F). 

( ) Lei dos Rendimentos Crescentes acontece ao 
aumentar-se a quantidade de um fator variável, 
permanecendo a quantidade dos demais fatores 
fixos, a produção, inicialmente, crescerá a taxas 
crescentes; a seguir, depois de certa quantidade 
utilizada do fator variável, passará a crescer a taxas 
decrescentes; continuando o incremento da 
utilização do fator variável, a produção voltará a 
crescer. 

( ) A lei dos rendimentos crescentes de escala 
ocorrem quando a variação na quantidade do 
produto total é menos do que proporcional à 
variação da quantidade utilizada dos fatores de 
produção. 

( ) A influência das relações dimensionais é uma 
causa muito comum de rendimentos decrescentes 
de escala: se o diâmetro de um tubo é dobrado, o 
fluxo de água que passa por ele mais do que 
dobra. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta de cima para baixo. 

a) V, F, F 

b) V, V, V 

c) F, V, V 

d) F, F, V 

e) V, F, V, 

 

49. A respeito da atuação das firmas nos diferentes 
ambientes de concorrência, analise as afirmativas 
a seguir: 

I. Firmas que atuam em mercados de concorrência 
perfeita maximizam o lucro ofertando a 
quantidade em que o custo marginal é igual a 
receita marginal. 

II. Firmas monopolistas maximizam o lucro 
ofertando a quantidade em que a receita marginal 
iguala ao preço. 

III. Na competição monopolística as firmas 
maximizam o lucro ofertando a quantidade em que 
a receita marginal iguala o custo marginal e esse 
mercado é caracterizado pelo lucro zero no curto 
prazo. 

Assinale: 

a) se somente a afirmativa I estiver correta. 

b) se somente a afirmativa II estiver correta. 

c) se somente a afirmativa III estiver correta. 

d) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 

e) se todas as afirmativas estiverem corretas. 
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50. A respeito da atuação das firmas nos diferentes 
ambientes de concorrência, analise as afirmativas 
a seguir: 

I. Firmas que atuam em mercados de concorrência 
perfeita maximizam o lucro ofertando a 
quantidade em que o custo marginal iguala o 
preço. 

II. Firmas monopolistas maximizam o lucro 
ofertando a quantidade em que a receita marginal 
iguala o custo marginal com o preço determinado 
pela curva de demanda. 

III. Na competição monopolística as firmas 
maximizam o lucro ofertando a quantidade em que 
a receita marginal iguala o custo marginal e esse 
mercado é caracterizado pelo lucro zero no longo 
prazo. 

Assinale: 

a) se somente a afirmativa I estiver correta. 

b) se somente a afirmativa II estiver correta. 

c) se somente a afirmativa III estiver correta. 

d) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 

e) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

 

51. Sobre a estrutura de mercado de um 
determinado bem ou serviço, analise as afirmativas 
abaixo: 

I. O monopólio somente se mantém se a firma 
conseguir impedir a entrada de outras firmas no 
seu mercado de atuação. 

II. O Monopólio tem vários compradores que 
influenciam o preço que pagam pelo produto de 
um único vendedor. 

III. O monopólio bilateral ocorre quando há apenas 
um vendedor e um comprador. 

Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas as afirmativas I e III estão corretas 

b) Apenas a afirmativa I está correta 

c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 

d) Apenas a afirmativa III está correta 

e) Apenas a afirmativa I está correta 

 

52. No que se refere ao fluxo circular da renda em 
sua versão ampliada, considerando governo, 
mercado financeiro e resto do mundo, 

a) as empresas desempenham apenas o papel de 
consumidoras da sua renda no mercado de bens e 
serviços. 

b) o mercado financeiro aumenta o fluxo da renda 
doméstica ao criar moeda por parte dos bancos, 
apenas. 

c) a tributação não afeta a economia, pois equivale 
apenas a parte da renda das famílias e das 
empresas. 

d) exportações são negativas à economia 
doméstica, por tornarem escassos bens e serviços 
disponíveis à população do país em questão. 

e) as importações têm efeito atenuador do fluxo 
doméstico da renda. 

 
53. "É aquele que poderia ser alcançado e 

sustentado no futuro, usando-se eficiente e 
plenamente os fatores de produção ao longo do 
tempo.". O enunciado refere-se à definição de 

a) hiato do produto. 
b) PIB Nominal 
c) Produto nominal. 
d) produto de pleno emprego. 
e) PIB per capita. 
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54. Uma economia exporta $ 1 000 e importa $ 800 
em bens; recebe turistas de outros países que 
gastam $ 200; paga juros de $ 400 e recebe 
empréstimos e investimentos de $ 500. O saldo em 
transações correntes dessa economia é 

a) superavitário em $ 400. 
b) superavitário em $ 200. 
c) superavitário em $ 100. 
d) deficitário em $ 100. 

e) Nulo. 

55. Uma das funções desempenhadas pela moeda é 
a de reserva de valor, no entanto, a moeda não é 
o único ativo que desempenha tal função. 

O motivo que faz com que os cidadãos retenham 
moeda como reserva de valor é o fato de ela 

a) oferecer um rendimento a seu detentor. 

b) possuir liquidez absoluta. 

c) prestar algum serviço ao seu possuidor. 

d) propiciar um aumento no seu valor. 

e) ser protegida contra inflação. 

 

56.  Segundo o modelo keynesiano simples de 
determinação da renda, um aumento dos gastos 
públicos associado a uma ampliação da propensão 
marginal a importar: 

a) Aumenta a renda de equilíbrio da economia; 

b) aumenta o multiplicador de gastos da economia 
aberta; 

c) reduz as exportações; 

d) torna o multiplicador do orçamento 
desequilibrado; 

e) Reduz o saldo da da balança comercial. 

 

 

 

 

57. Avalie as afirmativas a seguir, considerando o 
modelo IS-LM em uma economia fechada: 

I. Na armadilha da liquidez, a expansão da oferta 
monetária real será totalmente retida pelos 
agentes, sem alteração da taxa de juros. Mas a 
política fiscal expansionista não terá eficácia, 
semelhante ao que prediz a teoria keynesiana. 

II. Se o governo conduz um aumento do nível de 
impostos e o Banco Central mantém inalterada a 
oferta monetária, tudo o mais constante, o 
resultado é uma diminuição do nível de renda. 

III. Se o governo conduz um aumento do nível de 
impostos e o Banco Central deseja manter 
inalterada a taxa de juros, tudo o mais constante, 
deve ser realizado uma redução da oferta 
monetária. 

Assinale: 

a) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas. 

b) se apenas as afirmativa I e II estiverem corretas. 

c) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 

d) se apenas a afirmativa I estiver correta. 

e) se todas as afirmativas estiverem incorretas. 

 

58. Considerando o Modelo IS-LM com expectativas 
e que a inflação corrente está acima da meta de 
inflação prevista pelo governo, assinale a 
alternativa verdadeira: 

a) A Um aumento nos gastos públicos pode levar a 
um crescimento do nível de inflação da economia. 

b) Uma queda da taxa de juros tende a reduzir a 
inflação corrente. 

c) Uma redução dos impostos tende a reduzir a 
inflação de demanda 

d) Uma redução dos gastos públicos aumenta a 
inflação corrente 

e) Uma expansão monetária tende a elevar a 
inflação de custos. 
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59. O modelo de Mundell-Fleming (IS-LM-BP) é 
amplamente utilizado para analisar os impactos 
decorrentes da adoção de políticas econômicas 
em países com diferentes regimes de câmbio e 
graus de abertura ao movimento de capitais. O 
Brasil, atualmente, adota um regime de câmbio 
flutuante e possui um grau bastante elevado de 
abertura (ainda que imperfeita) ao movimento de 
capitais. 

Nesse caso, suponha que, partindo de uma situação 
de equilíbrio inicial em que haja desemprego 
involuntário, o Banco Central do Brasil implemente 
uma política monetária expansionista visando a 
fomentar o nível de emprego. 

De acordo, exclusivamente, com o modelo de 
Mundell-Fleming em um cenário de grande, mas 
não perfeita mobilidade de capitais, os resultados 
previstos no longo prazo, comparados à situação 
inicial, seriam os seguintes: 

a) depreciação da moeda brasileira, porém com 
retração do fluxo de exportações líquidas e nível 
de renda agregada mantida inalterada 

b) apreciação da moeda brasileira, menor fluxo de 
exportações líquidas e menor nível de renda 
agregada 

c) depreciação da moeda brasileira, maior fluxo de 
exportações líquidas e menor nível de renda 
agregada 

d) depreciação da moeda brasileira, melhora da 
balança comercial e maior nível de renda agregada  

e) efeito impreciso sobre o câmbio da moeda 
brasileira, porém fluxo de exportações líquidas e 
nível de renda agregada inalterados 

 

 

 

 

60. O regime cambial adotado por certo país é o de 
câmbio fixo, e sua economia é aberta ao comércio 
exterior e à movimentação de capitais financeiros 
externos. Suponha que o país esteja inicialmente 
em pleno emprego e com o balanço de 
pagamentos equilibrado. 

Em uma situação de plena mobilidade dos capitais 
financeiros internacionais, a política monetária 
restritiva tende, a curto prazo, a 

a) Aumentar as reservas internacionais do país. 

b) reduzir as taxas de juros internacionais. 

c) aumentar as importações de bens e serviços, com 
impactos positivos sobre a balança comercial. 

d) aumentar a taxa de inflação. 

e) reduzir a taxa de desemprego.  

 

61.  No caso da armadilha da liquidez: 

a) A política fiscal tem efeito máximo já que não 
existe o efeito crowding out. 

b) A política monetária tem efeito máximo e, 
portanto, não afeta a taxa de juros. 

c) A política fiscal não tem efeito máximo e existe o 
efeito deslocamento. 

d) A política fiscal tem efeito máximo e, portanto, 
afeta a taxa de juros por meio do efeito 
deslocamento. 

e) A política monetária tem efeito máximo e existe 
o efeito crowding out. 
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62.  Segundo o modelo keynesiano simples de 
determinação da renda, um aumento dos gastos 
públicos associado a uma redução da propensão 
marginal a importar: 

a) Reduz a renda de equilíbrio da economia; 

b) aumenta o multiplicador de gastos da economia 
aberta; 

c) reduz as exportações; 

d) torna o multiplicador do orçamento 
desequilibrado; 

e) eleva o déficit da balança comercial. 

 

63. Considere uma pequena economia aberta com 
câmbio flutuante, plena mobilidade de capitais e 
política monetária com controle quantitativo da 
oferta de moeda. Nessa situação, 

a) A a taxa de câmbio é unicamente determinada 
pelas condições do mercado monetário com 
amplos efeitos do mercado de bens e serviços. 

b) a expansão fiscal é inteiramente neutralizada pela 
retração das exportações associada a uma 
expansão das importações. 

c) a expansão dos gastos públicos é eficaz em 
estimular a atividade econômica. 

d) a expansão fiscal melhora o saldo do balanço de 
pagamentos. 

e) Não existem diferenças entre a economia aberta 
ou fechada no que diz respeito ao multiplicador 
keynesiano dos gastos. 

 

64. A taxa de juros nominal corresponde: 

a) ao ganho real obtido por determinada aplicação 
financeira, independentemente do 
comportamento do valor da moeda. 

b) à taxa de juros efetiva, acrescida da inflação. 

c) ao ganho que se obtém em termos de poder 
compra por determinada aplicação financeira. 

d) à taxa de juros real, acrescida da perda de valor 
da moeda. 

e) à taxa de juros real, acrescida pela inflação. 

 

65. Entender o crescimento a longo prazo é uma 
preocupação dos modelos de crescimento 
econômico. Analise as seguintes assertivas sobre o 
modelo de crescimento Solow: 

I. O progresso tecnológico não pode ser observado 
diretamente na realidade, sendo, no modelo de 
Solow, calculado pela diferença entre a taxa 
observada de crescimento do produto e a parte 
deste crescimento explicada pelo trabalho e pelo 
capital. 

III. Uma das conclusões importantes do modelo de 
Solow é que o progresso tecnológico permite um 
crescimento permanente mais rápido, fato 
também observado na realidade das economias 
mais desenvolvidas. 

Quais estão corretas? 

a) Apenas II. 

b) I e II. 

c) Apenas I. 

d) Ambas são incorretas 

e) Não é possível dizer que a alternativa I é 
verdadeira. 
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DIREITO CONSTITUCIONAL  

Adriane Fauth 

66. Acerca dos princípios fundamentais, assinale a 
alternativa incorreta: 

a) A soberania, um dos fundamentos da República 
Federativa do Brasil, não deve ser interpretada de 
forma absoluta, uma vez que há uma prevalência 
dos direitos humanos frente às normas e decisões 
elaboradas pelo Estado brasileiro. 

b) A previsão da cidadania como fundamento do 
Estado brasileiro exige que o Poder Público 
incentive a participação popular nas decisões 
políticas do Estado, nela esgotando-se.  

c) O fundamento da dignidade da pessoa humana, 
consiste em um valor constitucional supremo, 
compreendendo-se entre os deveres do Estado o 
de respeito, proteção e promoção aos indivíduos.  

d) A concessão de asilo político constitui ato 
discricionário do Presidente da República, 
incumbido de sua função de chefe de Estado e não 
impede posterior extradição. 

e) A igualdade entre os Estados, um dos princípios 
que regem a República Federativa do Brasil em 
suas relações internacionais, classifica-se como 
formal, legislativa, política, mas não material. 

 

67. Analise as alternativas abaixo e assinale a 
incorreta. 

a) Hans Kelsen preconiza a Constituição em sentido 
jurídico, como norma hipotética fundamental da 
qual se extrai a validade de todo ordenamento 
jurídico. 

b) Todas as normas constitucionais apresentam a 
mesma hierarquia, sejam elas materialmente ou 
apenas formalmente constitucionais. 

c) Quanto à função desempenhada, a Constituição 
Federal de 1988 pode ser classificada como 
Constituição-quadro ou Constituição-moldura, 
posto que o legislador só pode atuar dentro de 

determinado espaço estabelecido pelo poder 
constituinte. 

d) O princípio da legalidade, consagrado no artigo 
5º, inciso II, da Constituição Federal deve ser 
depreendido em sentido amplo e dirige-se, 
precipuamente, aos particulares. 

e) O presidencialismo, sistema de governo adotado 
pela República Federativa do Brasil, é considerado 
um princípio sensível.  

 

68. À luz do que dispõe a Constituição Federal de 
1988, no capítulo que trata sobre o Sistema 
Tributário Nacional, assinale a alternativa que 
NÃO consagra um tributo cuja instituição se dá 
mediante a edição de lei complementar: 

a) Empréstimos compulsórios, de competência da 
União, para atender a despesas extraordinárias, 
decorrentes de calamidade pública, de guerra 
externa ou sua iminência e no caso de 
investimento público de caráter urgente e de 
relevante interesse nacional. 

b) Imposto sobre grandes fortunas, de competência 
da União. 

c) Impostos residuais, de competência da União, 
desde que sejam não-cumulativos e não tenham 
fato gerador ou base de cálculo próprios dos 
impostos já discriminados na Constituição Federal. 

d) Impostos extraordinários, de competência da 
União, na iminência ou no caso de guerra externa, 
compreendidos ou não em sua competência 
tributária. 

e) Contribuições sociais residuais, destinadas a 
garantir a manutenção ou expansão da seguridade 
social, de competência da União. 
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69. Acerca do princípio federativo, assinale a 
alternativa que não consagra uma das 
características do modelo federativo: 

a) A formalização da federação não precisa ser feita 
por meio de uma constituição. 

b) A repartição de competências entre o poder 
central e os entes parciais. 

c) O direito de participação das vontades parciais na 
vontade central ou Bicameralismo do Poder 
Legislativo da União. 

d) A possibilidade de intervenção federal, como 
mecanismo de manutenção da federação. 

e) A presença do chamado controle jurisdicional de 
constitucionalidade. 

 

70. No que se refere a imunidade tributária, assinale 
a alternativa correta, considerando a orientação 
jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. 

a) A imunidade dos livros não abrange o livro 
eletrônico, o álbum de figurinhas e o papel 
destinado à sua elaboração. 

b) A imunidade dos livros não abrange o livro 
eletrônico, mas alcança o álbum de figurinhas e o 
papel destinado à sua elaboração. 

c) A imunidade dos livros abrange o livro eletrônico, 
o álbum de figurinhas, mas não alcança o papel 
destinado à sua elaboração. 

d) A imunidade tributária aplica-se à importação e 
comercialização, no mercado interno, do livro 
eletrônico e dos suportes exclusivamente 
utilizados para fixá-los. 

e) A imunidade tributária aplica-se à importação e 
comercialização, no mercado interno, do livro 
eletrônico, mas não alcança os suportes utilizados 
para fixá-los. 

 

 

 

DIREITO CIVIL  

Mário Godoy  

71. Sobre conflitos de leis no espaço, assinale a 
alternativa correta. 

a) A Lei de Introdução às Normas do Direito 
Brasileiro adota como critério a lex domicilii para 
resolver conflitos de leis envolvendo o estatuto 
pessoal do indivíduo. 

b) Realizando-se o casamento no Brasil de nubentes 
domiciliados em países diversos, será aplicável a 
lei brasileira para reger os casos de invalidade 
matrimonial. 

c) A lei do país onde residir o destinatário será 
aplicável para reger as obrigações resultantes de 
contrato. 

d) A sucessão por morte ou ausência obedece à lei 
dos país onde o patrimônio hereditário estiver 
situado. 

e) Na aplicação da lei estrangeira, o juiz deve 
considerar eventuais remissões por ela feitas a leis 
de outros países. 

 

72. Sobre as diferentes classes de bens, assinale a 
alternativa correta. 

a) Os materiais provisoriamente separados de um 
prédio para nele se reempregarem consideram-se 
bens móveis. 

b) Bens fungíveis são móveis ou imóveis que podem 
substituir-se por outros da mesma espécie, 
qualidade e quantidade. 

c) Universalidade de fato é o complexo de bens 
singulares que, pertencendo à mesma pessoa, 
possuem destinação unitária. 

d) As pertenças obedecem ao princípio da 
gravitação jurídica. 

e) Bens públicos consideram-se imprescritíveis e 
inalienáveis. 
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73. Sobre posse, assinale a alternativa correta. 

a) Considera-se possuidor de boa-fé aquele cuja 
posse não é violenta, clandestina ou precária. 

b) Posse violenta não pode se transmudar em posse 
justa. 

c) O possuidor de má-fé não tem direito à 
indenização por quaisquer benfeitorias. 

d) Os frutos percebidos pelo possuidor de má-fé 
podem ser por ele apropriados, desde que pague 
o valor das despesas de produção e custeio ao 
proprietário 

e) Só se considera perdida a posse para quem não 
presenciou o esbulho quando, tendo notícia dele, 
se abstém de retomar a coisa, ou, tentando 
retomá-la, é violentamente repelido. 

 

74. Sobre direitos reais sobre coisa alheia, assinale a 
alternativa correta. 

a) Servidões não se extinguem pelo desuso por 
parte do proprietário do prédio dominante. 

b) Servidões aparentes admitem usucapião. 

c) O usufruto pode ser transmitido por alienação, 
desde que a título gratuito. 

d) A anticrese se extingue após o decurso de 10 
anos. 

e) O condômino só poderá gravar sua parte ideal 
sobre a coisa comum se todos os demais 
condôminos assentirem.  

 

 

 

 

 

 

 

75. Sobre responsabilidade civil por danos morais, 
assinale a alternativa correta. 

a) Dano moral e dano estético são inacumuláveis, 
pois o primeiro abarca o segundo. 

b) Simples devolução indevida de cheque 
caracteriza dano moral. 

c) O dano moral por publicação não autorizada da 
imagem da pessoa com fins comerciais só admite 
reparação se comprovado o prejuízo.  

d) Não caracteriza dano moral a apresentação 
antecipada de cheque pré-datado.  

e) O direito de pedir a reparação por danos morais 
é personalíssimo, não se transmitindo aos 
sucessores. 

 

 
DIREITO EMPRESARIAL 

Cadu Carrilho 

76. Nos termos legais sobre o exercício da atividade 
empresarial pelo incapaz, marque a opção correta:  

a) Poderá o incapaz, por meio de representante ou 
devidamente assistido, continuar a empresa antes 
exercida por seus pais logo após o falecimento, 
basta que o representante ou assistente assume 
automaticamente a função.   

b) A continuidade do exercício da empresa por 
incapaz, precederá autorização judicial, após 
exame das circunstâncias e dos riscos da empresa, 
bem como da conveniência em continuá-la, 
podendo a autorização ser revogada pelo juiz, 
ouvidos os pais, tutores ou representantes legais 
do menor ou do interdito, sem prejuízo dos 
direitos adquiridos por terceiros. 

c) Não ficam sujeitos ao resultado da empresa os 
bens que o incapaz já possuía, ao tempo da 
sucessão ou da interdição, desde que atinentes ao 
acervo daquela, devendo tais fatos constar do 
alvará que conceder a autorização. 
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d) O Registro Público de Empresas Mercantis a 
cargo das Juntas Comerciais não pode registrar 
contratos ou alterações contratuais de sociedade 
que envolva sócio incapaz. 

e) Os contratos com sócio incapaz podem ser 
registrados no Registro Público de Empresas 
Mercantis a cargo das Juntas Comerciais quando 
atendido pelo menos um dos pressupostos de que 
o sócio incapaz não possa exercer a administração 
da sociedade, ou se o capital social estiver 
totalmente integralizado, ou então se o sócio 
relativamente incapaz for assistido e o 
absolutamente incapaz for representado por seus 
representantes legais.  

 

77. Em relação ao instituto complementar chamado 
nome empresarial marque a opção que está de 
acordo com a lei: 

a) Considera-se nome empresarial a firma ou a 
denominação adotada, de conformidade com a lei, 
para o exercício de empresa, equiparando-se ao 
nome empresarial, para os efeitos da proteção da 
lei, a denominação das sociedades simples, 
associações e fundações. 

b) O empresário opera sob firma constituída por seu 
nome, completo ou abreviado, aditando-lhe, se 
quiser, designação mais precisa da sua pessoa ou 
do gênero de atividade, ou sob denominação que 
deve designar o objeto da atividade.  

c) A sociedade em que houver sócios de 
responsabilidade limitada operará sob firma, na 
qual somente os nomes daqueles poderão figurar, 
bastando para formá-la aditar ao nome de um 
deles a expressão "e companhia" ou sua 
abreviatura. 

 

 

 

d) Pode a sociedade limitada adotar firma ou 
denominação, integradas pela palavra final 
"limitada" ou a sua abreviatura e a omissão da 
palavra "limitada" determina a responsabilidade 
solidária e ilimitada dos administradores que assim 
empregarem a firma, mas essa regra não se aplica 
em relação à denominação da sociedade. 

e) No nome empresarial da sociedade limitada, a 
firma será composta com o nome de um ou mais 
sócios, desde que pessoas físicas, de modo 
indicativo da relação social e a denominação deve 
designar o objeto da sociedade, não sendo 
permitido nela figurar o nome de nenhum sócio. 

 

78. O Código Civil estabelece uma série de regras 
aplicáveis às sociedades, em relação aos direitos e 
obrigações dos sócios, marque a opção correta:  

a) As obrigações dos sócios começam 
imediatamente com o registro, se este não fixar 
outra data, e terminam quando, liquidada a 
sociedade, se extinguirem as responsabilidades 
sociais. 

b) O sócio que, a título de quota social, transmitir 
domínio, posse ou uso, responde pela solvência e 
pela evicção do devedor, aquele que transferir 
crédito. 

c) O sócio, cuja contribuição consista em serviços, 
não pode em nenhuma hipótese empregar-se em 
atividade estranha à sociedade, sob pena de ser 
privado de seus lucros e dela excluído. 

d) É nulo o contrato que exclua qualquer sócio de 
participar dos lucros e das perdas. 

e) A distribuição de lucros ilícitos ou fictícios 
acarreta responsabilidade solidária dos 
administradores que a realizarem e dos sócios que 
os receberem, conhecendo ou devendo conhecer-
lhes a ilegitimidade. 
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79. Sobre a cédula de crédito bancário, marque a 
opção que não está de acordo com a lei: 

a) A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito 
emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de 
instituição financeira ou de entidade a esta 
equiparada, representando promessa de 
pagamento em dinheiro, decorrente de operação 
de crédito, de qualquer modalidade. 

b) A Cédula de Crédito Bancário poderá ser 
emitida, com ou sem garantia, real ou fidejussória, 
cedularmente constituída. 

c) A Cédula de Crédito Bancário poderá ser emitida 
sob a forma escritural, por meio do lançamento em 
sistema eletrônico de escrituração que será 
mantido em instituição financeira ou em outra 
entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil 
a exercer a atividade de escrituração eletrônica. 

d) O Banco Central do Brasil e a Comissão de 
Valores Mobiliários poderão regulamentar a 
emissão, a assinatura, a negociação e a liquidação 
da Cédula de Crédito Bancário emitida sob a 
forma escritural.          

e) A Cédula de Crédito Bancário é título executivo 
extrajudicial e representa dívida em dinheiro, 
certa, líquida e exigível, seja pela soma nela 
indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado 
em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta 
corrente, elaborados conforme previsto na lei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80. Analise cada um dos itens:  

I - A decretação da falência ou o deferimento do 
processamento da recuperação judicial implica 
suspensão do curso da prescrição das obrigações 
do devedor. 

II - A decretação da falência ou o deferimento do 
processamento da recuperação judicial implica 
suspensão das execuções ajuizadas contra o 
devedor, inclusive daquelas dos credores 
particulares do sócio solidário, relativas a créditos 
ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à 
falência. 

III - A decretação da falência ou o deferimento do 
processamento da recuperação judicial implica 
proibição de qualquer forma de retenção, arresto, 
penhora, sequestro, busca e apreensão e 
constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens 
do devedor, oriunda de demandas judiciais ou 
extrajudiciais cujos créditos ou obrigações 
sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.        

IV - Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se 
processando a ação que demandar quantia ilíquida 
e é permitido pleitear, perante o administrador 
judicial, habilitação, exclusão ou modificação de 
créditos derivados da relação de trabalho, mas as 
ações de natureza trabalhista, serão processadas 
perante a justiça especializada até a apuração do 
respectivo crédito, que será inscrito no quadro-
geral de credores pelo valor determinado em 
sentença. 

Sendo assim, estão corretos os itens: 

a) I, II e III. 

b) I, III e IV. 

c) II, III e IV. 

d) I, II e IV. 

e) I, II, III e IV. 
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DIREITO ADMINISTRATIVO 

Antônio Daud 

81. Não é dever do servidor público do município 
de Belo Horizonte à luz da Lei 7.169/1996: 

a) observar o Código de Ética .   

b) participar de atividades de aperfeiçoamento ou 
especialização.  

c) atender com presteza e satisfatoriamente às 
requisições para a defesa da Fazenda Pública, bem 
como às solicitações da Controladoria-Geral do 
Município - CTGM - e da Procuradoria-Geral do 
Município - PGM. 

d) sugerir providências tendentes à melhoria do 
serviço.  

e) abster de se manifestar sobre questões 
relacionadas às condições de trabalho e às 
finalidades da administração pública.  

 

82. Considerando que determinado agente público 
foi condenado pela prática de ato de improbidade 
consistente em receber vantagem econômica para 
a tolerar a exploração de atividade ilícita, pode-se 
concluir que foram aplicadas as seguintes 
condenações, isoladas ou cumulativamente: 

a) Perda dos bens acrescidos ilicitamente, 
suspensão dos direitos políticos por até 14 anos, 
multa equivalente ao acréscimo patrimonial e 
perda da função pública, entre outras.  

b) Perda dos bens acrescidos ilicitamente, 
suspensão dos direitos políticos por até 12 anos, 
multa equivalente ao dano ao erário e perda da 
função pública, entre outras. 

c) Perda dos bens acrescidos ilicitamente, 
suspensão dos direitos políticos por até 10 anos, 
multa equivalente a no máximo 3 vezes o valor do 
acréscimo patrimonial e perda da função pública, 
entre outras. 

d) Perda dos bens acrescidos ilicitamente, 
suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos, 
multa equivalente ao acréscimo patrimonial e 
perda da função pública, entre outras. 

e) Perda dos bens acrescidos ilicitamente, multa civil 
de até 24 vezes a remuneração do agente, perda 
dos direitos políticos e proibição de contratar com 
o poder público pelo prazo de 4 anos.  

 

83. Suponha que o Prefeito de Belo Horizonte tenha 
a intenção de criar entidade da Administração 
Pública indireta, com capital predominantemente 
do poder público, objetivando a exploração direta 
de atividade econômica. Ante tal situação, é 
correto afirmar que tal entidade consiste em uma: 

a) autarquia. 

b) fundação pública de direito público. 

c) empresa pública. 

d) sociedade de economia mista. 

e) fundação pública de direito privado.  

 

84. É correto afirmar que a descentralização por 
colaboração: 

a) representa a outorga da titularidade de serviços 
públicos a entes da administração indireta. 

b) ocorre por meio de lei específica, que cria ou 
autoriza a descentralização. 

c) opera-se por meio da outorga de determinadas 
funções a órgãos da mesma estrutura.  

d) se dá mediante a criação de territórios federais. 

e) é observada nas situações em que o poder 
público transfere a execução de serviços públicos a 
pessoas jurídicas de direito privado, mediante ato 
ou contrato administrativo.  
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85. Em relação ao princípio da legalidade aplicado 
à atuação administrativa do poder público, 
assinale a alternativa correta:  

a) possibilita à Administração praticar todos os atos 
que não sejam legalmente proibidos. 

b) exige a observância de padrões éticos por parte 
dos agentes públicos. 

c) tal princípio condiciona a ação estatal, seja 
determinando que a administração pública tome 
uma providência, seja a autorizando a agir. 

d) permite atuações administrativas que vão além 
da lei. 

e) exige o alcance de resultados positivos e a 
redução de desperdícios. 

 

 
DIREITO PENAL 

Priscila Silveira 

86. Durante uma viagem internacional para a Itália, 
Tício, Presidente da República Federativa do 
Brasil, é atingido por três projéteis de arma de 
fogo, os quais foram disparados por Mévio, 
argentino, maior e capaz, que tinha o intuito de 
matar o Presidente. Levando-se em conta a 
situação hipotética e as disposições do Código 
Penal que tratam sobre a aplicação da lei penal, é 
correto afirmar que: 

a) será aplicada a lei penal italiana, pois prevalece a 
lei penal de onde ocorreu o crime em decorrência 
do princípio da territorialidade.   

b) será aplicada a lei penal brasileira, desde que 
Mévio entre em território brasileiro. 

c) será aplicada a lei penal argentina em decorrência 
do princípio da personalidade ativa. 

d) será aplicada a lei penal brasileira de forma 
incondicionada em decorrência do princípio da 
proteção. 

e) será aplicada a lei penal brasileira, apenas, se o 
crime for consumado o delito. 

 

87. A respeito de crime doloso e crime culposo, 
assinale a alternativa correta. 

a) Em regra, todos os crimes admitem a forma 
culposa ou dolosa, a depender da intenção do 
autor.    

b) Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode 
ser punido por fato previsto como crime, senão 
quando o pratica dolosamente.    

c) A culpa consciente ocorre quando o agente prevê 
o resultado, assumi o risco e aceita o resultado. 

d) No crime doloso ocorre uma conduta voluntária, 
enquanto que no crime culposo ocorrerá uma 
conduta involuntária do agente. 

e) O crime será culposo, quando o agente quis o 
resultado ou assumiu o risco de produzi-lo ou 
quando deu causa ao resultado por imprudência e 
negligência. 

 

88. Caio recebeu, de boa-fé, um papel de crédito 
público falsificado. Alguns dias depois, tomou 
conhecimento de que o referido documento era 
falsificado e decidiu restitui-lo á circulação. No 
caso hipotético, Caio praticou o delito de 

a) falsificação de papéis públicos, na forma 
privilegiada. 

b) uso de documento falso. 

c) falsificação de documento particular. 

d) falsidade ideológica. 

e) falsificação de documento público. 
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89. João, particular, solicitou a quantia de 
R$10.000,00 de José a pretexto de influir em ato 
praticado por Luiz, Auditor Fiscal de Tributos de 
determinado município, no exercício da função. 
No entanto, João não conhecer Luiz e não possui 
qualquer influencia sobre os atos deste. Luiz não 
tem conhecimento das intenções de João, o qual 
tinha o único objetivo de obter vantagem 
financeira com o seu discurso. De acordo com a 
situação hipotética, João praticou 

a) estelionato. 

b) corrupção ativa. 

c) exploração de prestígio. 

d) corrupção passiva. 

e) tráfico de influência. 

 

90. A respeito dos crimes contra a ordem tributária 
– Lei nº 8.137/1990, considere os seguintes itens. 

I- De acordo com o Supremo Tribunal Federal, se 
tipifica crime material contra a ordem tributária, 
previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei no 8.137/90, 
antes do lançamento definitivo do tributo.   

II- Não há previsão de crime funcional contra a 
ordem tributária. 

III- O tipo penal do art. 1º da Lei n. 8.137/90 
prescinde de dolo específico, sendo suficiente a 
presença do dolo genérico para sua 
caracterização. 

Está correto apenas o disposto em: 

a) I, II e III. 

b) II e III. 

c) apenas II. 

d) Apenas III. 

e) Nenhuma das assertivas. 

 

 

ÉTICA 

Emerson Bruno 

91. De acordo com o Decreto Municipal nº 
14.635/2011, constitui objetivo do Código de 
Ética do Agente Público Municipal e da Alta 
Administração Municipal. 

a) disseminar valores éticos, morais, religiosos, de 
lisura e de justiça impressos na postura estratégica 
da estrutura institucional da Administração. 

b)  estabelecer regras básicas sobre conflito de 
interesses, permitindo o exercício de atividades 
profissionais posteriores ao exercício do cargo, 
emprego ou função, sem qualquer restrição. 

c) orientar a tomada de decisões dos Agentes 
Públicos, a fim de que se pautem sempre pelo 
interesse público, com razoabilidade e 
proporcionalidade, sem qualquer favorecimento 
para si ou para outrem. 

d) assegurar o sigilo da atividade administrativa, 
com processos formais e previsíveis, com 
fundamento nos princípios da segurança jurídica e 
da confiança legítima;  

e) garantir a liberdade individual como valor 
máximo: elemento justificador da própria 
existência da Administração Pública, destinado à 
consecução da justiça social e do bem comum. 
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92. De acordo com o Código de Ética do Agente 
Público Municipal e da Alta Administração 
Municipal, constitui dever do Agentes Público 
municipal: 

a) divulgar e informar a todos os integrantes do 
órgão ou unidade administrativos a que se vincule 
sobre a existência deste Código de Ética, 
estimulando o seu parcial cumprimento. 

b) divulgar ou facilitar a divulgação, por qualquer 
meio, de informações sigilosas obtidas por 
qualquer forma em razão do cargo, emprego ou 
função. 

c) manter-se atualizado com as instruções, as 
normas de serviço e a legislação pertinentes à 
Administração Pública Municipal como um todo. 

d) empenhar-se em seu desenvolvimento 
profissional, mantendo-se atualizado quanto a 
novos métodos, técnicas e normas de trabalho 
aplicáveis à sua área de atuação. 

e) facilitar a fiscalização de atos específicos ou 
serviços exclusivamente de sua repartição, 
prestando colaboração dentro dos limites do 
cargo. 

 

93. Sem prejuízo das penalidades estabelecidas na 
legislação, as condutas incompatíveis com o 
disposto no Código de Ética do Agente Público 
Municipal e da Alta Administração Municipal serão 
punidas com as seguintes sanções, EXCETO: 

a) advertência verbal. 

b) advertência escrita. 

c) censura ética, sempre por escrito. 

d) demissão. 

e) advertência, que pode ser verbal ou escrita. 

 

 

 

94. Conforme o Dec. 14.635/2011, O Conselho de 
Ética Pública será composto por 
___________________ , e seus respectivos 
suplentes, escolhidos e designados pelo Chefe do 
Poder Executivo Municipal, para exercício de 
mandato de ___________ , ___________ . 

a) 4 (quatro) membros titulares; 3 (três) anos; 
admitida uma recondução. 

b) 4 (quatro) membros titulares; 2 (dois) anos; 
admitida uma recondução 

c) 3 (três) membros titulares; 2 (dois) anos; vedada a 
recondução. 

d) 5 (cinco) membros titulares; 2 (dois) anos; vedada 
a recondução. 

e) 4 (quatro) membros titulares; 5 (cinco) anos; 
admitida uma recondução. 

 

95. Os membros das Comissões de Ética Pública: 

a) receberão gratificação pelos trabalhos nelas 
desenvolvidos, sendo-lhes reconhecidos a 
prestação de relevante serviço público. 

b) não receberão qualquer remuneração e os 
trabalhos nelas desenvolvidos serão considerados 
prestação de relevante serviço público. 

c) receberão indenização pelos trabalhos nelas 
desenvolvidos, sendo incorporados à 
remuneração ao final do exercício do mandato. 

d) não receberão qualquer remuneração, não sendo 
os trabalhos nelas desenvolvidos considerados 
prestação de relevante serviço público. 

e) receberão a gratificação ética, correspondente a 
5% do vencimento básico enquanto durar o 
mandato. 
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DIREITO TRIBUTÁRIO 

Fábio Dutra 

96. A respeito dos empréstimos compulsórios, 
assinale a alternativa errada: 

a) É considerado tributo pelo STF. 

b) Deve ser instituído apenas por lei complementar, 
não cabendo medida provisória. 

c) A competência para sua instituição é exclusiva da 
União. 

d) Pode ser instituído em caso despesas 
extraordinárias, decorrentes de guerra externa ou 
sua iminência. 

e) É um tributo de arrecadação não vinculada. 

 

97. Acerca das limitações ao poder de tributar, 
previstas na Constituição da República Federativa 
do Brasil (CF/88), assinale a alternativa incorreta: 

a) A lei determinará medidas para que os 
consumidores sejam esclarecidos acerca dos 
impostos que incidam sobre mercadorias e 
serviços; 

b) Qualquer subsídio ou isenção, redução de base 
de cálculo, concessão de crédito presumido, 
anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou 
contribuições, só poderá ser concedido mediante 
lei específica, federal, estadual ou municipal, que 
regule exclusivamente as matérias acima 
enumeradas ou o correspondente tributo ou 
contribuição; 

c) É vedado à União tributar a renda das obrigações 
da dívida pública dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, bem como a remuneração e os 
proventos dos respectivos agentes públicos, em 
níveis inferiores aos que fixar para suas obrigações 
e para seus agentes; 

d) É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios estabelecer diferença tributária entre 

bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de 
sua procedência ou destino; 

e) É vedado à União, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios instituir tratamento 
desigual entre contribuintes que se encontrem em 
situação equivalente, proibida qualquer distinção 
em razão de ocupação profissional ou função por 
eles exercida, independentemente da 
denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou 
direitos. 

 

98. João Paulo é sujeito passivo de um imposto cuja 
lei estabeleceu que cabe aos contribuintes 
efetuarem o pagamento antecipado sem o prévio 
exame da autoridade fiscal. Adicionalmente, a 
legislação também prevê a apresentação de uma 
declaração pelos contribuintes desse imposto. 
João Paulo descumpriu tais obrigações, o que 
levou a autoridade fiscal a realizar um 
procedimento de fiscalização, e ao final, constituir 
o crédito tributário. Aponte a alternativa que 
indica a modalidade de lançamento realizado pela 
autoridade fiscal neste caso: 

a) Lançamento por declaração; 

b) Lançamento por homologação; 

c) Lançamento por arbitramento; 

d) Lançamento por evidências; 

e) Lançamento de ofício. 
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99. Em relação à moratória, aponte a alternativa 
correta: 

a) a moratória é considerada hipótese de exclusão 
do crédito tributário; 

b) a moratória pode ser concedida em caráter geral 
ou individual; 

c) A lei concessiva de moratória não pode 
circunscrever expressamente a sua aplicabilidade 
à determinada região do território da pessoa 
jurídica de direito público que a expedir; 

d) A moratória somente abrange os créditos 
definitivamente constituídos à data da lei ou do 
despacho que a conceder, não se aplicando 
àqueles cujo lançamento já tenha sido iniciado 
àquela data por ato regularmente notificado ao 
sujeito passivo. 

e) A moratória e o parcelamento não se confundem, 
razão pela qual as regras da moratória não se 
aplicam subsidiariamente ao parcelamento. 

 

100. Constitui exceção ao princípio da anterioridade 
nonagesimal: 

a) a majoração da alíquota do ITBI. 

b) a majoração da base de cálculo do IPTU. 

c) a majoração da alíquota do IPTU. 

d) A majoração da base de cálculo do ITBI. 

e) A majoração da alíquota do ISS. 

 

101. Sobre o tema “obrigação tributária e fato 
gerador”, julgue as assertivas a seguir, assinalando 
(V) para verdadeiras e (F) para falsas, e ao final 
marque a alternativa que corresponda à sequência 
correta. 

(  ) Fato gerador da obrigação principal é a situação 
definida na legislação tributária como necessária e 
suficiente à sua ocorrência. 

(  ) 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. 

(  ) Sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de 
direito público, titular da competência para exigir 
o seu cumprimento. 

(  ) Salvo disposição de lei em contrário, considera-
se ocorrido o fato gerador e existentes os seus 
efeitos: tratando-se de situação de fato, desde o 
momento em que esteja definitivamente 
constituída, nos termos de direito aplicável. 

a) V, F, V, F 

b) F, F, F, V 

c) V, V, F, V 

d) F, V, V, F 

e) F, V, F, V 

 

102. Acerca das taxas, assinale a afirmativa correta: 

a) admite-se a instituição de taxas por meio de 
decreto, desde que relativas à emissão de guias de 
pagamento de outros tributos. 

b) as taxas podem ter bases de cálculo próprias dos 
impostos. 

c) as taxas podem ser calculadas com base no 
capital social das empresas. 

d) as taxas podem se referir ao exercício regular do 
poder de polícia municipal. 

e) as taxas podem se referir a serviço público gerais 
prestados à população, como a limpeza de 
logradouros públicos. 
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103. Igor, que é domiciliado em Salvador/BA, vende 
um imóvel urbano situado em Rio de Janeiro/RJ a 
Sandro, domiciliado em Caxias do Sul/RS. Diante 
da situação em epígrafe, sujeita à incidência do 
ITBI, pode-se afirmar que o referido imposto será 
devido: 

a) ao Estado da Bahia. 

b) ao Município de Caxias do Sul. 

c) ao Estado do Rio Grande do Sul. 

d) ao Estado do Rio de Janeiro. 

e) ao Município do Rio de Janeiro. 

 

104. Considerando o tema exclusão do crédito 
tributário, à luz do que dispõe o Código Tributário 
Nacional, julgue as assertivas a seguir, assinalando 
(V) para verdadeiras e (F) para falsas, e ao final 
marque a alternativa que corresponda à sequência 
correta. 

( ) A isenção pode ser prevista em lei ou contrato. 

( ) A isenção, quando não concedida em caráter 
geral, é efetivada, em cada caso, por despacho da 
autoridade administrativa, em requerimento com 
o qual o interessado faça prova do preenchimento 
das condições e do cumprimento dos requisitos 
previstos em lei ou contrato para sua concessão. 

( ) A isenção pode ser restrita a determinada região 
do território da entidade tributante. 

a) V, F, F 

b) F, F, V 

c) V, V, F 

d) F, V, V 

e) F, V, F 

 

 

 

 

105. Assinale a opção correta acerca das 
contribuições especiais.  

a) As contribuições sociais são as únicas que podem 
incidir sobre as receitas de exportação.  

 b) Quando não enquadradas no conceito de 
contribuições sociais, as contribuições especiais 
destinam-se à intervenção no domínio econômico 
ou ao custeio do serviço de iluminação pública, 
estando vedada qualquer outra destinação.  

 c) Apesar de tais contribuições terem natureza 
tributária, nem todas são destinadas a órgãos e 
entidades públicas. 

d) No caso de incidência de contribuição social, não 
será admissível a aplicação de alíquota específica.  

e) É constitucionalmente admitida a incidência de 
CIDE sobre as exportações de serviços.  

106. Considerando a relação da República 
Federativa do Brasil com Estados estrangeiros, em 
se tratando de matéria tributária, pode-se afirmar, 
exceto: 

(  ) Os tratados e as convenções internacionais 
suspendem a legislação tributária interna. 

(  ) A despeito da função dos tratados internacionais 
em matéria tributária, não podem ser 
compreendidos no conceito de legislação 
tributária. 

(  ) A União apenas poderá permutar informações 
com Estados estrangeiros na forma estabelecida 
em lei. 

a) V, F, F 

b) V, F, V 

c) V, V, V 

d) F, V, V 

e) F, F, F 

 

 



29 

2º Simulado ISS BH – Auditor Fiscal de Tributos Municipais - Pós-Edital – 18/12/2021 

 

107. De acordo com o Código Tributário Nacional, 
a lei tributária: 

a) Deverá ser aplicada retroativamente, sempre. 

b) Em se tratando de infrações e penalidades,  não 
poderá ser aplicada retroativamente, se o ato já 
tiver sido definitivamente julgado. 

c) Não poderá ser aplicada retroativamente, por 
violar o princípio da irretroatividade da lei 
tributária. 

d) A aplicação retroativa só poderá ocorrer na 
hipótese de lei expressamente interpretativa. 

e) A aplicação retroativa pode ocorrer apenas em se 
tratando de tributos, não alcançando penalidades 
pecuniárias. 

 

108. Acerca da anistia, aponte a alternativa correta 
de acordo com o Código Tributário Nacional: 

a) A anistia e a remissão são sinônimos de exclusão 
do crédito tributário. 

b) A anistia pode alcançar as infrações cometidas 
posteriormente à vigência da lei que a concede. 

c) A anistia é sempre efetivada por despacho da 
autoridade administrativa, em requerimento com a 
qual o interessado faça prova do preenchimento 
das condições e do cumprimento dos requisitos 
previstos em lei para sua concessão. 

d) É possível que a anistia seja aplicável às infrações 
resultantes de conluio entre duas ou mais pessoas 
naturais ou jurídicas. 

e) A anistia não pode ser limitada a determinada 
região do território da entidade tributante. 

 
 
 
 
 

109. A respeito da prescrição em matéria tributária, 
indique a alternativa correta: 

a) Trata-se de assunto que pode ser definido pelos 
entes federativos, por meio de lei ordinária. 

b) A prescrição se interrompe pela citação pessoal 
feita ao devedor. 

c) O termo inicial do lustro prescricional ocorre com 
a constituição definitiva do crédito tributário. 

d) O prazo prescricional é de 10 anos, conforme a 
jurisprudência pacífica do STF. 

e) A prescrição se interrompe pelo protesto judicial, 
mas não se interrompe por qualquer ato 
inequívoco ainda que extrajudicial, que importe 
em reconhecimento do débito pelo devedor. 

 
110. De acordo com o Código Tributário Nacional 

(CTN), são etapas contidas no procedimento de 
lançamento, exceto: 

a) identificar o sujeito passivo. 
b) determinar a matéria tributável. 
c) realizar a cobrança do contribuinte. 
d) verificar a ocorrência do fato gerador da 

obrigação. 
e) calcular o montante do tributo devido. 
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LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL 
Rafael Rocha 

111. Marcos, residente no Município de Belo 
Horizonte, decidiu se separar de sua esposa Maria 
Antônia, com quem estava casado há 20 anos. 

Após a aprovação de Marcos no concurso do ISS 
Belo Horizonte, Maria Antônia passou a 
demonstrar ciúmes excessivos de Marcos que, 
querendo aproveitar um pouco a vida, pediu o 
divórcio. 

O patrimônio do casal se constituía de dois 
apartamentos, localizados no Município de Belo 
Horizonte, cujos valores venais utilizados para o 
cálculo do IPTU, no exercício do divórcio, eram: 
apartamento A: R$ 700.000,00 e apartamento B: 
R$ 200.000,00. 

Ansioso por desfrutar da nova vida, não teve 
dúvidas: ficou com o imóvel B e deixou Maria 
Antônia ficar com o apartamento A, sem que essa 
precisasse retribuí-lo de qualquer maneira. 

Dessa forma, à luz do que prevê a Lei Municipal Lei 
Municipal 5.492/88, é correto afirmar que: 

a) Verificar-se-ão dois fatos geradores do ITBI, cujas 
bases de cálculo são R$ 700.000,00 e R$ 
200.000,00. 

b) Verificar-se-á, apenas, um fato gerador do ITBI, 
cuja base de cálculo é R$ 450.000,00. 

c) Não há fato gerador do ITBI nas situações 
descritas pela questão. 

d) Verificar-se-á, apenas, um fato gerador do ITBI, 
cuja base de cálculo é R$ 250.000,00. 

e) Verificar-se-á, apenas, um fato gerador do ITBI, 
cuja base de cálculo é R$ 700.000,00. 

 

112. José, residente em Belo Horizonte, decidiu 
reformar seu apartamento, localizado na região 
central do Município. Decidiu começar a reforma 
pela instalação de cortinas em todos os cômodos 
da residência. 

Contratou a empresa Édecasa LTDA, estabelecida 
no Município de Cláudio MG, para realizar a 
instalação das cortinas doadas por sua irmã Meire, 
cuja prestação se enquadra no subitem 7.06 da 
lista de serviços.  

Com base nas informações da questão, é correto 
afirmar que: 

a) é devido o ISS ao Município de Belo Horizonte. 

b) é devido o ISS ao Município de Cláudio. 

c) é devido o ICMS, tendo em vista a doação das 
cortinas por Meire. 

d) não é devido o ISS nem o ICMS, por ausência de 
previsão na legislação municipal. 

e) é devido o ISS ao Município de Belo Horizonte, 
podendo ser deduzidos os valores relativos às 
cortinas doadas do preço do serviço. 

 

113. Nos termos do que prescreve a Lei Municipal 
5.641/89, o imóvel de tipo construtivo casa, 
apartamento ou barracão, utilizado pelo 
Microempreendedor Individual para o 
desenvolvimento de suas atividades econômicas, 
será considerado, para fins de lançamento do 
IPTU, ocupado exclusivamente para fins ________, 
por ________, no exercício ________, atividade: 

a) comerciais; no máximo 3 exercícios; do início da 
atividade. 

b) residenciais; no máximo 3 exercícios; do início da 
atividade. 

c) comerciais; uma única vez; seguinte ao do início 
da atividade. 

d) residenciais; no máximo 3 exercícios; seguinte ao 
do início da atividade. 

e) residenciais; uma única vez; seguinte ao do início 
da atividade. 
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114. Nos termos do que estabelece a Lei Municipal 
5.641/1989, o valor venal do imóvel será 
determinado em função dos seguintes elementos, 
tomados em conjunto ou separadamente, exceto: 

a) Preços correntes das transações no mercado 
imobiliário. 

b) Zoneamento urbano. 

c) Características pessoais do proprietário e da 
região onde se situa o imóvel. 

d) Características do terreno, como área, 
topografia, forma e acessibilidade. 

e) Custos de reprodução. 

 

115. Em todas as alternativas abaixo são descritas 
situações em que a cobrança do ISS poderá ser 
fixada por estimativa, exceto quando:  

a) a modalidade ou o volume de negócios e de 
atividades do contribuinte aconselharem 
tratamento fiscal específico. 

b) o sujeito passivo incorrer, reiteradamente, em 
descumprimento de obrigação acessória.  

c) o valor efetivo do preço do serviço não puder ser 
conhecido. 

d) a atividade for exercida em caráter provisório. 

e) o sujeito passivo não puder emitir documento 
fiscal. 

 

116. Acerca do contencioso administrativo 
tributário, assinale a opção incorreta: 

a) os conselheiros terão mandato de 3 anos, 
podendo ser reconduzidos por mais 2 mandatos 
consecutivos. 

b) a decisão final da Junta de Julgamento Tributário 
será objeto de acórdão. 

c) compete ao Presidente do CART-BH presidir a 
Câmara Especial de Recursos. 

d) a Junta de Julgamento Tributário será composta 
por servidores pertencentes às classes de Auditor 
Fiscal e Auditor Técnico de Tributos Municipais 
que possuam, no mínimo, quatro anos de exercício 
no cargo. 

e) a Câmara Especial de Recursos será composta 
paritariamente por 6 membros. 

 

117. Para os efeitos do Imposto sobre a 
Propriedade Predial e Territorial Urbana, entende-
se como zona urbana a definida em lei municipal, 
observado o requisito mínimo da existência de 
melhoramentos, construídos ou mantidos pelo 
Poder Público. Assinale a alternativa que não 
indique um melhoramento indicado pelo Código 
Tributário Nacional: 

a) meio-fio ou calçamento, com canalização de 
águas pluviais.  

b) abastecimento de água. 

c) sistema de transporte público. 

d) rede de iluminação pública, com ou sem 
posteamento para distribuição domiciliar. 

e) escola primária ou posto de saúde a uma 
distância máxima de 3 quilômetros do imóvel 
considerado. 

 

118. De acordo com a Lei Municipal 5.641/89, no 
caso de imóvel em construção haverá a redução da 
alíquota aplicável em: 

a) 10%. 

b) 20%. 

c) 25%. 

d) 30%. 

e) 50%. 
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119. Jobson Clério comprou um terreno no Bairro 
Lourdes em Belo Horizonte, tendo iniciado a 
construção de seu imóvel em Dezembro de 2015. 
No momento em que obteve o Alvará de 
Construção, requereu ao órgão fazendário a 
redução da alíquota aplicável, que era de 2%, 
tendo anexado o Alvará obtido bem como a 
comunicação de início de obra. 

Dessa forma, supondo terem sido atendidos todos 
os requisitos para a redução da alíquota e, 
sabendo que a construção do imóvel durou 5 anos, 
assinale a alternativa que apresente as alíquotas 
aplicáveis: 

a) 2016: 1%; 2017: 1%; 2018: 1%; 2019: 1% e 2020: 
1%.  

b) 2016: 1%; 2017: 1%; 2018: 1%; 2019: 1% e 2020: 
2%.  

c) 2016: 1%; 2017: 1%; 2018: 1%; 2019: 2% e 2020: 
2%.  

d) 2016: 1%; 2017: 1%; 2018: 2%; 2019: 2% e 2020: 
2%.  

e) 2016: 1%; 2017: 2%; 2018: 2%; 2019: 2% e 2020: 
2%. 

 

120. Conforme preceitua a Lei Municipal 5.641/89, 
são obrigados a promover a inscrição dos imóveis 
no Cadastro Imobiliário, na forma prevista em 
regulamento: 

I - O proprietário, o titular do domínio útil ou o 
possuidor; 

II - O inventariante, síndico, liquidante ou sucessor, 
em se tratando de espólio, massa falida ou 
sociedade em liquidação ou sucessão; 

III - O titular da posse ou propriedade de imóvel que 
goze de imunidade ou isenção.  

IV – O promissário comprador. 

a) todas as assertivas estão corretas. 

b) há apenas três assertivas corretas. 

c) há apenas duas assertivas corretas.  

d) há apenas uma assertiva correta. 

e) todas as assertivas estão incorretas  

 

121. Nos termos da Lei 8.725/03, a incidência do ISS 
não independe de:  

a) previsão expressa em lista de serviços municipal.  

b) denominação do serviço prestado. 

c) existência de estabelecimento fixo. 

d) cumprimento de exigência legal, regulamentar 
ou administrativa, relativa ao exercício da 
atividade, sem prejuízo das cominações cabíveis. 

e) do resultado financeiro obtido no exercício da 
atividade. 

 

122. A empresa Constucão LTDA, estabelecida em 
Poços de Caldas - MG, realizou, em Maio de 2020, 
serviços de construção civil (enquadrados no 
subitem 7.02) para a empresa Robson Nogueira 
S.A., estabelecida em São Paulo - SP. 

Apesar de a contratante estar estabelecida no 
Município de São Paulo - SP, os serviços foram 
executados no Município de Belo Horizonte, 
tratando-se de construção de filial da unidade de 
São Paulo. 

Dessa forma, tendo em vista as disposições da Lei 
Municipal 8.725/03 de Belo Horizonte, analise as 
alternativas a seguir: 

a) O ISS será devido ao Município de Poços de 
Caldas, já que o serviço prestado se enquadra na 
regra geral de tributação do ISS. 

b) O ISS será devido ao Município de Belo 
Horizonte, já que o serviço prestado se constitui 
em exceção à regra geral de tributação, passando 
a ser devido ao Município do local da execução da 
obra.  
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c) O ISS será devido ao Município de São Paulo, já 
que o serviço prestado se constitui em exceção à 
regra geral de tributação, passando a ser devido 
ao Município do local do tomador do serviço. 

d) O ISS será devido tanto ao Município de Poços 
de Caldas, local do estabelecimento prestador, 
quanto ao Município de Belo Horizonte, local de 
execução da obra. 

e) O ISS será devido tanto ao Município de Poços de 
Caldas, local do estabelecimento prestador, 
quanto ao Município de São Paulo, local do 
estabelecimento tomador. 

 

123. A empresa Consultora LTDA, estabelecida na 
Alemanha, prestou serviços de estudo de 
viabilidade para a empresa Severa LTDA, 
estabelecida em Belo Horizonte e que, de acordo 
com a lista de serviços de Belo Horizonte, se 
enquadra no subitem 7.03. Dessa forma com 
relação ao ISS, é correto afirmar que: 

a) Não incidirá o ISS tendo em vista a imunidade. 

b) Não será devido o ISS, tendo em vista o ISS não 
incidir sobre importação de serviços.  

c) Será devido o ISS ao Município de Belo Horizonte, 
sendo a empresa Severa LTDA solidariamente 
responsável pelo recolhimento do ISS. 

d) Será devido o ISS ao Município de Belo 
Horizonte, devendo o ISS ser recolhido pela 
empresa Consultora LTDA. 

e) (E) Não será devido ISS, tendo em vista tratar-se 
de hipótese de imposto devido a outro país. 

 

 

 

 

 

 

124. A empresa Gesta, sociedade uniprofissional 
composta por 4 médicos habilitados e sócios da 
empresa, promoveu o registro de seus atos 
constitutivos no órgão competente. 

Em Setembro de 2020, já inscrita no Cadastro 
Mobiliário de Contribuintes, obteve R$ 1.000,00 
de faturamento pelos serviços prestados em nome 
da sociedade, e despesas com materiais no valor 
de R$ 200,00. 

Dessa forma, com base na Lei Municipal 8.725/03, 
assinale a alternativa correta: 

a) A base de cálculo para a apuração do ISS devido 
pela sociedade uniprofissional é R$ 1.000,00. 

b) A base de cálculo para a apuração do ISS devido 
pela sociedade uniprofissional é R$ 800.  

c) O ISS devido pela sociedade uniprofissional é de 
R$ 600,00. 

d) O ISS devido pela sociedade uniprofissional é de 
R$ 480,00. 

e) O ISS devido pela sociedade uniprofissional é de 
R$ 800,00. 

 

125. De acordo com a Lei Municipal 8.725/03, como 
regra, são obrigados a proceder à retenção na 
fonte e recolher o ISSQN retido, devido neste 
Município, relativo aos serviços tomados, exceto:  

a) o órgão, a empresa e a entidade da 
Administração Direta e Indireta da União, do 
Estado e do Município. 

b) a empresa concessionária de veículos. 

c) a instituição financeira ou equiparada autorizada, 
pelo Banco Central do Brasil, a funcionar. 

d) a companhia aérea ou seu representante. 

e) a empresa de plano de saúde. 
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126. De acordo com o CTM de Belo Horizonte, a 
respeito da Dívida Ativa, é incorreto afirmar: 

a) A Dívida Ativa será cobrada por procedimento 
amigável ou judicial. 

b) Feita a inscrição, a respectiva certidão deverá ser 
imediatamente ajuizada.  

c) Enquanto não houver o ajuizamento, o órgão 
encarregado da cobrança promoverá, pelos meios 
ao seu alcance, a cobrança amigável do débito. 

d) As dívidas relativas ao mesmo devedor, quando 
conexas ou consequentes, poderão ser 
acumuladas em uma só ação.  

e) O recolhimento do débito considerado dívida 
ativa, far-se-á à vista de guia, em duas ou mais vias, 
expedidas e assinadas pelo órgão ou servidor que 
efetuar a cobrança. 

 

127. Nos termos do que estabelece o CTM de Belo 
Horizonte, para fins de cobrança da contribuição 
de melhoria a repartição competente deverá 
publicar previamente os seguintes elementos, 
exceto: 

a) número máximo de parcelas para recolhimento 
da contribuição. 

b) orçamento do custo da obra. 

c) determinação da parcela do custo da obra a ser 
financiada pela contribuição.  

d) delimitação da zona beneficiada. 

e) determinação do fator de absorção do benefício 
de valorização para toda a zona ou para cada uma 
das áreas diferenciadas, nela contidas 

 

128. Configura renúncia tácita ao mandato de 
Conselheiro representante dos contribuintes:  

a) atraso superior a 30 (trinta) dias, por 02 (duas) 
vezes, do prazo estabelecido para entrega de 
acórdão, relatório e voto, durante o mandato. 

b) a aposentadoria.  

c) o patrocínio de causas judiciais, bem como 
reclamações, defesas e quaisquer recursos ou 
manifestações administrativas de terceiros contra 
o Município, em matéria tributária, antes da 
nomeação. 

d) o não comparecimento justificado a mais de 10 
(dez) sessões em cada período de 12 (doze) meses, 
não sendo consideradas no cômputo as ausências 
motivadas por doença grave, acidente, estudo no 
exterior ou outros afastamentos legalmente 
previstos. 

e) o descumprimento, por 04 (quatro) vezes, 
durante o mandato, do prazo estabelecido para 
entrega de acórdão, relatório e voto. 

 

129. As sessões da Primeira Câmara de Julgamento 
serão realizadas às: 

a) segundas-feiras. 

b) terças-feiras.  

c) quartas-feiras.  

d) quintas-feiras. 

e) sextas-feiras. 

 

130. Em se tratando da transmissão inter vivos 
onerosa de usufruto relativo a bem imóvel, a base 
de cálculo corresponderá:  

a) ao valor venal do bem. 

b) a 2/3 do valor venal do bem.  

c) a 1/2 do valor venal do bem. 

d) a 1/3 do valor venal do bem. 

e) a 3/4 do valor venal do bem. 
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131. A alíquota do ITBI no município de Belo 
Horizonte é de: 

a) 1%. 

b) 1,5%. 

c) 2%. 

d) 3%. 

e) 4%. 

 

132. É competente para decidir sobre a 
admissibilidade do Recurso Especial:  

a) Câmara Especial de Recursos. 

b) Vice-Presidente do CART-BH. 

c) Conselheiro relator. 

d) Presidente do CART-BH.  

e) Presidente da Câmara que prolatou o acórdão 
recorrido. 

 

133. O prazo para interposição de agravo, no 
âmbito do CART-BH é de:  

a) 5 dias.  

b) 10 dias.  

c) 15 dias. 

d) 20 dias. 

e) 30 dias. 

 

134. Pode(m) avocar a decisão de processo no 
âmbito do CART-BH: 

a) O Conselheiro relator e o Presidente do CART-
BH. 

b) Os Presidentes das Câmaras de Julgamento.  

c) O Presidente do CART-BH e o Secretário 
Municipal de Fazenda. 

d) O Secretário Municipal de Fazenda, apenas. 

e) O Prefeito e o Secretário Municipal de Fazenda. 

135. Põe fim ao contencioso administrativo 
tributário, exceto:  

a) a decisão irrecorrível para as partes. 

b) o término dos prazos, sem interposição de 
recurso.  

c) a decisão do Secretário Municipal de Fazenda, 
nas decisões proferidas quando da avocação de 
processo em curso de julgamento em 1ª instância. 

d) o ingresso em juízo, em relação às partes em que 
houver identidade de matérias, antes de proferida 
ou de tornada irrecorrível a decisão administrativa. 

e) a manifestação de concordância, na parte 
respectiva ou no todo, com as alegações da parte 
ou com a decisão proferida em primeira ou 
segunda instância. 

 

 
AUDITORIA 

Guilherme Sant’Anna e Tonyvan Carvalho 

136. O ceticismo profissional inclui estar alerta às 
seguintes situações, COM EXCEÇÃO de: 

a) evidências de auditoria que contradigam outras 
evidências obtidas 

b) informações que coloquem em dúvida a 
confiabilidade dos documentos e respostas a 
indagações a serem usadas como evidências de 
auditoria 

c) condições que possam indicar possível fraude 

d) circunstâncias que sugiram a necessidade de 
procedimentos de auditoria além dos exigidos 
pelas normas 

e) decisões sobre materialidade e risco de auditoria 
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137. Assinale a assertiva INCORRETA acerca da 
evidência de auditoria: 

a) A evidência de auditoria é necessária para 
sustentar a opinião e o relatório do auditor. Ela é 
de natureza cumulativa e primariamente obtida a 
partir de procedimentos de auditoria executados 
durante o curso da auditoria. 

b) Além de obtida a partir dos procedimentos 
aplicados, a evidência também pode incluir 
informações obtidas de outras fontes, como 
auditorias anteriores, contanto que o auditor tenha 
determinado se ocorreram mudanças desde a 
auditoria anterior que possam afetar a sua 
relevância para a auditoria corrente, ou 
procedimentos de controle de qualidade para 
aceitação e continuidade de clientes. 

c) As evidências de auditoria abrangem informações 
que sustentam e corroboram as afirmações da 
administração, não se incluindo informações que 
contradizem tais afirmações.  

d) As informações que possam ser usadas como 
evidências de auditoria podem ter sido elaboradas 
por especialista empregado ou contratado pela 
entidade. 

e) Em alguns casos, a ausência de informações (por 
exemplo, a recusa da administração de fornecer 
uma representação solicitada) é usada pelo auditor 
e, portanto, também constitui evidência de 
auditoria. 

 

138. Qual dos elementos a seguir deve ser 
considerado pela auditoria interna ao planejar seus 
trabalhos: 

a) O uso do trabalho de especialistas 

b) A extensão da responsabilidade do auditor 
interno no uso dos trabalhos de especialistas. 

c) Os principais procedimentos de auditoria 
aplicados e sua extensão. 

d) Eventuais limitações ao alcance dos 
procedimentos de auditoria. 

e) Os riscos associados aos fatos constatados 

 

139. Avalie os itens a seguir: 

I. As estimativas contábeis variam, 
significativamente, em sua natureza e devem ser 
feitas pela administração quando os valores 
monetários não puderem ser diretamente 
observados. 

II. A suscetibilidade da estimativa contábil à 
tendenciosidade da administração é reduzida com 
a subjetividade envolvida na sua elaboração. 

III. A diferença entre o resultado da estimativa 
contábil e o valor reconhecido nas demonstrações 
contábeis do período anterior não representa, 
necessariamente, distorção das demonstrações 
contábeis do período anterior. 

É correto o que ser afirma somente em: 

a) I 

b) II 

c) III 

d) I e III 

e) II e III 
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140. Ao definir a estratégia global, o auditor deve, 
EXCETO: 

a) identificar as características do trabalho para 
definir o seu alcance 

b) considerar os resultados das atividades 
preliminares do trabalho de auditoria, 
desconsiderando outros trabalhos realizados pelo 
sócio do trabalho para a entidade  

c) considerar os fatores que no julgamento 
profissional do auditor são significativos para 
orientar os esforços da equipe do trabalho 

d) definir os objetivos do relatório do trabalho de 
forma a planejar a época da auditoria e a natureza 
das comunicações requeridas 

e) determinar a natureza, a época e a extensão dos 
recursos necessários para realizar o trabalho 

 

141. O sistema de controle de qualidade da 
auditoria inclui políticas e procedimentos que 
tratam dos seguintes elementos, COM EXCEÇÃO 
de: 

a) Competência e zelo profissional 

b) responsabilidades da liderança pela qualidade na 
firma 

c) exigências éticas relevantes 

d) aceitação e continuidade de relacionamentos 
com clientes e trabalhos específicos 

e) recursos humanos 

 

142. Qual dos procedimentos a seguir é limitado ao 
ponto do tempo em que é aplicado: 

a) Inspeção  
b) Circularização  
c) Revisão analítica  
d) Observação  
e) Recálculo  
 

143. Avalie os itens a seguir: 
I. O auditor independente tem responsabilidade 

pela opinião expressa em seu relatório de 
auditoria, porém essa responsabilidade é 
compartilhada com a auditoria interna quando o 
auditor independente se utiliza de seus trabalhos. 

II. Se o auditor independente utilizou o 
trabalho de auditoria interna, ele deve incluir na 
documentação de auditoria os procedimentos 
executados para avaliar a adequação dos 
trabalhos realizados. 

III. Exemplos de trabalho da auditoria interna 
que podem ser utilizados pelo auditor 
independente incluem testes da eficácia 
operacional dos controles. 

É correto o que ser afirma somente em: 
a) I 
b) II 
c) III 
d) I e III 
e) II e III 
 
144. Qual das finalidades a seguir não é própria da 

auditoria no imobilizado: 
a) determinar sua existência física e a permanência 

em uso 
b) determinar se todas as receitas, custos e 

despesas atribuídos ao período estão 
devidamente comprovados e contabilizados 

c) determinar se foram utilizados os princípios de 
contabilidade geralmente aceitos, em bases 
uniformes 

d) determinar se o imobilizado não contém 
despesas capitalizadas e, por outro lado, a 
despesa não contém itens capitalizáveis 

e) determinar se os bens do imobilizado foram 
adequadamente depreciados e corrigidos 
monetariamente em bases aceitáveis 
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145. Em relação aos eventos subsequentes, é 
correto afirmar que: 

a) A data do relatório do auditor independente 
pode ser anterior à data de aprovação das 
demonstrações contábeis, desde que fique 
acordado com a administração da entidade. 

b) Data de divulgação das demonstrações contábeis 
é a data em que o relatório do auditor 
independente e as demonstrações contábeis 
auditadas são disponibilizados para os 
responsáveis pela governança. 

c) O auditor é responsável pela execução de 
procedimentos ou indagações sobre as 
Demonstrações Contábeis após a data do relatório 
de auditoria. 

d) Evento subsequente é aquele ocorrido entre a 
data de aprovação das demonstrações contábeis e 
a data do relatório do auditor independente e 
fatos que chegaram ao conhecimento do auditor 
independente após a data de aprovação das 
demonstrações contábeis. 

e) O auditor independente deve solicitar à 
administração e, quando apropriado, aos 
responsáveis pela governança, uma representação 
formal de que todos os eventos subsequentes à 
data das demonstrações contábeis, que requerem 
ajuste ou divulgação, foram ajustados ou 
divulgados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTABILIDADE GERAL E AVANÇADA 

Marcondes Fortaleza  

146. A Cia MAVIFOR declarou em 31/12/2020 
dividendos no total de R$ 50.000. Deste montante, 
R$ 40.000 representavam o valor do dividendo 
mínimo obrigatório e o restante era adicional a 
esse montante. 

Os valores no balanço patrimonial da Cia MAVIFOR 
são reconhecidos da seguinte forma: 

a) R$ 50.000,00 no Passivo Circulante. 

b) R$ 40.000,00 no Passivo Circulante e R$ 
10.000,00 no Passivo não Circulante. 

c) R$ 50.000,00 no Patrimônio Líquido. 

d) R$ 40.000,00 no Passivo Circulante e R$ 
10.000,00 no Patrimônio Líquido. 

e) R$ 40.000,00 no Patrimônio Líquido e R$ 
10.000,00 no Passivo Circulante. 

 

147. A empresa MAVIFOR precisava comprar 
computadores para seus funcionários. Para isso, 
ela contratou um especialista para indicar qual 
seria o melhor modelo. Por esse serviço pagou R$ 
1.000,00.  

Após definido o modelo, ela comprou os 
computadores, cujo preço era R$ 100.000,00. 
Como o pagamento foi à vista, conseguiu um 
desconto de 10% sobre o valor.  

O frete para receber os computadores foi de R$ 
500,00. Além disso, para receber os computadores 
em segurança, contratou um seguro no valor de R$ 
250,00.  

Quando os computadores chegaram à sociedade 
empresária, ela gastou R$ 5.000,00 com um 
programa antivírus anual, e, R$ 6.000,00 com os 
programas básicos essenciais para o 
funcionamento. Além disso, ofereceu um 
treinamento para seus funcionários, que custou R$ 
2.500,00.  
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Depois de concluído o treinamento, a sociedade 
empresária ofereceu uma festa para promover a 
expansão, na qual gastou R$ 10.000,00. Além 
disso, gastou R$ 7.000,00 em publicidade, com 
base na compra dos novos computadores.  

A partir das informações acima, assinale a opção 
que indica o acréscimo no ativo da empresa com a 
compra dos computadores.  

a) R$   99.250,00.  

b) R$   97.750,00.  

c) R$   96.750,00.  

d) R$ 103.750,00.  

e) R$ 106.750,00.  

 

148. De acordo com o CPC 00 (R2), que trata da 
Estrutura Conceitual para Relatório Financeiro, no 
que diz respeito às características qualitativas de 
informações financeiras úteis, marque a alternativa 
correta: 

a) As características qualitativas de melhoria podem 
também ajudar a determinar qual de duas formas 
deve ser utilizada para representar o fenômeno 
caso se considere que ambas fornecem 
informações igualmente relevantes e 
representação igualmente fidedigna desse 
fenômeno. 

b) De modo geral, quanto mais antiga a informação, 
mais útil ela é. 

c) Relatórios financeiros são elaborados para 
usuários que não têm conhecimento razoável das 
atividades comerciais e econômicas, embora 
revisem e analisem as informações de modo 
diligente. 

 

 

 

 

d) Capacidade de verificação significa que 
diferentes observadores bem informados e 
independentes podem chegar ao consenso, a um 
acordo necessariamente completo, de que a 
representação específica é representação 
fidedigna 

e)   Consistência é a meta; a comparabilidade 
ajuda a atingir essa meta. 

 

149. A companhia MAVIFOR Ltda comprou um 
equipamento pelo valor de R$ 90.000,00 que, 
acrescido de despesas de frete, seguro e 
instalação, totaliza R$ 107.500,00. A vida útil 
calculada para esse maquinário foi de 15 anos, e o 
valor residual do bem foi estimado em R$ 
7.500,00. A data da aquisição e instalação do 
equipamento foi em 1º de abril de 2020. A 
despesa de depreciação calculada e contabilizada, 
para efeito societário, no ano de 2020, 
considerando hipoteticamente a data de 
encerramento do exercício em 31/12, em Reais, foi 
de:  

a) 3.333,33  

b) 5.000,00  

c) 5.500,00  

d) 6.666,66  

e) 10.000,00 
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150. Sobre o Patrimônio Líquido, analise as 
assertivas a seguir: 

I. No caso das sociedades que não sejam por ações, 
podem existir lucros ainda não retidos ainda não 
destinados a reservas ou à distribuição aos sócios. 
Nesse caso, podem ficar sob a rubrica de Lucros 
Acumulados.  

II. A subscrição do Capital Social é o ato através do 
qual o interessado formaliza sua vontade de 
adquirir um valor mobiliário.   

III. A operação em que a companhia paga aos 
acionistas o valor de suas ações por razões de 
dissidência nos casos previstos na legislação 
societária é denominada resgate de ações.  

IV. Quando o lucro a realizar é decorrente da receita 
de equivalência patrimonial, sua realização se dará 
apenas quando houver a baixa ou alienação de tais 
investimentos. 

Marque a alternativa que contém todas as assertivas 
escorreitas: 

a) I e II 

b) I e III 

c) II, III e IV 

d) III e IV 

e) I, II e IV 

 

151. Marque a alternativa correta: 

a) A empresa pode apresentar as demonstrações 
contábeis adotando-se como expressão monetária 
o “milhar de unidades monetárias”, mas não pode 
utilizar o “milhão de unidades monetárias”.   

b) O saldo credor em um banco não deve estar 
como redução do saldo total devedor de bancos, 
mas como conta de passivo.  

c) Os saldos de contas correntes devem figurar no 
ativo com sinal positivo, para os casos de saldo 
devedor, e com sinal negativo, para os casos de 
saldo credor na conta. 

d) Os saldos devedores de fornecedores retificam o 
passivo; por seu turno, os saldos credores de 
clientes retificam o ativo. 

e) A mensuração de ativos líquidos é um exemplo 
de compensação de saldos.    

 

152. A Cia. MAVIFOR inicia em setembro de 2020 
uma pesquisa para desenvolvimento do produto 
X. Quando concluído, será patenteado pela 
empresa. Até o dia 15 de novembro de 2020, a 
empresa já havia efetuado diversos gastos com 
pesquisa no valor de R$ 100.000,00. Após essa 
data, com o avanço do processo, foi possível 
definir um critério confiável de controle, 
acumulação, identificação e registro do Ativo 
Intangível. No final de 2020, os gastos da empresa 
com pesquisa e desenvolvimento do produto X 
totalizaram R$ 180.000,00 e o valor recuperável do 
intangível incorporado foi de R$ 100.000,00. Com 
base nas informações fornecidas, o registro 
contábil desse evento é: 

a)  Ativo Intangível   180.000 

a Disponibilidades  180.000 

b)  Despesas   180.000 

a Disponibilidades  180.000 

c)  Ativo Intangível     80.000 

Despesas   100.000 

a Disponibilidades  180.000 

d)  Despesas     80.000  

Ativo Intangível   100.000 

a Disponibilidades  180.000 

e)  Despesas     80.000 

Ativo Intangível     50.000 

Perda por Imparidade    50.000 

a Disponibilidades  180.000 
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153. Em determinado exercício social, uma empresa 
distribuiu dividendos de R$ 14.000 sobre seu lucro 
líquido e, nesse mesmo período, foram verificadas 
as seguintes modificações em saldos patrimoniais:  

• diminuição de R$ 8.500 em contas a receber;  

• aumento de R$ 24.500 em estoques;  

• aumento de R$ 61.500 no imobilizado;  

• aumento de R$ 46.500 em depreciações 
acumuladas;  

• aumento de R$ 22.000 em fornecedores a pagar;  

• aumento de R$ 1.500 em salários e encargos a 
pagar;  

• aumento de R$ 3.000 em impostos e contribuições 
a recolher;  

• aumento de R$ 1.000 em debêntures a resgatar 
no curto prazo;  

• redução de R$ 21.500 em financiamentos de longo 
prazo a pagar;  

• redução de R$ 1.000 em impostos parcelados a 
vencer;  

• aumento de R$ 1.000 no capital social;  

• aumento de R$ 56.000 nas reservas de lucros.  

Nessa situação hipotética, o caixa gerado nas 
atividades operacionais foi  

a) R$ 124.000.  

b) R$ 112.000.  

c) C) R$   56.000.  

d) R$ 126.000.  

e) R$ 128.000.  

 

 

 

 

 

 

154. Dados extraídos da Demonstração de Lucros 
Acumulados da Cia. MAVIFOR, relativos ao 
exercício encerrado em 31/12/2020 (em R$): 

 
O saldo inicial em 31/12/2019 correspondia a um 

prejuízo acumulado, em R$, de 

a) 60.000,00. 

b) 100.000,00. 

c) 120.000,00. 

d) 140.000,00. 

e) 160.000,00 

 

155. O preço unitário de custo de aquisição das 
mercadorias revendidas pela Cia. MAVIFOR 
registrou uma constante redução durante todo o 
exercício de 2020. Logo, o lucro bruto com 
mercadorias terá escala ascendente se 
empregados, pela ordem, os sistemas de avaliação 
de estoques 

a) UEPS, Média Ponderada Móvel e PEPS. 

b) Média Ponderada Móvel, UEPS e PEPS. 

c) PEPS, UEPS e Média Ponderada Móvel. 

d) UEPS, PEPS e Média Ponderada Móvel. 

e) PEPS, Média Ponderada Móvel e UEPS. 
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156. A MAVIFOR tinha prejuízos acumulados de R$ 
20.000,00, mas durante o exercício social apurou 
lucro. Desse lucro, após destinar R$ 40.000,00 
para imposto de renda e CSLL, a empresa 
distribuiu 10% em participação de debenturistas, 
no valor de R$ 2.000,00, 10% em participação de 
administradores, no valor de R$ 1.620,00 e 10% 
em participação de empregados. 

De acordo com as informações acima e com as 
normas em vigor, podemos dizer que a Cia. 
MAVIFOR, no final da Demonstração de Resultado 
do Exercício, vai indicar o lucro líquido do 
exercício no valor de 

a) R$ 14.580,00. 
b) R$ 34.580,00. 
c) R$ 34.380,00. 
d) R$ 20.000,00. 
e) R$ 74.580,00. 
 
157. As informações a seguir representam os fatos 

considerados relevantes em uma operação de 
venda efetuada por uma companhia. 

dados relativos à venda 
• valor – R$ 50.000, para recebimento em parcela 
única, após 10 meses  
• valor presente do ativo a receber – R$ 43.000 (no 
momento da operação)  
• valor presente do ativo a receber – R$ 43.500 
(decorrido um mês) 

Ainda de acordo com a Lei n.º 6.404/1976 e o 
Pronunciamento Técnico CPC 12 do Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis, é correto afirmar 
que, na companhia, a venda deve ser registrada 
pelo valor de: 

a) R$ 43.000 e, decorrido um mês da operação, será 
reconhecida uma receita financeira de R$ 500 a 
débito de uma conta retificadora do ativo.  

b) R$ 43.000 e, decorrido um mês da operação, será 
reconhecida uma receita financeira de R$ 500 a 
crédito de uma conta retificadora do ativo.  

c) R$ 43.000 e, decorrido um mês da operação, será 
reconhecida uma receita financeira de R$ 500 a 
crédito de uma conta retificadora do passivo.  

d) R$ 43.000 e, decorrido um mês da operação, será 
reconhecida uma receita financeira de R$ 500 a 
débito de uma conta retificadora do passivo.  

e) R$ 50.000,00, apenas. 
 
158. Sobre a Lei 6.404/1976, marque a alternativa 

correta. 
a) No ativo circulante teremos as disponibilidades, 

os direitos realizáveis no curso do exercício social 
e as aplicações de recursos em despesas do 
exercício seguinte. 

b) Na companhia em que o ciclo operacional da 
empresa tiver duração diferente do exercício 
social, a classificação no circulante ou longo prazo 
terá por base o prazo desse ciclo. 

c) O valor obtido por meio de modelos matemático-
estatísticos de precificação pode ser o valor justo 
de  instrumentos financeiros. 

d) O valor justo das matérias-primas e dos bens em 
almoxarifado, o preço pelo qual possam ser 
repostos, mediante venda no mercado. 

e) Como ajustes de exercícios anteriores serão 
considerados apenas os decorrentes de efeitos da 
mudança de critério contábil, ou da retificação de 
erro imputável a determinado exercício anterior 
que possam ser atribuídos a fatos subseqüentes. 
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159. A Cia. MAVIFOR adquiriu à vista um lote de 
mercadorias, revendendo-o, em seguida, por R$ 
140.000,00. A companhia está sujeita, nas suas 
operações de compra e venda, à incidência do 
ICMS à alíquota de 18% e à do PIS e da Cofins, no 
regime não-cumulativo, com alíquotas, 
respectivamente, de 1,65% e 7,6%. O lucro 
auferido pela sociedade nessas transações foi de 
R$ 29.100,00. 

 O valor pago pela companhia ao fornecedor, ao 
efetuar a referida aquisição, foi equivalente a, R$: 

a) 101.850,00. 
b) 72.750,00. 
c) 100.000,00. 
d) 110.900,00. 
e) 145.500,00. 
 
160. Considere as seguintes informações sobre 

cinco ativos adquiridos pela companhia MAVIFOR: 
I. A Cia. Fez uma aplicação financeira em um fundo 

de investimento que rende 1% a.m., com resgate 
em 180 dias 

II. A Cia. adquiriu ações da Cia. C e as classificou 
como para negociação. 

III. A Cia. adquiriu da Cia. D um conjunto de 
máquinas especiais para revendê-los. 

IV. A Cia. adquiriu títulos para manter até o 
vencimento, sendo este em dois anos. 

V. A Cia. tem um terreno, que não está sendo usado 
nem alugado, onde ela pretende construir 
futuramente uma filial. 

A correta classificação dos ativos no balanço 
patrimonial, seguindo a ordem apresentada será:  

a) investimento, circulante, imobilizado, 
investimento e imobilizado. 

b) circulante, circulante, imobilizado, realizável a 
longo prazo e imobilizado. 

c) realizável a longo prazo, investimento, circulante, 
circulante e investimento. 

d) investimento, investimento, circulante, circulante 
e investimento. 

e) circulante, circulante, circulante, realizável a 
longo prazo e investimento. 
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Preencha o Gabarito! 
 
 

https://bit.ly/Simulado-ISSBH-Auditor-18-12 

 

 

NÃO É ASSINANTE? 

https://bit.ly/Estrategia-Assinaturas 
 

 

CONHEÇA NOSSO SISTEMA DE QUESTÕES! 5 

https://bit.ly/Sistemas-de-Questões 

 
 

https://bit.ly/Simulado-ISSBH-Auditor-18-12
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