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Simulado 
ISS BH – Auditor Fiscal de Tributos Municipais - Pós-Edital 
Nome:  

___________________________________________________________________________________ 
 

 

 

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 8:00 às 13:00 para responder às questões e preencher o Gabarito Eletrônico; 

6 – O link para preencher o formulário com seu gabarito está localizado na última página deste PDF; 

7 – O Gabarito do Simulado e o Ranking Classificatório com nota serão divulgados no blog do Estratégia 
Concursos. 

PREENCHA SEU GABARITO NO LINK - https://bit.ly/Simulado-ISS-BH-Auditor-29-01-22 
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PORTUGUÊS 

Felipe Luccas 

O elogio do vira-lata 
Pensar mal amiúde significa tornar mau. Na vida 

das nações não menos que na dos indivíduos, os 
primeiros momentos de uma trajetória imprimem ao que 
está nascendo traços de teimosa permanência. O 
“complexo de vira-latas” — a imagem depreciativa que 
nós, brasileiros, fazemos de nós mesmos e o nosso 
renitente narcisismo às avessas — é coetâneo do 
nascimento do Brasil. Os primeiros filhos de portugueses 
nascidos na Terra de Santa Cruz, quase todos frutos de 
relações fortuitas entre conquistadores e índias nativas 
ou escravas africanas importadas em maior número a 
partir de meados do século XVI, sentiam vergonha de ser 
quem eram. 

Quem eram esses primeiros rebentos do 
caldeirão étnico brasileiro, filhos de ocupantes e 
ocupadas? A rigor, eles não se chamavam “brasileiros” 
ainda. Até por volta do final do século XVII e mesmo início 
do XVIII, o termo “brasileiro” não era empregado no 
sentido hoje corrente, ou seja, como expressão e 
afirmação de uma nacionalidade, mas tinha significados 
bem diversos. Os “brasileiros” eram aqueles que se 
dedicavam à exploração comercial do pau-brasil em 
nossas matas e, por extensão, era como se apelidavam os 
portugueses que, depois de “fazer a América” e 
amealhar fortuna, retornavam à terra natal a fim de 
desfrutar o espólio. Os filhos de portugueses nascidos do 
lado de cá do Atlântico — todos, quase por definição, 
mestiços — eram chamados “mazombos”. 

A língua fala. Já a etimologia de “mazombo”, 
termo oriundo do quimbundo angolano, diz muito: 
“grosseiro, atrasado, bruto, iletrado”. Sentindo-se um 
exilado em sua própria terra, olhos sonhadores voltados 
para o imaginado esplendor da vida na metrópole, o 
mazombo litorâneo tem como uma de suas principais 
ambições de vida justamente deixar de sê-lo: tornar-se 
um cidadão de primeira, um português de quatro 
costados, de modo a afastar de si a pecha de mazombo 
— idealmente, por meio de uma temporada de estudos 
em Coimbra (privilégio de poucos) coroada por uma 
carreira no clero, magistratura ou burocracia estatal lusa 
(se a condição de origem, é claro, e a nódoa de plebeu 
sem pedigree não o impedissem). 

O traço distintivo do mazombo é a ausência do 
senso de pertencimento: a profunda desconexão entre 
sua experiência de vida, de um lado, e a terra em que vive 
e na qual veio ao mundo, de outro. Alheio a qualquer 
propósito coletivo e afeito aos acasos do ganho fácil e 
rápido e da aventura erótica — “desmandos da cobiça e 
da luxúria” —, o universo mazombo foi resumido pelo 
poeta baiano Gregório de Matos como: “furto e sexo”.  

No devido tempo, é claro, muita coisa mudou. 
Os mazombos deixaram de sê-lo, pelo menos em nome, 
para se fazerem brasileiros ao lado de índios, negros e 
cafuzos natos. Portugal perdeu o posto de meca dos 
exilados em sua própria terra, não obstante o déficit de 
pertencimento não nos abandonou — longe disso. 

(Adaptado de Eduardo Giannetti, O Elogio do Vira-Lata e outros 
ensaios. 1ª. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2018. p. 13) 

 

01. No primeiro parágrafo, o autor sugere que 

a) uma autoimagem subestimada dos brasileiros 
remonta ao tempo da colonização portuguesa 

b) os colonizadores estereotiparam o brasileiro de 
forma irreversível e deliberada 

c) de tanto os portugueses pensarem mal do 
brasileiro, a autoestima se consolidou 

d) cada mestiço fruto de relações fortuitas entre 
conquistadores e índias sentia vergonha de ser 
quem era. 

e) os escravos e índios formaram uma população 
mestiça de linhagem inferior  
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02. Depreende-se do texto que 

a) o “complexo de vira-latas” deixou de existir 
quando “mazombos” viraram “brasileiros” 

b) “brasileiros”, na acepção original trazida pelo 
autor, poderia referir-se também a portugueses 

c) muitos “mazombos” podiam deixar de sê-lo por 
meio de estudos em Coimbra, ou de uma carreira 
estatal 

d) a denominação “mazombo” designa um estigma 
nem sempre negativo para os portugueses 

e) os comerciantes ricos que exploravam pau-brasil 
não sofriam de uma imagem negativa 

 

03. No contexto em que foi empregado, o vocábulo 
“amiúde” significa 

a) humildemente 

b) repetidamente 

c) maliciosamente 

d) abertamente 

e) intensamente 

 

04. Ao apresentar a etimologia da palavra 
“mazombo”, o autor 

a) reforça o foco metalinguístico de suas conclusões 

b) relaciona a carga semântica do termo a arquétipo 
desdenhado 

c) atribui ao idioma angolano o “complexo de vira-
latas” do brasileiro 

d) valida os preconceitos existentes contra os 
“mazombos” 

e) suaviza a depreciação existente no vocabulário  

 

 

 

 

 

05. ... a terra em que vive e na qual veio ao mundo, 
de outro... (4º parágrafo) 

Os termos sublinhados seriam corretamente 
substituídos, respectivamente, por 

a) onde e aonde 

b) que e onde 

c) onde e em que 

d) em cuja e em que 

e) na qual e aonde 

 

06. a nódoa de plebeu sem pedigree não o 
impedissem (3º parágrafo) 

   Os mazombos deixaram de sê-lo (5º parágrafo) 

As formas pronominais acima referem-se, 
respectivamente, a: 

a) mazombo / carreiras no clero, na magistratura ou 
na burocracia estatal lusa  

b) mazombo / tornar-se um cidadão de primeira 

c) tornar-se um cidadão de primeira / mazombo 

d) carreiras no clero, na magistratura ou na 
burocracia estatal lusa / mazombo 

e) burocracia estatal lusa / litorâneo 

 

07. Está clara, correta e coerente a redação do livre 
comentário que se encontra em:   

a) Ainda que pudéssemos voltar ao passado, não 
faremos nada diferente dos primeiros brasileiros.  

b) A maioria da população, muito provavelmente, 
não estão conscientes do próprio complexo.  

c) A despeito de virem ao Brasil para explorar, os 
portugueses deixaram alguma contribuição.  

d) Quem acredita ser inferior a países desenvolvidos 
e colonizadores não conhecem muito da história.  

e) Alguns brasileiros acham fantástico, nas rodas de 
amigos, a repetição de velhas críticas contra o país.  
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08. não obstante o déficit de pertencimento não nos 
abandonou — longe disso (5º parágrafo) 

O termo destacado pode ser substituído, sem 
prejuízo para o sentido do texto, por: 

a) embora 

b) entretanto 

c) conquanto 

d) porquanto 

e) portanto 

 

09. O traço distintivo do mazombo é a ausência do 
senso de pertencimento: a profunda desconexão 
entre sua experiência de vida, de um lado, e a terra 
em que vive e na qual veio ao mundo, de outro. (4º 
parágrafo) 

No segmento acima, o sinal de dois-pontos indica 

a) uma citação  

b) um complemento  

c) uma síntese 

d) um resumo 

e) uma explicação 

 

10. No segmento “a fim de desfrutar o espólio” (2º 
parágrafo), o termo sublinhado expressa noção de 

a) propósito 

b) causa 

c) consequência 

d) preferência 

e) concessão 

 

 

 

 

 

 

 

11. Atente para as seguintes frases: 

I. O mazombo sente-se profundamente desconexo 
da terra em vive 

II. O mazombo está alheio a qualquer propósito 
coletivo 

III. O mazombo dedica-se eminentemente aos 
interesses individuais 

Essas três frases integram-se com correção e 
coerência num único período em: 

a) O mazombo se dedica principalmente aos 
próprios interesses. Isso porque se sente 
profundamente desconexo da terra em vive e está 
alheio a qualquer propósito coletivo 

b) Já que sente-se profundamente desconexo da 
terra em vive e estar alheio a qualquer propósito 
coletivo, ao mazombo resta dedicar-se 
principalmente aos próprios interesses.  

c) Embora sinta-se profundamente desconexo da 
terra e alheio a qualquer propósito coletivo, o 
mazombo dedica-se exclusivamente aos prazeres 
individuais. 

d) Por sentir-se profundamente desconexo da terra 
em vive e estar alheio a qualquer propósito 
coletivo, o mazombo acaba por se dedicar 
principalmente aos próprios interesses. 

e) Em virtude de dedicar-se eminentemente aos 
interesses individuais, o mazombo sente-se 
profundamente desconexo da terra aonde vive. 
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12. Considere os segmentos e avalie as assertivas:  

o nosso renitente narcisismo às avessas (1º 
parágrafo) 

aqueles que se dedicavam à exploração comercial 
do pau-brasil (2º parágrafo) 

retornavam à terra natal a fim de desfrutar o espólio 
(2º parágrafo) 

I- Em “às avessas” e “à exploração”, o acento grave 
indicativo de crase se justifica pelo mesmo motivo.  

II- Em “à exploração”, ocorre fusão de preposição 
com artigo feminino diante de “exploração” 

III- Em “à terra natal”, o acento grave é facultativo.  

Está correto o que consta APENAS de 

a) II e III  

b) I e II. 

c) II. 

d) I 

e) I e III. 

 

13. Sobre o trecho “A ideia daqueles que têm 
dinheiro de verdade é nunca reduzi-lo”, é correto 
afirmar que 

a) contém uma palavra que deveria receber acento 
agudo. 

b) contém uma palavra que deveria receber acento 
circunflexo. 

c) está em conformidade com a norma-padrão da 
língua portuguesa. 

d) contém duas palavras que deveriam receber 
acento agudo 

e) possui erro ortográfico.  

 

 

 

  

 

14. “A gente, apesar de todas as dificuldades 
vividas diariamente, têm que encontrar um sentido 
na vida.” 

A sentença acima apresenta um ERRO de 

a) adjetivação. 

b) plural de adjetivo. 

c) regência. 

d) pontuação. 

e) concordância 

 

15. “Considere o seguinte trecho do texto: 
“Nenhuma pessoa em sã consciência, claro, vai 
desejar abrir mão do próprio patrimônio e 
entregar a pessoas que não precisam”. O termo 
em destaque é 

a) sujeito 

b) adjunto adnominal 

c) objeto direto. 

d) objeto indireto. 

e) adjunto adverbial 
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MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO E ESTATÍSTICO 

Carlos Henrique 

16. Em um concurso para agente administrativo, 
40% dos candidatos inscritos foram eliminados na 
prova de Língua Portuguesa, e a prova de 
Conhecimentos em Direito eliminou 40% dos 
candidatos restantes. Sabendo-se que 7200 
candidatos não foram eliminados nessas duas 
provas, então o total de inscritos é igual a: 

a) 12.000 

b) 15.000 

c) 16.000 

d) 18.000 

e) 20.000 

 

17. Uma dívida de R$ 40.000 foi liquidada pelo valor 
de R$ 90.000, pagos de uma única vez, dois anos 
após ter sido contraída.   

Nesse caso, no regime de capitalização composta, a 
taxa anual de juros empregada nesse negócio foi 
de: 

a) 40% 

b) 42% 

c) 45% 

d) 48% 

e) 50% 

 

18. A dívida referente à aquisição de um automóvel 
deverá ser liquidada pelo Sistema de Amortização 
Constante (SAC) por meio de 48 prestações 
mensais, a uma taxa de 2% ao 

mês, vencendo a primeira prestação um mês após a 
data de aquisição. Se o valor da última prestação 
é de R$ 5.100,00, tem-se que o valor da 31ª 
prestação é igual a 

a) R$ 5.800,00 

b) R$ 6.000,00 

c) R$ 6.400,00 

d) R$ 6.500,00 

e) R$ 6.800,00 

 

19. Uma moto, cujo preço à vista é R$ 20.200,00, é 
vendida em doze prestações consecutivas, 
mensais e iguais, sendo a primeira prestação paga 
um mês após a compra. 

 Se são cobrados juros compostos de 1% ao mês, o 
valor das prestações, em reais, é 
aproximadamente 

 
a) 1684 

b) 1778 

c) 1794 

d) 1828 

e) 1896 

 

20. No sistema de juros compostos, uma taxa de x% 
ao semestre, com capitalização quadrimestral, 
corresponde a uma taxa efetiva anual de: 

a) (1 + 2x/3) 3 

b) (1 + x/3) 3 – 1 

c) (1 + 2x/300) 3 

d) (1 + 2x/300) 3 – 1 

e) 1 – (1 + 2x/300) 4 

 

21. Um título é resgatado 2 anos antes do 
vencimento, segundo o critério do desconto 
racional composto. Se a taxa utilizada foi de 10% 
ao ano e o valor do desconto resultou em R$ 
4.620,00, o valor nominal do título é  

a) R$ 26.620,00  

b) R$ 26.015,00  

c) R$ 25.410,00  

d) R$ 24.805,00  

e) R$ 24.200,00  
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22. Em uma operação de desconto comercial 
simples, um título de valor nominal de R$ 
78.000,00 foi descontado três meses antes do seu 
vencimento. A taxa de desconto corresponde a 
36% ao ano. Qual foi o valor do desconto dessa 
operação? 

a) R$ 6940,00 

b) R$ 7020,00 

c) R$ 7340,00 

d) R$ 7560,00 

e) R$ 7820,00 

 

23. Assinale a opção que indica a taxa bimestral de 
juros que é equivalente a 48% ao ano, capitalizado 
mensalmente.  

a) 3,68%.   

b) 5,38%. 

c) 7,36%. 

d) 8,16%. 

e) 9,52%.  

 

24. Uma pessoa investiu o seu dinheiro na aquisição 
de dois imóveis, um na cidade e o outro na praia. 
O imóvel da cidade ela pagou R$ 400.000,00, 
enquanto que o da praia foi adquirido por R$ 
300.000,00. 

Ao analisar o mercado, essa pessoa percebeu que 
as taxas anuais de valorização dos imóveis eram, 
respectivamente, igual a 1 0 % ao ano e 13% ao 
ano. Com as informações apresentadas, determine 
após quantos anos, aproximadamente, os imóveis 
terão o mesmo valor comercial. 

(Use: log 2 = 0,301, log 3 = 0,477 e log 0,97 = - 0,01 

a) 10 anos 

b) 15 anos 

c) 9 anos 

d) 13 anos 

e) 17 anos 

 
25. Uma aplicação consiste em 6 depósitos 

consecutivos, mensais e iguais no valor de R$ 
500,00  cada um. Se a taxa de juros compostos 
utilizada é de 5% ao mês, o montante, em reais, 
um mês após o último dos 6 depósitos, é 

a) 3460 

b) 3490 

c) 3520 

d) 3550 

e) 3570 

 

26. Três fiscais André, Beto e Caio, ganharam R$ 
40.000,00 como premiação.  André tem 2 filhos, 
Beto, 3 filhos e Caio, 5 filhos.   

Se a divisão da premiação for feita de forma 
diretamente proporcional ao número de filhos, 
então a diferença entre as partes de Caio e André 
é igual a: 

a) R$ 8.000,00 

b) R$ 9.000,00 

c) R$ 10.000,00 

d) R$ 15.000,00 

e) R$ 12.000,00 
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27. Angélica ao realizar complexos cálculos 
tributários em uma incursão a uma empresa dividiu 
dois números inteiros positivos em sua calculadora 
e obteve como resultado a dízima periódica 
0,454545... . Se a divisão tivesse sido feita na 
ordem inversa, o resultado obtido por Angélica 
teria sido igual a: 

a) 2,2222... 

b) 2,22 

c) 2,0 

d) 2,2 

e) 2,222 

 

Baseado no texto abaixo, resolva as questões 28 e 
29 

O Estratégia Concursos promoveu uma reunião 
entre os professores.  Em um certo intervalo, 20% 
das mulheres deixaram a sala de reunião e o 
número de professoras ficou igual a 3/5 do número 
de professores homens. Se, com a saída das 
mulheres, o grupo passou a ser de 320 pessoas, 
julgue os itens seguintes: 

28. Depois da saída das mulheres, qual é nova 
porcentagem de homens? 

a) 62,5% 

b) 84% 

c) 60% 

d) 64,5% 

e) 37,5% 

 

29. Qual é a quantidade original de pessoas na 
reunião? 

a) 340 

b) 350 

c) 360 

d) 370 

e) 380 

30. Seis moças, dentre as quais está Eva, estão 
aguardando em uma fila para serem atendidas 
pelo caixa de uma loja. 

Nesta fila, Carla está à frente de Dani, que se 
encontra imediatamente atrás de Bia. Fátima não 
é o primeiro da fila, mas está mais próximo do 
primeiro lugar do que do último. Sabendo que Ana 
será atendida antes do que Carla e que Carla não 
é a quarta da fila, pode-se concluir que a pessoa 
que ocupa a quarta posição da fila 

a) certamente é Bia. 

b) certamente é Dani. 

c) certamente é Eva. 

d) pode ser Bia ou Dani. 

e) pode ser Bia ou Eva. 

 

31. Considere as seguintes sentenças. 

I – O Palmeiras foi campeão da copinha em 2022. 

II -  Nenhuma mulher exerceu a presidência do Brasil 
até o ano 2022. 

III - Onde serão alocados os candidatos aprovados 
no concurso para agente censitário do IBGE? 

Assinale a opção correta. 

a) Apenas a sentença I é proposição. 

b) Apenas a sentença III é proposição. 

c) Apenas as sentenças I e II são proposições. 

d) Apenas as sentenças II e III são proposições. 

e) Todas as sentenças são proposições. 
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32. Analise as premissas a seguir. 

• Se o bolo é de chocolate, então o refresco é de 
abacaxi. 

• Se o refresco não é de abacaxi, então o sanduíche 
é de mortadela. 

• O sanduíche não é de mortadela. 

Logo, é correto concluir que 

a) o bolo é de chocolate. 

b) o refresco é de abacaxi. 

c) o bolo não é de chocolate 

d) o refresco não é de abacaxi. 

e) o bolo é de chocolate e o refresco é de abacaxi. 

 

33. Considere como verdadeira a seguinte 
sentença: “Se todas as flores são azuis, então o 

jardim tem a cor do céu”. 

É correto concluir que: 

a) se todas as flores não são azuis, então o jardim 
não é tem a cor do céu; 

b) se uma flor é amarela, então o jardim não tem a 
cor do céu; 

c) se o jardim tem a cor do céu, então todas as flores 
são azuis; 

d) se o jardim não tem a cor do céu, então todas as 
flores não são azuis; 

e) se o jardim não tem a cor do céu, então pelo 
menos uma flor não é azul. 

 

34. Para realizar uma pesquisa, um órgão público irá 
fazer um conjunto de visitas domiciliares, tenha 
sido selecionada, de um grupo de 10 servidores, 
uma equipe composta por um supervisor, um 
coordenador e quatro pesquisadores. Se todos os 
servidores do grupo forem igualmente hábeis para 
o desempenho de qualquer uma dessas funções, 
de quantas maneiras distintas a equipe poderá ser 
formada? 

a) 12.600  

b) 6.300 

c) 1.050 

d) 210 

e) 120 

 

35. Suponha que 4 livros de Direito Constitucional e 
6 livros de Direito Administrativo devam ser 
acomodados em uma estante, de modo que um 
fique ao lado do outro.   Se dois livros forem 
escolhidos aleatoriamente entre os 10, então a 
probabilidade de pelo menos um deles ser de 
Direito Constitucional é igual a: 

a) 1/3 

b) 2/3 

c) ¾ 

d) 1/5 

e) 4/5   

 

 
36. A tabela apresentada mostra as frequências 

absolutas das observações de uma variável X em 
uma amostra de tamanho igual a 200.  Nesse caso, 
se M0 representa a moda da amostra, MD, a 
mediana amostral e ME, a média aritmética, então 
o produto M0 x MD x ME será igual a: 

a) 80 

b) 27 

c) 56 

d) 60 

e) 64 
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37. Uma população em uma certa região se 
encontra dividida em três estratos, com tamanhos, 
N1 = 128, N2 = 192 e N3 = 96. Ao se realizar uma 
amostragem estratificada proporcional, 16 
elementos da amostra foram retirados do primeiro 
estrato. Indique qual o número total de elementos 
da amostra. 

a) 36 

b) 48 

c) 52 

d) 64 

e) 72 

 

A tabela a seguir apresenta as probabilidades de, 
em um certo dia, o time Snipers fazer 0, 1, 2 ou 3 
gols em um jogo. 

 
38. A média do número de gols é: 

a) 1,2 

b) 1,3 

c) 1,4 

d) 1,5 

e) 1,6  

 

39. A variância do número de gols é: 

a) 1,59 

b) 1,60 

c) 1,61 

d) 1,62 

e) 1,63 

 

 

 

 

 

40. Em um hospital, 20% dos enfermos estão com 
COVID. Para dar continuidade às pesquisas que 
estão sendo realizadas para controlar o avanço 
deste tipo de infecção, cinco enfermos desse 
hospital são selecionados, ao acaso e com 
reposição.  

A probabilidade de que exatamente três dos 
enfermos selecionados não estejam acometidos 
com COVID é igual a: 

a) 20,48% 

b) 21,36% 

c) 22,45% 

d) 23,67% 

e) 24,53% 

 

Uma auditoria feita em uma empresa farmacêutica 
durante 10 anos (de 2011 a 2020), foi registrado, 
em cada ano, o faturamento anual (Y) da empresa, 
em milhões de reais, e o respectivo investimento 
anual com pesquisa (X), em milhões de reais. Um 
modelo de regressão linear simples Yt = α + 𝛽Xt + 
ε , t = 1, 2, ... foi elaborado para se prever Y em 
função de X, considerando as informações 
registradas, em que Y1 e X1 são o faturamento e o 
investimento em pesquisa em 2011, Y2 e X2 são o 
faturamento e o gasto com marketing em 2012, e 
assim por diante. Os parâmetros α e β são 
desconhecidos e ε é o erro aleatório com as 
respectivas hipóteses do modelo de regressão 
linear simples.  

As estimativas de α e β foram obtidas pelo método 
dos mínimos quadrados, e sabe-se que o valor da 
soma dos faturamentos e investimento em 
pesquisa de 2011 a 2020 foram, em milhões de 
reais, iguais a 360 e 60, respectivamente. 

A estimativa do coeficiente angular da reta obtida 
por meio do método dos mínimos quadrados foi 
de 3. 
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41. O valor de α, em milhões de reais, é igual a: 

a) 16 

b) 18 

c) 20 

d) 24 

e) 30 

 

42. A previsão do faturamento em um determinado 
ano, uma vez que a empresa investiu em pesquisa, 
nesse ano, 4 milhões de reais, é igual a: 

a) 30 milhões 

b) 32 milhões 

c) 35 milhões 

d) 36 milhões 

e) 39 milhões 

 

43. Uma amostra aleatória de tamanho 5 é retirada 
de uma população e observa-se que seus valores, 
quando postos em ordem crescente, obedecem a 
uma Progressão Aritmética. 

Se a variância amostral não viciada vale 40, qual é o 
valor da razão da Progressão Aritmética? 

a) 3 

b) 5 √2 

c) 4 

d) 2 √5 

e) 1 

 

44. Através de uma amostra de 100 servidores de 
determinado órgão, estimou-se um salário médio 
amostral de R$ 4.000,00. Dessa forma, o intervalo 
de confiança para o salário médio de todos os 
servidores foi 4.000,00 ± 160,00, com um certo 
grau de confiança. Se tivéssemos obtido o mesmo 
dado amostral com uma amostra de 400 
servidores, o intervalo de confiança (com o mesmo 
grau de confiança) seria dado por: 

a) 4.000,00 ± 80,00 

b) 4.000,00 ± 70,00 

c) 4.000,00 ± 60,00 

d) 4.000,00 ± 50,00 

e) 4.000,00 ± 40,00 

 

45. Numa amostra de 30 pares de observações do 
tipo (xi , yi), com i = 1, 2, ..., 30, a covariância obtida 
entre as variáveis X e Y foi -2. Os dados foram 
transformados linearmente da forma (zi , wi) = (-3xi 
+ 1 , 2yi + 3), para i = 1, 2, ..., 30. 

Qual o valor da covariância entre as variáveis Z e W 
transformadas? 

a) 41 

b) 36 

c)  -7 

d) 12 

e) 17 

 

 
ECONOMIA E FINANÇAS PÚBLICAS 

Celso Natale 

46. No que diz respeito aos conceitos 
Macroeconômicos, marque a opção correta. 

a) O PIB é a soma de todos os bens e serviços 
produzidos por uma economia em um 
determinado período de tempo. 

b) As estimativas do PIB de um país são expressas 
em unidades físicas. 

c) A renda auferida por mexicanos que trabalham no 
Brasil é contabilizada no PIB mexicano. 

d) A diferença entre o Produto Nacional Bruto e o 
Produto Nacional Líquido corresponde à 
depreciação do estoque de capital físico da 
economia 

e) Em uma economia fechada, o Produto Nacional 
Bruto poderá ser maior que o Produto Interno 
Bruto. 
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47. Considere que, em uma determinada economia, 
a depreciação e a renda líquida enviada ao exterior 
possuem o mesmo valor. Nesse caso, é possível 
concluir que: 

a) o Produto Nacional Bruto será igual ao Produto 
Interno Líquido. 

b) o Produto Nacional Bruto será superior ao 
Produto Interno Líquido. 

c) o Produto Nacional Bruto será inferior ao Produto 
Interno Líquido. 

d) o Produto Interno Bruto será igual ao Produto 
Nacional Líquido. 

e) o Produto Interno Bruto será superior ao Produto 
Nacional Líquido 

 

48. Os dados abaixo foram extraídos do Balanço de 
Pagamentos de determinada economia:  

PIB = 5.000  

Consumo de capital fixo = 1.200  

Impostos indiretos = 861  

Juros líquidos = 695  

Lucro das empresas e transferências comerciais = 
1.678  

Pagamentos de renda de fatores ao resto do mundo 
= 400  

Recebimentos de renda de fatores do resto do 
mundo = 600. 

Com base nesses dados, é possível concluir que o 
valor do Produto Nacional Líquido (PNL) do país é: 

a) 2.000 

b) 2.500 

c) 3.000 

d) 3.500 

e) 4.000 

 

 

49. Em determinado país, o excesso de demanda 
acarretou em altos níveis de inflação. Nesse caso, 
para conter o excessivo aumento do nível de 
preços, o Governo poderá adotar a seguinte 
política fiscal: 

a) redução da alíquota tributária. 

b) elevar seus gastos em consumo 

c) desvalorização cambial 

d) elevar seus gastos em investimentos 

e) aumento da alíquota tributária 

 

50. No que diz respeito à Política Monetária, 
marque o item correto. 

a) A redução reservas compulsórias diminui a base 
monetária. 

b) A queda da taxa de juros pode ser explicada pela 
compra de títulos no mercado aberto feita pelo 
Banco Central. 

c) As operações do Banco Central no mercado 
aberto impactam a base monetária.  Ao vender 
títulos públicos, o Banco Central eleva a base 
monetária. 

d) Um dos fatores que explica a expansão da base 
monetária é o aumento na taxa de redesconto. 

e) Os principais instrumentos de política monetária 
são a taxa de redesconto, os depósitos voluntários 
e as operações no mercado aberto de títulos 
públicos. 
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51. Os dados abaixo, em unidades monetárias, são 
referentes às Contas Nacionais do país “Beagá”, 
em um determinado ano-calendário: 

Consumo Final: 9.000  

Exportação de Bens e Serviços: 4.000  

Consumo Intermediário: 13.500  

Formação Bruta de Capital Fixo: 4.500  

Variação de Estoques: 3.500  

Produto Interno Bruto a preços de mercado: 20.000  

O valor da importação de bens e serviços, em 
unidades monetárias, nesse mesmo ano, 
correspondeu a: 

a) zero 

b) 500 

c) 1.000 

d) 1.500 

e) 2.000 

 

52. A respeito do multiplicador keynesiano em uma 
economia fechada, é correto afirmar que, sempre 
que a propensão marginal a consumir for igual à 
propensão marginal a poupar, o multiplicador terá 
valor igual a: 

a) 0 

b) 0,5 

c) 1 

d) 1,5 

e) 2.  

 

53. Considere as seguintes informações para uma 
economia hipotética, num determinado período 
de tempo, em unidades monetárias:  

Consumo autônomo = 70;  

Investimento agregado = 40;  

Gastos do governo = 50;  

Exportações = 30;  

Importações = 10. 

Com base nas informações acima, é correto concluir 
que o valor da renda de equilíbrio e da propensão 
marginal a consumir são, respectivamente, iguais 
a: 

a) 450 e 0,6 

b) 450 e 0,8 

c) 400 e 0,6 

d) 400 e 0,8 

e) 500 e 0,6  

 

54. A partir do modelo de oferta e demanda 
agregada em determinada economia, considere as 
seguintes condições como verdadeiras: 

I. No curto prazo a curva de oferta agregada é 
horizontal. 

II. Ocorre um choque adverso de oferta, que não 
provocou alterações na demanda agregada. 

Com base nas informações acima, é possível 
concluir que no curto prazo:  

a) Ocorrerá uma elevação do nível de preços e 
redução do nível de renda.  

b) Ocorrerá uma elevação da renda, enquanto o 
nível de preços permanecerá inalterado. 

c) Ocorrerá uma elevação no nível de preços 
inflação, mantendo o nível de renda constante.  

d) Ocorrerá elevação dos preços se o governo 
decidir aumentar a demanda agregada em 
resposta ao choque. 

e) Ocorrerá uma redução no nível de preços e da 
renda.  
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55. Considerando a elasticidade-preço da demanda, 
avalie as alternativas abaixo:  

a) quanto maior o número de substitutos de um bem 
comum, sua demanda tende a ser menos elástica.  

b) se a demanda por um bem comum for inelástica, 
a variação percentual da quantidade procurada é 
maior, em módulo, que a do preço de mercado.  

c) se a curva de demanda de do bem for linear, a 
elasticidade-preço é constante qualquer que seja 
o preço de mercado.  

d) quanto maior a essencialidade do bem, mais 
elástica será sua demanda.  

e) se a demanda por máscaras for elástica, um 
aumento do preço de mercado tenderá a reduzir a 
receita total dos produtores. 

 

56. Considere que, em Belo Horizonte, as curvas de 
demanda e de oferta de pão de queijo fossem 
dadas, respectivamente, por QD(P) = 14,8 – 1,6P e 
QS(P) = 2,8 + 0,4P. Caso a regulação adotada pelo 
município fosse um controle de preço que 
estipulasse um preço máximo dado por Pmáx = 3 
unidades monetárias, então o mercado de pão de 
queijo seria caracterizado por um excesso de: 

a) oferta de 5 pães de queijo;  

b) demanda de 5 pães de queijo;  

c) oferta de 6 pães de queijo;  

d) demanda de 6 pães de queijo;  

e) oferta de 7 pães de queijo. 

 

57. Considere que a função custo total de uma firma 
seja: C(q) = 6q² + 12q+60, onde q é a quantidade 
de produto. O Custo Marginal e o Custo Variável 
Médio são, respectivamente:  

a) 3q² + 6 / 3q + 3  

b) 3q + 3 / 3q² + 6  

c) 12q + 12 / 6q + 12  

d) 6q + 6 / 3q + 6  

e) 3q + 6 / 3q + 3. 

 

58. Em um mercado de concorrência perfeita em 
que o preço do bem X é 800, uma empresa tem a 
função de custo total (CT): CT = 10Q2 + 600Q + 
100, onde Q representa a quantidade produzida. 
A quantidade a ser produzida que torna máximo o 
lucro da empresa é, em unidades, igual a  

a) 10.  

b) 20.  

c) 30.  

d) 40.  

e) 50 

 

59. Uma empresa, em um mercado perfeitamente 
competitivo, apresenta lucro econômico positivo 
no curto prazo. Logo, é correto afirmar que  

a) o preço de mercado é superior ao custo marginal 
de produção.  

b) o custo marginal de produção é superior ao custo 
médio total.  

c) o custo variável médio de produção é superior ao 
custo total médio.  

d) essa situação tenderá a prevalecer também no 
longo prazo.  

e) a empresa tem poder monopsonista na 
contratação de fatores de produção. 
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60. Marque a afirmação correta, a respeito do custo 
médio e do custo marginal.  

a) O custo médio é sempre maior que o custo 
marginal.  

b) O custo médio e o custo marginal são sempre 
iguais  

c) Se o custo médio decrescer com o aumento da 
quantidade produzida, o custo marginal será 
inferior ao custo médio.  

d) Se o custo médio não se alterar com o aumento 
da quantidade produzida, o custo marginal será 
inferior ao custo médio.  

e) Se os preços dos insumos aumentarem, o custo 
médio não se alterará, mas o custo marginal 
aumentará. 

 

61. Considere a função de produção Y = A.Ka .L1-a , 
onde Y é a produção, K e L são os fatores de 
produção, A e são parâmetros, sendo 0<a<1. 
Nesse caso, é correto concluir que: 

a) o uso ótimo de K e L se dá em proporção fixa, 
independente dos preços dos fatores. 

b) a função é homogênea do grau zero. 

c) se A > 1, a função apresenta retornos crescentes 
de escala, 

d) dobrando-se os valores de K e L, o valor de Y 
também dobra.  

e) o fator de produção L não é substituível pelo fator 
K 

 

 

 

 

 

 

 

 

62. Em relação à Teoria do Consumidor, é correto 
afirmar: 

a) O equilíbrio do consumidor ocorre quando a reta 
de restrição orçamentária cruza as curvas de 
indiferença do consumidor. 

b) A taxa marginal de substituição entre dois bens é 
crescente ao longo da curva de indiferença. 

c) O grau de satisfação do consumidor será tão 
maior, quanto mais distante da origem dos eixos 
estiver sua curva de indiferença. 

d) Somente as mudanças na renda do consumidor 
são capazes de alterar a posição da reta de 
restrição orçamentária. 

e) Para o consumidor racional, as curvas de 
indiferença são côncavas em relação à origem dos 
eixos. 

 

63. Um país apresentou, em determinado período, 
as seguintes transações em seu Balanço de 
Pagamentos (em unidades monetárias):  

• exportação de 60 bilhões em bens, recebendo à 
vista;  

• importação de 30 bilhões em bens, pagando à 
vista;  

• déficit no Saldo de Serviços no valor de 25 bilhões; 

• superávit em Rendas Primárias no valor de 5 
bilhões; 

• déficit em transações correntes no valor de 20 
bilhões.  

O saldo da conta Rendas Secundárias, em u.m., do 
referido país foi de:  

a) deficitário em 20 billhões.  

b) deficitário em 30 billhões.  

c) superavitário em 10 bilhões.  

d) superavitário em 20 bilhões.  

e) superavitário em 30 bilhões. 
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64. Em relação à Curva de Phillips, considere as 
afirmativas a seguir. 

I. A curva de Phillips de longo prazo é vertical, 
informando que há uma relação positiva entre 
inflação e desemprego. 

II. Segundo a hipótese de expectativas adaptativas, 
existe trade-off entre inflação e desemprego 
somente no curto prazo. 

III. Nos choques adversos de oferta há redução da 
produção das empresas e consequente aumento 
de preços, o que desloca a Curva de Phillips para 
a direita. 

Assinale:  

a) se apenas a afirmativa I estiver correta.  

b) se apenas a afirmativa II estiver correta.  

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

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

e) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

 

65. As variações na oferta monetária, segundo a 
Teoria Macroeconômica Clássica, geram 
consequências, no curto prazo, apenas sobre:  

a) taxa de câmbio.  

b) taxa de desemprego.  

c) utilização da capacidade ociosa.  

d) produto real da economia.  

e) nível geral de preços. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL  

Nelma Fontana 

66. A respeito do Poder Legislativo, indique a 
alternativa correta. 

a) A instauração de processo criminal contra 
Deputados e Senadores depende de prévia 
autorização legislativa, por decisão da maioria 
absoluta dos membros da respectiva Casa do 
Congresso Nacional. 

b) A criação de CPI depende de requerimento de 
um terço, no mínimo, dos membros da Câmara ou 
do Senado, em conjunto ou separadamente. 

c) Compete ao Congresso Nacional processar e 
julgar o Procurador-Geral da República por crime 
de responsabilidade. 

d) Em regra, as deliberações de cada Casa do 
Congresso Nacional e de suas Comissões são 
tomadas por maioria absoluta de seus membros. 

e) As Comissões Permanentes da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal, diferentemente 
do que se aplica às Comissões Parlamentares de 
Inquérito, não podem convocar Ministro de Estado 
para prestar, pessoalmente, informações sobre 
assunto determinado. 

 

67. A ideia de que o fundamento da Constituição 
não está em uma norma jurídica precedente e nem 
em si mesma, mas na vontade política que a 
antecede retrata o sentido 

a) sociológico de Constituição. 

b) político de constituição. 

c) normativo de Constituição. 

d) ontológico de Constituição. 

e) cultural de Constituição. 

 

 

 

 



18 
4º Simulado ISS BH – Auditor Fiscal de Tributos Municipais - Pós-Edital – 29/01/2022 

 

68. A respeito dos direitos políticos, nos termos 
fixados pela Constituição Federal e pela 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, 
julgue as assertivas abaixo e, em seguida, indique 
a alternativa correta. 

I. Conquanto não se admita no Brasil o sufrágio 
censitário, o capacitário é permitido pela 
Constituição Federal. 

II. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios 
para todos os brasileiros alfabetizados maiores de 
18 anos de idade. 

III. A condenação por improbidade administrativa 
provoca a perda dos direitos políticos. 

IV. A lei que alterar o processo eleitoral só entrará 
em vigor um ano após a sua publicação. 

a) Todas as assertivas estão corretas. 

b) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 

c) Todas as assertivas estão incorretas. 

d) Apenas a assertiva IV está correta. 

e) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 

 

69. Por iniciativa de deputado federal, foi 
apresentado ao Legislativo da União projeto de lei 
complementar que objetiva a criação do estado de 
Florianópolis, a partir do desmembramento do 
estado de Santa Catarina. A respeito do assunto, 
indique a alternativa compatível com o disposto na 
Constituição Federal. 

a) A Constituição Federal proíbe a secessão, motivo 
pelo qual o projeto de lei complementar deveria 
ser arquivado pela Comissão de Constituição e 
Justiça da Câmara. 

b) A votação do projeto pelo Congresso Nacional 
dependeria de autorização, por meio de 
plebiscito, da população brasileira. 

c) A criação do estado de Florianópolis dependeria 
de divulgação dos estudos de viabilidade estadual, 
apresentados e publicados na forma da lei. 

d) O Estado de Florianópolis poderia ser criado por 
lei complementar aprovada pelo Congresso 
Nacional, após consulta prévia à população 
diretamente interessada, desde que o resultado 
do plebiscito fosse positivo. 

e) É inviável juridicamente a criação, por 
desmembramento,  de novos estados, apenas 
sendo permitidas a fusão ou a divisão de estados 
já existentes. 

 

70. A respeito da organização político-
administrativa do Estado, aponte a alternativa 
correta. 

a) Nos termos da jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal, é inconstitucional a lei estadual 
que disponha sobre porte de arma de fogo, por 
invadir matéria da competência da União. 

b) As terras devolutas são bens da União. 

c) A Constituição Federal proíbe que a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
mantenham com cultos religiosos ou igrejas 
qualquer tipo de aliança, uma vez que o Estado é 
laico. 

d) Compete aos municípios organizar e prestar, 
diretamente ou sob regime de concessão ou 
permissão, os serviços públicos de interesse local, 
incluído o de gás canalizado.  

e) Segundo posicionamento do Supremo Tribunal 
Federal, compete aos estados o poder de fechar 
fronteiras e o de regulamentar o transporte 
intermunicipal para realizar barreiras sanitárias 
eficazes no controle à pandemia causada pela 
COVID-19. 
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DIREITO CIVIL  

Mário Godoy 

71. Com relação à eficácia da lei no tempo, assinale 
a alternativa correta. 

a) Nos Estados estrangeiros, a obrigatoriedade da 
lei brasileira, quando admitida, se inicia 90 dias 
após oficialmente publicada. 

b) A repristinação é em regra aceita pelo 
ordenamento jurídico brasileiro. 

c) A lei nova, que estabeleça disposições especiais a 
par das já existentes, revoga a lei geral anterior. 

d) Ato jurídico perfeito é aquele que já exauriu sua 
eficácia segundo a lei vigente ao tempo em que se 
efetuou. 

e) O direito sujeito a termo pré-fixo considera-se 
direito adquirido. 

 

72. Com relação aos defeitos do negócio jurídico, 
assinale a alternativa correta. 

a) O falso motivo só vicia a declaração de vontade 
quando expresso como razão determinante. 

b) Se ambas as partes procederem com dolo, 
qualquer delas poderá pleitear a anulação do 
negócio jurídico. 

c) A gravidade da ameaça capaz de fazer com que 
se configure o vício da coação é aquela capaz de 
incutir fundado temor de dano ao homem médio. 

d) O vício de lesão se caracteriza quando alguém, 
premido da necessidade de salvar-se de grave 
dano, conhecido da outra parte, assume obrigação 
excessivamente onerosa. 

e) A lesão requer, como pressuposto subjetivo, a 
presença do dolo de aproveitamento. 

 

 

 

 

 

73. Com relação às modalidades das obrigações, 
assinale a alternativa correta. 

a) Na solidariedade ativa, convertendo-se a 
prestação em perdas e danos, extingue-se, para 
todos os fins, o vínculo solidário.  

b) Se o credor solidário falecer deixando herdeiros, 
cada um deles poderá exigir do devedor o 
pagamento da soma correspondente à 
integralidade do crédito  

c) Importará renúncia da solidariedade a 
propositura da ação contra um ou alguns dos 
devedores solidários.   

d) Impossibilitando-se a prestação por culpa de um 
dos devedores solidários, subsiste para todos o 
encargo de pagar o equivalente, mas pelas perdas 
e danos só responde o culpado.  

e) Apenas o devedor solidário moroso responderá 
pelos juros de mora. 

 

74. Sobre posse e propriedade, assinale a 
alternativa correta. 

a) Posse de boa-fé é aquela que não for violenta, 
clandestina ou precária.  

b) O possuidor de boa-fé tem direito, enquanto ela 
durar, aos frutos percebidos e pendentes. 

c) Somente as benfeitorias necessárias são 
ressarcidas ao possuidor de má-fé.  

d) A propriedade do solo abrange o espaço aéreo, 
mas não o subsolo, cuja titularidade é da União.  

e) O proprietário tem direito de praticar atos 
emulativos, ainda que tais atos sejam capazes de 
causar prejuízo a outrem. 

 

 

 

 

 

 



20 
4º Simulado ISS BH – Auditor Fiscal de Tributos Municipais - Pós-Edital – 29/01/2022 

 

75. Sobre responsabilidade extracontratual, assinale 
a alternativa correta. 

a) Pessoas incapazes podem ser responsabilizadas 
civilmente, desde que o valor da condenação seja 
fixado equitativamente pelo juiz, não tendo lugar 
a referida responsabilidade se privar do necessário 
o próprio incapaz, ou as pessoas que dele 
dependam. 

b) O empregador responde pelos danos causados 
pelo empregado no desempenho da função, 
desde que provada a culpa in vigilando do 
primeiro. 

c) A responsabilidade por danos causados por 
animais é objetiva, e, portanto, não pode ser 
elidida por culpa da vítima ou força maior. 

d) O proprietário de apartamento alugado 
responde objetivamente pelos danos provenientes 
das coisas que dele caírem ou forem lançadas em 
lugar indevido. 

e) Não gera dano moral a apresentação antecipada 
de cheque pré-datado, por se tratar de ordem de 
pagamento à vista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIREITO EMPRESARIAL 

Cadu Carrilho 

76. Sobra o Registro do Empresário, marque a 
opção correta: 

a) É obrigatória a inscrição do empresário no 
Registro Público de Empresas Mercantis da 
respectiva sede, antes do início de sua atividade, 
sendo esse um requisito delineador da 
caracterização do empresário. 

b) A inscrição do empresário far-se-á mediante 
requerimento que contenha o seu nome, 
nacionalidade, domicílio, estado civil e, se casado, 
o regime de bens; a firma, com a respectiva 
assinatura autógrafa que poderá ser substituída 
pela assinatura autenticada com certificação 
digital ou meio equivalente que comprove a sua 
autenticidade; o capital; e o objeto e a sede da 
empresa. 

c) O empresário que instituir sucursal, filial ou 
agência, em lugar sujeito à jurisdição de outro 
Registro Público de Empresas Mercantis, neste 
deverá também averbá-la, com a prova da 
inscrição originária e em qualquer caso, a 
constituição do estabelecimento secundário 
deverá ser inscrita no Registro Público de 
Empresas Mercantis da respectiva sede. 

d) O empresário, cuja atividade rural constitua sua 
principal profissão, deve, observadas as 
formalidades, requerer inscrição no Registro 
Público de Empresas Mercantis da respectiva 
sede, caso em que, depois de inscrito, ficará 
equiparado, para todos os efeitos, ao empresário 
sujeito a registro. 

e) A associação que desenvolva atividade 
futebolística em caráter habitual e profissional, 
deve requerer inscrição no Registro Público de 
Empresas Mercantis, caso em que, com a inscrição, 
será considerada empresária, para todos os 
efeitos.         
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77. Em relação aos dispositivos legais específicos 
sobre abertura e fechamento de empresas 
previstos na lei que versa sobre microempresa e 
empresa de pequeno porte, marque a opção 
incorreta: 

a) Não poderão ser exigidos pelos órgãos e 
entidades envolvidos na abertura e fechamento de 
empresas, dos 3 (três) âmbitos de governo 
excetuados os casos de autorização prévia, 
quaisquer documentos adicionais aos requeridos 
pelos órgãos executores do Registro Público de 
Empresas Mercantis e Atividades Afins e do 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas; 

b) Não poderão ser exigidos pelos órgãos e 
entidades envolvidos na abertura e fechamento de 
empresas, dos 3 (três) âmbitos de governo 
documento de propriedade ou contrato de 
locação do imóvel onde será instalada a sede, filial 
ou outro estabelecimento, salvo para 
comprovação do endereço indicado; 

c) Não poderão ser exigidos pelos órgãos e 
entidades envolvidos na abertura e fechamento de 
empresas, dos 3 (três) âmbitos de governo 
comprovação de regularidade de prepostos dos 
empresários ou pessoas jurídicas com seus órgãos 
de classe, sob qualquer forma, como requisito para 
deferimento de ato de inscrição, alteração ou 
baixa de empresa, bem como para autenticação 
de instrumento de escrituração. 

d) Fica vedada a instituição de qualquer tipo de 
exigência de natureza documental ou formal, 
restritiva ou condicionante, pelos órgãos 
envolvidos na abertura e fechamento de 
empresas, dos 3 (três) âmbitos de governo, que 
exceda o estrito limite dos requisitos pertinentes à 
essência do ato de registro, alteração ou baixa da 
empresa. 

e) O registro dos atos constitutivos, de suas 
alterações e extinções (baixas), referentes a 
empresários e pessoas jurídicas em qualquer 
órgão dos 3 (três) âmbitos de governo somente 
ocorrerá após a comprovação da regularidade de 

obrigações tributárias, previdenciárias ou 
trabalhistas, principais ou acessórias, do 
empresário, da sociedade, dos sócios, dos 
administradores ou de empresas de que 
participem. 

 

78. As sociedades anônimas possuem regramento 
próprio a respeitos dos chamados órgãos da 
administração, no que tange a esse assunto, 
marque a opção correta nos termos da Lei 6.404 
de 1976: 

a) A administração da companhia competirá sempre 
aos dois órgãos de administração que são o 
conselho de administração e a diretoria.  

b) O conselho de administração é órgão de 
deliberação colegiada, sendo a representação da 
companhia privativa dos diretores. 

c) As companhias abertas e as de capital fixo terão, 
obrigatoriamente, conselho de administração. 

d) É permitida, nas companhias abertas, a 
acumulação do cargo de presidente do conselho 
de administração e do cargo de diretor-presidente 
ou de principal executivo da companhia.      

e) As atribuições e poderes conferidos por lei aos 
órgãos de administração não ser outorgados a 
outro órgão, desde que criados por lei ou pelo 
estatuto. 
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79. Os títulos de crédito são institutos que possuem 
classificação quanto a serem típicos ou atípicos. Os 
títulos típicos são os que possuem legislação 
própria trazendo regramento específico, como é o 
caso do cheque e da duplica, já os títulos atípicos 
são os que não possuem lei própria e por isso 
submetem-se ao que está previsto nas regras 
gerais aplicáveis aos títulos de crédito previstas no 
Código Civil. Sobre essas regras, marque a opção 
correta:  

a) O título de crédito, documento necessário ao 
exercício do direito literal e autônomo nele 
contido, somente produz efeito quando preencha 
os requisitos da lei ou de decreto específico. 

b) A omissão de qualquer requisito legal, que tire ao 
escrito a sua validade como título de crédito, 
implica a invalidade do negócio jurídico que lhe 
deu origem. 

c)  Deve o título de crédito conter a data da emissão, 
a indicação precisa dos direitos que confere, e a 
assinatura do emitente, sendo que será 
considerado à vista o título de crédito que não 
contenha indicação de vencimento. 

d) Considera-se lugar de emissão e de pagamento, 
quando não indicado no título, o domicílio do 
credor. 

e) O título de crédito, incompleto ao tempo da 
emissão, não pode ser preenchido a posteriori. 

 

80. A Lei de Falências e Recuperação de Empresas 
prevê a possibilidade de aplicação de plano de 
apresentação especial aplicável às ME e EPP. 
Sobre esse assunto e nos termos da lei, marque a 
opção correta:  

a) O plano especial de recuperação judicial será 
apresentado no prazo de sessenta dias e limitar-se 
condições estabelecidas na lei. 

b) Abrangerá todos os créditos existentes na data 
do pedido, desde que vencidos, excetuados os 
decorrentes de repasse de recursos oficiais, os 
fiscais e demais previsões legais.  

c) Preverá parcelamento em 36 (trinta e seis) 
parcelas mensais, iguais e sucessivas, acrescidas 
de juros equivalentes à taxa Sistema Especial de 
Liquidação e de Custódia - SELIC, podendo conter 
ainda a proposta de abatimento do valor das 
dívidas. 

d) preverá o pagamento da 1ª (primeira) parcela no 
prazo máximo de 90 (noventa) dias, contado da 
distribuição do pedido de recuperação judicial; 

e) O pedido de recuperação judicial com base em 
plano especial acarreta a suspensão do curso da 
prescrição e das ações e execuções por créditos 
até mesmo dos não abrangidos pelo plano. 

 

 
DIREITO ADMINISTRATIVO 

Herbert Almeida 

81. As entidades administrativas que tenham 
recebido uma qualificação através da assinatura de 
um contrato de gestão com o respectivo Ministério 
e que tenham um plano estratégico de 
reestruturação e de desenvolvimento institucional 
em andamento são denominadas: 

a) agências reguladoras. 

b) autarquias profissionais. 

c) agências executivas. 

d) empresas públicas. 

e) entidades paraestatais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
4º Simulado ISS BH – Auditor Fiscal de Tributos Municipais - Pós-Edital – 29/01/2022 

 

82. Segundo a Lei n° 9.784/1999, que regula o 
processo administrativo no âmbito da 
Administração Pública Federal, é incorreto afirmar 
sobre a delegação e avocação de competências: 

a) a edição de atos de caráter normativo pode ser 
delegada, mediante justificativa. 

b) a decisão de recursos administrativos é matéria 
que não pode ser delegada. 

c) a avocação de competências deve ser temporária 
e excepcional. 

d) o ato de delegação pode ser revogado a 
qualquer tempo. 

e) a autoridade de menor grau hierárquico para 
decidir é competente para a fase inicial do 
processo administrativo, salvo quando houver 
competência legal específica. 

 

83. De acordo com a Lei n° 8.666/1993, a atividade 
destinada a obter determinada utilidade de 
interesse para a Administração, tais como: 
demolição, conserto, instalação, montagem, 
operação, conservação, reparação, adaptação, 
manutenção, transporte, locação de bens, 
publicidade, seguro ou trabalhos técnico-
profissionais é denominada 

a) obra; 

b) compra; 

c) serviço. 

d) alienação. 

e) projeto executivo. 

 

84. São hipóteses de inexibilidade de licitação 
previstas expressamente na Lei n° 14.133/2021, 
exceto: 

a) aquisição de materiais que só possam ser 
fornecidos por representante comercial exclusivo; 

b) contratação de profissional do setor artístico, 
diretamente ou por meio de empresário exclusivo, 

desde que consagrado pela crítica especializada 
ou pela opinião pública; 

c) contratação de serviços técnicos especializados 
de natureza predominantemente intelectual com 
profissionais de notória especialização, como é o 
caso da fiscalização, supervisão ou gerenciamento 
de obras ou serviços; 

d) contratação de serviços de publicidade e 
divulgação. 

e) aquisição ou locação de imóvel cujas 
características de instalações e de localização 
tornem necessária sua escolha. 

 

85. Não é modalidade de garantia prevista no art. 
96 da Lei n° 14.133/2021: 

a) caução em dinheiro; 

b) caução em títulos da dívida pública; 

c) seguro-garantia; 

d) fiança bancária emitida apenas por bancos 
brasileiros. 

e) fiança bancária emitida por instituição financeira 
autorizada a operar no país pelo Banco Central do 
Brasil. 

 

 
DIREITO PENAL 

Renan Araújo 

86. Com relação ao tempo e ao lugar do crime, é 
correto afirmar que o Código Penal brasileiro 
adotou (arts. 4º e 6º), respectivamente, as teorias 
da: 

a) ubiquidade e atividade 

b) atividade e resultado 

c) resultado e ubiquidade 

d) ubiquidade e resultado 

e) atividade e ubiquidade 
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87. Situação hipotética: Ramon e Luan sequestraram 
Maria, com o fim de exigir do pai da vítima 
vultuosa quantia em dinheiro como pagamento 
pelo resgate. Porém, quando Maria ainda estava 
em cativeiro, sobreveio nova lei penal alterando a 
pena prevista para o delito de extorsão mediante 
sequestro. 

Nesse caso, é correto afirmar que: 

a) A nova lei penal será aplicada ao crime praticado 
por Ramon e Luan, ainda que a alteração seja 
prejudicial aos agentes. 

b) A nova lei penal será aplicada ao crime praticado 
por Ramon e Luan, desde que a alteração seja 
benéfica aos agentes, pelo princípio da 
irretroatividade da lei penal gravosa, 

c) A nova lei penal não será aplicada ao crime 
praticado por Ramon e Luan, pois é posterior ao 
fato. 

d) A nova lei penal não será aplicada ao crime 
praticado por Ramon e Luan, pois se aplica a lei 
vigente no início da permanência. 

e) A nova lei penal não será aplicada ao crime 
praticado por Ramon e Luan, pelo princípio da 
reserva legal. 

 

88. Lourival, auditor-fiscal de determinado 
município, subtraiu um computador pertencente à 
Secretaria de Fazenda. O referido bem não se 
encontrava na posse de Lourival, mas este tirou 
proveito das facilidades do cargo para realizar a 
subtração. 

Nesse caso, a conduta de Lourival configura: 

a) mera falta funcional, mas não configura crime 

b) crime de apropriação indébita 

c) crime de furto 

d) crime de peculato-apropriação 

e) crime de peculato-furto 

 

89. Quando o agente dá causa ao resultado, em 
razão da inobservância do dever objetivo de 
cuidado, sem ter previsto tal resultado quando era 
possível, nas circunstâncias, a referida previsão, é 
correto afirmar que há: 

a) culpa consciente 

b) culpa inconsciente 

c) dolo eventual 

d) dolo direto de segundo grau 

e) dolo por erro sucessivo 

 

90. Acerca dos crimes contra a fé pública e contra a 
administração pública, assinale a alternativa 
correta:  

a) O crime de descaminho é considerado um crime 
material, sendo necessário, para sua consumação, 
que haja a constituição definitiva do crédito 
tributário pelo competente lançamento fiscal. 

b) Se determinado agente público, ocupante de 
cargo em comissão na Secretaria de Fazenda de 
determinado Município, se apropriar de bem 
particular do qual tinha a posse em razão do cargo, 
estará caracterizado o crime de peculato, devendo 
ainda sua pena ser aumentada em metade. 

c) O cartão de crédito e o cartão de débito são 
equiparados a documento público para fins 
penais, por expressa previsão legal, de forma que 
a falsificação material destes objetos configura 
crime de falsificação de documento público. 

d) Aquele que expõe à venda, no exercício de 
atividade comercial, mercadoria na qual fora 
aplicado selo de controle tributário falsificado, 
pratica crime contra a fé pública. 

e) O crime de falsidade de atestado médico é 
considerado próprio, somente podendo ser 
praticado por profissional da área de saúde. 
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ÉTICA 

Emerson Bruno 

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

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

b)  assegurar que o tratamento dispensado à 
população seja realizado com urbanidade, 
disponibilidade, profissionalismo, atenção e 
igualdade, sem admitindo distinção de 
nacionalidade e tendência política quando 
necessário. 

c) assegurar transparência e publicidade à atividade 
administrativa, com processos formais e 
burocráticos, com fundamento nos princípios da 
segurança jurídica e da confiança legítima. 

d)  definir diretrizes para atitudes, comportamentos, 
regras de atuação e práticas organizacionais, 
orientados segundo elevado padrão de conduta 
ético-profissional, desde que não resultem em 
benefícios particulares e à sociedade. 

e) estabelecer regras complexas sobre conflito de 
interesses e restrições às atividades profissionais 
anteriores ao exercício do cargo, emprego ou 
função. 

 

92. De acordo com o Decreto Municipal nº 
14.635/2011, em caso de dúvida sobre como tratar 
situação patrimonial específica, a autoridade 
pública 

deverá consultar formalmente 

a) o Prefeito. 

b) o Secretário de Fazenda do Município. 

c) o Conselho de Ética Pública. 

d) o Secretário de Planejamento. 

e) o Conselho Municipal de Administração Pública. 

93. De acordo com o Decreto 14. 635/2011, no caso 
da infração ética apurada ter sido cometida por 
conselheiro municipal de políticas públicas, a 
Comissão de Ética do órgão ou entidade 
correspondente poderá sugerir: 

a) a suspensão do Conselheiro. 

b) a destituição do Conselheiro. 

c) a censura ética do Conselheiro. 

d) a advertência do Conselheiro. 

e) a repreensão do Conselheiro. 

 

94. De acordo com o Decreto 14. 635/2011, os 
membros do Conselho de Ética Pública serão 
______, residentes__________ , de idoneidade 
moral e reputação ilibada, ______________ . 

ativos. 

a) brasileiros; no Município de Belo Horizonte; não 
podendo ser Agentes Públicos municipais. 

b) brasileiros ou estrangeiros; na região 
metropolitana de Belo Horizonte; podendo ser 
Agentes Públicos municipais. 

c) brasileiros; no Município de Belo Horizonte; 
podendo ser Agentes Públicos municipais. 

d) brasileiros; na região metropolitana de Belo 
Horizonte; não podendo ser Agentes Públicos 
municipais. 

e) brasileiros ou estrangeiros; no Município de Belo 
Horizonte; podendo ser Agentes Públicos 
municipais. 

 

95. De acordo com o Código de Ética pública, das 
decisões finais das Comissões de Ética Pública 
caberá recurso: 

a) ao Prefeito. 

b) ao Secretário de Administração. 

c) ao Conselho de Ética Pública. 

d) ao Vice-Prefeito. 

e) ao Secretário de Planejamento. 
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DIREITO TRIBUTÁRIO 

Fábio Dutra 

96. O Estado hipotético X realizou obra pública, 
sendo que o total da despesa realizada foi de R$ 
3.000.000,00. Tal obra gerou valorização 
imobiliária dos imóveis da região, nos seguintes 
montantes:  

Cada imóvel comercial valorizou R$ 10.000,00;  

Cada imóvel residencial valorizou R$ 8.000,00;  

Cada terreno valorizou R$ 5.000,00;  

De acordo com a situação apresentada e o disposto 
no Código Tributário Nacional, a contribuição de 
melhoria 

a) Poderá ser lançada e cobrada pelo Município 
desde que atendidos os limites individual e total. 

b) Não é cabível contribuição de melhoria na 
situação, haja vista a valorização imobiliária não 
representa capacidade contributiva. 

c) O valor máximo de contribuição de melhoria a ser 
exigida de cada imóvel é R$ 10.000,00, 
independentemente da sua finalidade. 

d) O limite total a ser cobrado corresponde à soma 
da valorização de cada imóvel beneficiado. 

e) O imóvel residencial terá como limite de 
contribuição de melhoria o valor de R$ 8.000,00. 

 

97. 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 

 

98. 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 
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99. Sobre o conceito de tributo, aponte a alternativa 
que não traz uma de suas características: 

 a) é instituído mediante lei, em regra. 

 b) não constitui sanção por ato ilícito. 

 c) trata-se de receita derivada. 

 d) o pagamento será realizado em moeda ou em 
cujo valor nela se possa exprimir. 

 e) a cobrança se dá mediante atividade 
administrativa plenamente vinculada. 

 

100. A partir do que se estuda acerca das limitações 
constitucionais ao poder de tributar, aponte a 
alternativa correta: 

a) Ressalvadas as exceções, a anterioridade da lei 
tributária é uma regra que deve ser aplicada no 
caso de instituição ou modificação do tributo. 

b) A multa moratória não possui caráter 
confiscatório, independentemente do seu valor. 

c) O princípio da legalidade impõe a necessidade de 
lei, ordinária ou complementar, para instituição de 
tributos, não cabendo a edição de medida 
provisória. 

d) É vedado à União conceder incentivos fiscais em 
favor de Estado, Distrito Federal ou Município, 
ainda que destinados a promover o equilíbrio do 
desenvolvimento socioeconômico entre as 
diferentes regiões do País. 

e) A imunidade dos partidos políticos também 
alcança as suas respectivas fundações. 

 

101. Acerca das regras constitucionais acerca do 
ICMS, aponte a alternativa correta: 

a) Não incide sobre a entrada de bem ou mercadoria 
importados do exterior por pessoa física. 

b) Incide sobre a entrada de bem ou mercadoria 
importados do exterior por pessoa física, desde 
que seja contribuinte habitual do imposto. 

c) Em se tratando do ICMS incidente na importação, 
o imposto será devido ao Estado onde estiver 

situado o domicílio ou o estabelecimento do 
destinatário da mercadoria, bem ou serviço. 

d) O ICMS não incidirá sobre as operações de 
exportações, ficando, portanto, vedado o 
aproveitamento de créditos referentes às 
operações anteriores. 

e)   O ICMS incidirá sobre o valor total da 
operação, quando mercadorias forem fornecidas 
com serviços compreendidos na competência 
tributária dos Municípios. 

 

102. A respeito do crédito tributário, aponte a 
alternativa correta: 

 a) decisão judicial liminar só suspende a 
exigibilidade do crédito tributário se for proferida 
em mandado de segurança. 

b) admite-se a denúncia espontânea no caso de 
tributo sujeito a lançamento por homologação 
quando o contribuinte, declarada a divida, efetua 
o pagamento, embora a destempo. 

c) o depósito só suspende a exigibilidade do crédito 
tributário se for integral e em dinheiro. 

d) A prescrição em matéria tributária extingue 
apenas a possibilidade de cobrança, sendo 
mantido o crédito tributário. 

e) Os estados-membros, quanto aos seus tributos, 
podem estabelecer regras próprias de 
decadência, desvinculadas daquelas previstas no 
Código Tributário Nacional. 
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103. Acerca das taxas e o que dispõe a Constituição 
Federal e/ou 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 taxa pode se referir a utilização de um serviço 
público, desde que este seja específico ou 
divisível. 

( ) A taxa não pode ter base de cálculo própria de 
imposto, nem  ser calculada em função do capital 
das empresas. 

( ) É considerado como efetivamente utilizado pelo 
contribuinte o serviço público, quando, sendo de 
utilização compulsória, seja posto à disposição do 
contribuinte mediante atividade administrativa em 
efetivo funcionamento. 

a) V, F, F 

b) F, F, V 

c) V, V, F 

d) F, V, V 

e) F, V, F 

 

104. São tributos de competência da União: 

a) A contribuição de iluminação pública e o imposto 
de importação. 

b) Os impostos residuais e o imposto sobre a 
circulação de mercadorias e prestação de serviços 
de transporte interestadual e intermunicipal e 
comunicação. 

c) Os empréstimos compulsórios e o imposto sobre 
a propriedade territorial urbana. 

d) Os impostos extraordinários e os impostos 
municipais nos territórios federais divididos em 
Municípios. 

e) As contribuições de intervenção no domínio 
econômico e as contribuições de interesse das 
categorias profissionais ou econômicas. 

 

105. São fontes primárias do direito tributário, 
exceto: 

a) Decreto-lei. 

b) Resolução do Senado Federal. 

c) Instrução Normativa. 

d) Medida Provisória. 

e) Tratados Internacionais. 

 

106. Admite-se a expedição de certidão positiva 
com efeitos de negativa nos seguintes casos, 
exceto: 

a) Créditos ainda não inscritos em dívida ativa. 

b) Créditos em curso da execução fiscal, em que  
tenha sido efetivada a penhora. 

c) Créditos sujeitos a liminar em sede de mandado 
de segurança. 

d) Créditos parcelados. 

e) Créditos vincendos. 

 

107. De acordo com as teorias doutrinárias que 
envolvem a divisão das espécies tributárias, 
assinale a alternativa correta:  

a) A teoria bipartida divide os impostos em 
vinculados e não vinculados. 

b) O Supremo Tribunal Federal adotou a teoria 
tripartida (impostos, taxas e contribuições de 
melhoria). 

c) Os empréstimos compulsórios não podem ser 
categorizados como espécie tributária, eis que não 
representam exação de natureza tributária. 

d) O Código Tributário Nacional prevê que o fato 
gerador não é autossuficiente para definir a 
espécie tributária. 

e) A teoria pentapartida divide os tributos em 
impostos, taxas, contribuições de melhoria, 
empréstimos compulsórios e contribuições 
especiais. 
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108. Determinado município Brasileiro instituiu uma 
taxa com o objetivo de cobrá-la em contrapartida 
do serviço de coleta de lixo. Foi previsto que o 
valor dessa taxa seria calculado pela multiplicação 
da base de cálculo (número de metros quadrados 
do terreno do imóvel) pela alíquota  
definida na própria lei. 

Com base na situação hipotética apresentada, 
julgue as assertivas abaixo, e ao final, assinale a 
alternativa que representa a resposta correta: 

(  ) A taxa não pode ser instituída em contrapartida 
de serviço de coleta de lixo, por ser considerado 
inconstitucional pelo STF. 

(  ) A taxa deve ter o seu valor final definido 
diretamente em lei, não cabendo multiplicação de 
uma base de cálculo por alíquota, conforme prevê 
o CTN. 

(  ) Ao utilizar como base de cálculo a área do imóvel, 
a referida taxa padece de inconstitucionalidade, 
por ter a mesma base de cálculo do IPTU. 

a) V, F, F 

b) V, F, V 

c) V, V, V 

d) F, V, V 

e) F, F, F 

 

109. De acordo com o art. 155, II, da CF, Compete 
aos Estados e ao Distrito Federal instituir imposto 
sobre operações relativas à circulação de 
mercadorias e sobre prestações de serviços de 
transporte interestadual e intermunicipal e de 
comunicação, ainda que as operações e as 
prestações se iniciem no exterior. Acerca da 
incidência ou não do ICMS sobre combustíveis e 
energia elétrica, julgue os itens a seguir, e ao final 
aponte a alternativa que representa quais deles 
estão corretos: 

I – O ICMS não incide sobre as operações que 
envolvam energia elétrica. 

II –  Cabe à Resolução do Senado Federal 
estabelecer as hipóteses de incidência monofásica 
do ICMS sobre combustíveis e lubrificantes. 

III – Na incidência monofásica do ICMS, nas 
operações com os lubrificantes e combustíveis 
derivados de petróleo, o imposto caberá ao 
Estado onde ocorrer o consumo.  

Estão corretos os seguintes itens: 

a) I, II, III. 

b) I, II. 

c) III. 

d) II. 

e) I, III. 

 

110. A obrigação principal surge com a ocorrência 
do fato gerador, tem por objeto o pagamento de 
tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se 
juntamente com o crédito dela decorrente. Acerca 
da obrigação tributária principal e do crédito 
tributário, assinale a opção errada: 

a) O crédito tributário decorre da obrigação 
principal e tem a mesma natureza desta. 

b) O lançamento de ofício independe da 
participação do sujeito passivo. 

c) A depender da garantia atribuída ao crédito 
tributário, a obrigação tributária pode ser afetada. 

d) A atividade administrativa de lançamento é 
vinculada e obrigatória, sob pena de 
responsabilidade funcional. 

e) O lançamento é efetuado com base na declaração 
do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou 
outro, na forma da legislação tributária, presta à 
autoridade administrativa informações sobre 
matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação. 
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LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL 

Rafael Rocha 
111. João arremata, num leilão judicial, um imóvel 

localizado em Belo Horizonte, pelo valor de R$ 
400.000,00. Suponha que o valor constante no 
Cadastro Municipal para o referido imóvel é de R$ 
450.000,00 e que o adquirente tenha declarado o 
valor de R$ 350.000 na DTIIV apresentada ao Fisco 
Municipal. Com base no que rege a legislação do 
ITBI, a base de cálculo do imposto será no valor 
de:  

a) R$ 400.000,00. 

b) R$ 450.000,00.  

c) R$ 350.000,00. 

d) R$ 300.000,00. 

e) E) R$ 150.000,00. 

 

112. Acerca da base de cálculo do ITBI, é correto 
afirmar que ela corresponde: 

a) Na transmissão do domínio útil, a 2/3 (dois terços) 
do valor venal do imóvel. 

b) Na transmissão do domínio direto, a 1/3 (um 
terço) do valor venal do imóvel. 

c) Na instituição gratuita ou na venda do direito real 
de usufruto, uso ou habitação, inclusive a 
transferência onerosa ao nu-proprietário, a 1/3 (um 
terço) do valor venal do imóvel. 

d) Na transmissão da nua propriedade, a 1/3 (um 
terço) do valor venal do imóvel. 

e) Na venda do direito real de uso ou habitação, a 
1/3 (um terço) do valor 

 

 

 

 

 

113. Acerca do ITBI, com base no que dispões a 
legislação tributária municipal, assinale a opção 
incorreta:  

a) Na aquisição de imóvel pronto para entrega 
futura, em construção, a base de cálculo do 
imposto será o valor venal do imóvel como se 
pronto estivesse. 

b) Nas operações de consolidação de propriedade, 
o valor declarado da transação corresponderá ao 
valor estabelecido para o imóvel no contrato de 
alienação fiduciária a ser levado a registro.  

c) Na ocorrência do fato gerador, presume-se a 
distribuição do crédito pago a título de ITBI nos 
termos das quotas adquiridas de acordo com o 
registro imobiliário, estando a declaração de 
lançamento respectiva em conformidade com a 
transação efetiva, exceto se ela for omissa em 
relação à fração adquirida por cada um dos 
adquirentes ou declarantes. 

d) O ITBI não incide quando o bem imóvel retornar 
ao domínio do antigo proprietário por força de 
retrovenda ou retrocessão. 

e) Constitui transmissão imobiliária onerosa sujeita à 
incidência do ITBI a fusão de matrículas 
imobiliárias sem a correspondente equalização 
qualitativa e quantitativa de frações ideais entre os 
proprietários dos imóveis referentes às matrículas 
fusionadas. 

 

114. De acordo com a lei municipal 7.378/97, pelo 
descumprimento dos prazos para recolhimento de 
tributos previstos na legislação municipal, será 
aplicada multa moratória de:  

a) 10%, com possibilidade de redução. 

b) 20%, com possibilidade de redução.  

c) 25%, com possibilidade de redução. 

d) 10%, sem possibilidade de redução. 

e) 20%, sem possibilidade de redução. 
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115. De acordo com a lei municipal 7.378/97, o ITBI 
devido e não recolhido após a constatação da 
ocorrência do registro do título translatício de 
propriedade de bem imóvel, ou direito real a ele 
relativo, na sua respectiva matrícula imobiliária, 
sujeitar-se-á à incidência de multa de:  

a) 10%. 

b) 15%.  

c) 20%. 

d) 25%. 

e) 30%. 

 

116. De acordo com a lei municipal 5.641/89, a 
respeito das taxas, analise os seguintes itens: 

I. Para efeito de incidência das taxas consideram-se 
como estabelecimentos distintos os que, embora 
com idêntico ramo de atividade e pertencentes à 
mesma pessoa física ou jurídica, estejam situados 
em prédios distintos ou em locais diversos, ainda 
que no mesmo imóvel. 

II. A Taxa de Fiscalização de Engenhos de 
Publicidade - TFEP -, fundada no poder de polícia 
do Município, concernente à utilização de seus 
bens públicos de uso comum, à proteção da 
paisagem e da estética urbana, à saúde, à 
segurança e à tranquilidade públicas, tem como 
fato gerador a fiscalização exercida pelo Município 
sobre a instalação e a manutenção de engenho de 
publicidade em cumprimento da legislação 
municipal específica 

III. O pagamento da TFEP implica na aprovação do 
engenho de publicidade e na concessão de licença 
para sua exposição. 

São corretas, apenas: 

a) I. 

b) I e II. 

c) I e III. 

d) II e III. 

e) II. 

117. A Taxa _______, fundada no poder de polícia 
do Município, quanto à disciplina do uso do solo 
urbano, à tranqüilidade e bem estar da população, 
tem como fato gerador a fiscalização por ele 
exercida sobre a execução de obras particulares 
dentro da zona urbana e de expansão urbana do 
Município, concernentes à construção e reforma 
de prédios e execução de loteamentos de 
terrenos, em observância à legislação específica. 

O texto acima se refere à taxa: 

a) de Fiscalização de Aparelhos de Transporte.  

b) de Fiscalização de Localização e Funcionamento. 

c) de Fiscalização Sanitária. 

d) de Fiscalização de Obras Particulares. 

e) de Fiscalização de Obras Públicas. 

 

118. O sujeito passivo poderá ser submetido a 
sistema especial de fiscalização, quando, 
reiteradamente, incorrer em uma das seguintes 
condutas, exceto: 

a) não forem fidedignas as informações registradas 
nos livros comerciais, contábeis ou nos 
documentos ou declarações fiscais. 

b) deixar de recolher o imposto, nos prazos e 
condições previstos na legislação. 

c) exercer, sem a correspondente inscrição no CMC, 
as suas atividades. 

d) possuir débitos inscritos em dívida ativa. 

e) intimado pelo Fisco, não exibir, no prazo fixado 
pela autoridade fazendária, os livros ou 
documentos contábeis, comerciais e fiscais 
exigidos. 
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119. Com base no decreto municipal 16.197/16, que 
trata do contencioso administrativo, pode-se 
afirmar que não se exclui da competência do 
CART-BH: 

a) o julgamento de impugnação de resposta 
exarada pelo órgão competente em face de 
consulta formal sobre a interpretação e aplicação 
da legislação tributária municipal.  

b) a declaração de inconstitucionalidade e a 
negativa de aplicação de lei, decreto e portaria.  

c) julgar agravos. 

d) apreciar e decidir sobre atos de gestão.  

e) apreciar e decidir sobre atos meramente internos. 

 

120. Compete à Secretaria Executiva do CART-BH, 
em relação ao Conselho de Recursos Tributários: 

a) convocar sessões extraordinárias das Câmaras, 
fundamentadamente. 

b) convocar sessões da Câmara Especial de 
Recursos. 

c) suspender as sessões das Câmaras, 
fundamentadamente.  

d) encaminhar ao Secretário Municipal de Fazenda, 
representação, aprovada em sessão da Câmara 
Especial de Recursos, sobre inconstitucionalidade 
ou ilegalidade de ato normativo. 

e) distribuir os processos às Câmaras de Julgamento 
e à Câmara Especial de Recursos. 

 

121. Com base na legislação que rege o 
contencioso administrativo de Belo Horizonte, 
julgue os seguintes itens: 

I. A representação da Fazenda Pública Municipal, 
junto à Câmara Especial de Recursos, será exercida 
pelos Presidentes da Primeira, Segunda e Terceira 
Câmaras de Julgamento. 

II. A súmula deverá ser aprovada por, no mínimo, 
2/3 de seus membros e sua revogação se dará pelo 
mesmo quórum. 

III. Está impedido de atuar em julgamento o 
Conselheiro que tenha respondido a consulta em 
sede administrativa formulada pelo sujeito 
passivo. 

IV. Na semana em que houver sessão da Câmara 
Especial de Recursos, não serão realizadas sessões 
das Câmaras de Julgamento, podendo ser 
realizadas mais de uma sessão da Câmara Especial 
de Recursos na mesma semana. 

São corretos, apenas:  

a) I e II.  

b) I, II e IV. 

c) II, III e IV. 

d) III e IV. 

e) I, II, III e IV. 

 

122. Cada Câmara de Julgamento realizará um 
máximo de ____ sessão(ões) ordinária(s): 

a) 1. 

b) 2.  

c) 3. 

d) 4. 

e) 5. 

 

123. Com base no decreto municipal 16.197/16, os 
acórdãos: 

a) consubstanciarão as decisões proferidas pelas 
Juntas de Julgamento Tributário. 

b) receberão número próprio, com indicação da 
Câmara de Julgamento, por sua numeração 
ordinal ou, se da Câmara Especial de Recursos, 
pela letra “E”.  

c) não poderão ser corrigidos. 

d) serão sempre redigidos pelo relator do processo. 

e) só não serão redigidos pelo relator do processo 
na hipótese de ele ter sido vencido em seu voto. 
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124. Acerca do pedido de reconsideração, no 
âmbito do CART-BH, é incorreto afirmar que: 

a) será julgado pela Câmara Especial de Recursos 
contra acórdão de Câmara de Julgamento 
decidido pelo voto de qualidade. 

b) deve ser apresentado no prazo de 5 dias, 
contados da publicação, no Diário Oficial do 
Município, do acórdão do qual se recorre.  

c) ficará prejudicado se for interposto o Recurso 
Especial em relação à matéria idêntica. 

d) terá efeito suspensivo. 

e) quando liminarmente indeferido ou não 
conhecido, não interrompe o prazo para 
interposição do Recurso Especial. 

 

125. Acerca do recurso especial, no âmbito do 
CART-BH, é incorreto afirmar que: 

a) Terá efeito suspensivo. 

b) Deverá ser interposto no prazo de 15 dias 
contados da publicação, no Diário Oficial do 
Município, do acórdão do qual se recorre. 

c) Não é admitido em face de súmula aprovada e 
editada pela Câmara Especial de Recursos. 

d) É cabível contra acórdão de Câmara de 
Julgamento, quando a decisão sobre matéria 
idêntica divergir de acórdão irrecorrível proferido, 
necessariamente, pela mesma Câmara, em outro 
processo, quanto à aplicação da legislação 
tributária. 

e) devolve à Câmara Especial de Recursos apenas o 
julgamento da matéria objeto da divergência. 

 

126. Acerca da legislação municipal que rege o 
IPTU, assinale a opção incorreta: 

a) Considera-se imóvel em construção aquele em 
que se constate, no mínimo, a execução de serviço 
de terraplanagem. 

b) Para efeito de aplicação do Fator Melhorias 
Públicas aos imóveis que possuam duas ou mais 

frentes, considera-se situado o imóvel no 
logradouro que lhe confira a maior base de 
cálculo.  

c) considera-se interno, o terreno localizado em vila, 
passagem, travessa ou local semelhante, acessório 
de malha viária do Município, ou de propriedade 
de particulares. 

d) tratando-se de imóvel não-edificado, a base de 
cálculo do IPTU corresponderá ao valor do 
terreno, sendo este determinado pela 
multiplicação do valor de metro quadrado de 
terreno da Zona Homogênea na qual o imóvel se 
localiza, por sua área, fração ideal e fatores a ele 
aplicáveis, constantes do Cadastro Imobiliário.  

e) (E) A área total edificada será obtida por meio da 
medição dos contornos externos das paredes ou, 
no caso de pilotis, da projeção do andar superior 
ou da cobertura, computando-se também a 
superfície das sacadas, cobertas ou descobertas, 
de cada pavimento. 

 

127. Com base no que dispõe o Código Tributário 
Municipal, acerca da dívida ativa, julgue os itens a 
seguir: 

I. Serão cancelados, mediante despacho do 
Procurador Geral do Município, os débitos de 
contribuinte que hajam falecido ou desaparecido 
sem deixar bens que exprimam valor. 

II. A Dívida Ativa será cobrada por procedimento 
amigável ou judicial 

III. As dívidas relativas ao mesmo devedor, quando 
conexas ou consequentes, poderão ser 
acumuladas em uma só ação de cobrança. 

São corretos, apenas: 

a) I, II e III. 

b) I e II. 

c) I e III.  

d) II e III. 

e) II. 
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128. O sistema especial de fiscalização do ISSQN 
não poderá consistir, isolada ou cumulativamente, 
em: 

a) obrigatoriedade quanto ao fornecimento 
periódico de informações relativas à prestação de 
serviços. 

b) revogação de quaisquer benefícios fiscais que o 
contribuinte possua.  

c) alteração do período de apuração, do prazo e da 
forma de pagamento do imposto. 

d) emissão de documento fiscal controlado pela 
ATM. 

e) plantão permanente do Fisco junto ao 
estabelecimento. 

 
129. O autuado deve provar o preenchimento das 

exigências legais para liberação dos bens 
apreendidos, no prazo de _____ dias, a contar da 
data da apreensão, sob pena de os bens serem 
levados a hasta pública: 

a)5 dias. 
b)10 dias.  
c)15 dias.  
d)30 dias. 
e)60 dias. 
 
130. Com base no que dispõe o decreto municipal 

17.174/2019 (RISSQN), é incorreto afirmar que:  
a) Considerar-se-á fictício, aquele estabelecimento 

no qual, embora previsto no instrumento 
constitutivo da pessoa jurídica, não funcione de 
fato no endereço informado. 

b) Será declarada a inexistência de fato do 
estabelecimento prestador de serviços 
formalmente estabelecido fora deste Município, 
quando as correspondências endereçadas ao 
prestador de serviços forem devolvidas pela ECT, 
em virtude de recusa no recebimento da 
correspondência por parte do representante legal 

da pessoa jurídica ou de quaisquer de seus 
prepostos.  

c) A apuração do ISSQN-Próprio devido, em se 
tratando de serviços prestados por planos de 
saúde, deverá ser efetuada no mês da ocorrência 
do fato gerador da obrigação tributária. 

d) O ISSQN-Fonte deverá ser apurado por fato 
gerador pelo responsável tributário, no mês em 
que ocorrer qualquer pagamento ou crédito a 
título da prestação do serviço, considerando o 
evento que primeiro se efetivar. 

e) O ISSQN-Autônomo será apurado e lançado 
trimestralmente pela unidade gestora do tributo 
em conformidade com os valores estabelecidos 
em lei e com base nos dados do prestador de 
serviços constantes do CMC. 

 
131. A respeito do Programa BH Nota 10, a que se 

refere o decreto municipal 17.037/18, é incorreto 
afirmar que: 

a) Não terão direito ao crédito do Programa os 
tomadores de serviços em débito com o 
Município, cuja exigibilidade não esteja suspensa. 

b) Não geram crédito de ISSQN, ainda que 
acobertados por NFS-e, os serviços que não sejam 
prestados no Município de Belo Horizonte. 

c) Os créditos serão totalizados anualmente e 
poderão ser abatidos exclusivamente do IPTU 
relativo ao exercício imediatamente subsequente 
ao da sua apuração e incidente sobre imóveis 
localizados no Município de Belo Horizonte do 
tomador do serviço ou de terceiros que ele indicar. 

d) Os créditos não utilizados para abatimento do 
IPTU não geram direito à restituição ou 
compensação de qualquer espécie. 

e) O Programa consiste no aproveitamento de 
parcela do ISSQN incidente sobre serviços 
acobertados por Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 
– NFS-e – e devido ao município, como crédito 
para abatimento de até 30% do IPTU para imóveis 
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indicados pelo sujeito passivo e situados em Belo 
Horizonte. 

 

132. O valor do ISSQN devido, em se tratando de 
serviços médicos prestados por sociedades 
constituídas por profissionais de mesma 
habilitação, limitar-se-á ao percentual de ____ da 
receita mensal bruta de serviços da sociedade. 

a) 2%. 

b) 3%. 

c) 4%. 

d) 5%.  

e) 6%. 

 

133. São obrigados a proceder à retenção na fonte 
do ISSQN: 

I. a companhia aérea. 

II. a empresa de plano de saúde. 

III. a instituição financeira ou equiparada autorizada. 

IV. a empresa concessionária de serviço público 
responsável pelo fornecimento de energia elétrica, 
de água ou de telecomunicação. 

São corretos, apenas: 

a) I e IV.  

b) II, III e IV.  

c) I, II e III. 

d) I, II, III e IV. 

e) II e III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

134. De acordo com o decreto municipal 17.174/19, 
que regulamenta o ISSQN, o encerramento do 
procedimento de lançamento ou da medida de 
fiscalização relacionada à apuração do ISSQN 
deverá se dar no prazo de: 

a) 30 dias. 

b) 60 dias.  

c) 90 dias. 

d) 180 dias. 

e) 360 dias. 

 

135. O procedimento de lançamento ou medida de 
fiscalização, relacionada à apuração do ISSQN, não 
será dado como encerrado:  

a) com o pagamento integral da obrigação 
tributária. 

b) com o parcelamento integral da obrigação 
tributária.  

c) com o atendimento da intimação fiscal por parte 
do sujeito passivo. 

d) com o decurso do prazo estabelecido para a 
conclusão da ação fiscal, considerando as 
prorrogações procedidas. 

e) com a notificação do sujeito passivo do TVF, 
lavrado pela autoridade fiscal competente 
homologando ou promovendo o lançamento de 
ofício dos valores não recolhidos. 
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AUDITORIA 

Guilherme Sant’Anna 

136 Com base na NBC TA 200(R1), que dispõe 
sobre os objetivos gerais da auditoria e do auditor 
independente, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) A forma da opinião expressa pelo auditor 
depende da estrutura de relatório financeiro 
aplicável e de lei ou regulamento aplicáveis 

b) Asseguração razoável é um nível elevado de 
segurança, conseguido quando o auditor obtém 
evidência de auditoria apropriada e suficiente para 
reduzir a um nível aceitavelmente baixo o risco de 
auditoria. 

c) O conceito de materialidade é aplicado pelo 
auditor no planejamento e na execução da 
auditoria, e na avaliação do efeito de distorções 
identificadas sobre a auditoria e de distorções 
corrigidas, se houver, sobre as demonstrações 
contábeis 

d) Ceticismo profissional é a postura que inclui uma 
mente questionadora e alerta para condições que 
possam indicar possível distorção devido a erro ou 
fraude, bem como uma avaliação crítica das 
evidências de auditoria obtidas. 

e) O auditor deve exercer julgamento profissional 
ao planejar e executar a auditoria de 
demonstrações contábeis. 

 

137. O objetivo do auditor independente é aceitar 
ou continuar um trabalho de auditoria somente 
quando as condições em que esse trabalho deve 
ser realizado foram estabelecidas por meio de(a): 

a) Revisão contratual pormenorizada e carta 
fornecida pela administração. 

b) Carta de responsabilidade da administração e 
entendimento dos termos do trabalho.  

c) Entendimento dos termos do trabalho e 
representação formal fornecida pela 
administração e, quando apropriado, pelos 
responsáveis pela governança. 

d) Determinação da existência das condições 
prévias a um trabalho e confirmação de que há um 
entendimento comum entre o auditor 
independente e a administração sobre os termos 
do trabalho. 

e) Fornecimento de relatório de auditoria e 
estabelecimento de entendimento dos termos do 
trabalho,  

 

138. A documentação de auditoria serve para várias 
finalidades adicionais, dentre as quais NÃO se 
inclui: 

a) Assistir a equipe de trabalho no planejamento e 
execução da auditoria. 

b) Assistir aos membros da equipe de trabalho 
responsáveis pela direção e supervisão do trabalho 
de auditoria e no cumprimento de suas 
responsabilidades de revisão.  

c) Permitir que a equipe de trabalho possa ser 
responsabilizada por seu trabalho. 

d) Manter um registro de assuntos de importância 
recorrente para auditorias futuras. 

e) Fornecer evidência de que a auditoria foi 
planejada e executada em conformidade com as 
normas e regulamentos aplicáveis.  
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139. Embora a fraude constitua um conceito jurídico 
amplo, para efeitos das normas de auditoria, o 
auditor está preocupado com a fraude: 

a) Que causa distorção relevante nas 
demonstrações contábeis, sendo tipos pertinentes 
de distorções intencionais para o auditor as 
decorrentes de informações contábeis 
fraudulentas e de apropriação indébita de ativos. 

b) Derivada de omissão, desconhecimento ou 
imperícia. 

c) Que causa distorção relevante ou irrelevante nas 
demonstrações contábeis, sendo tipos pertinentes 
de distorções intencionais para o auditor as 
decorrentes de informações contábeis 
fraudulentas e de apropriação indébita de ativos. 

d) Ocasionada por funcionários de nível operacional 
e, quando apropriado, pelos responsáveis pela 
governança. 

e) Que causa distorção relevante nas 
demonstrações contábeis, sendo tipos pertinentes 
de distorções não intencionais para o auditor as 
decorrentes de informações contábeis 
fraudulentas e de apropriação indébita de ativos. 

 
140. De acordo com a NBC TA 300(R1), o 

planejamento da auditoria independente é 
composto pelas seguintes dimensões:  

a) Exames preliminares e programa de auditoria  
b) Estratégia global e plano de auditoria  
c) Planejamento estratégico e operacional 
d) Exames preliminares e plano de auditoria  
e) Estratégia global e programa de auditoria  
 
141. As afirmações usadas pelo auditor para 

considerar os diferentes tipos de distorções 

potenciais que possam ocorrer nas demonstrações 
contábeis podem se enquadrar nas seguintes 
categorias: 

a) Ocorrência – transações e eventos que foram 
registrados ou divulgados ocorreram e tais 
transações e eventos são da entidade  

b) Exatidão - todas as transações e eventos que 
deviam ser registrados foram registrados; e todas 
as divulgações relacionadas que deveriam ter sido 
incluídas nas demonstrações contábeis foram 
incluídas. 

c) Integralidade - valores e outros dados 
relacionados a transações e eventos registrados 
foram registrados adequadamente, e respectivas 
divulgações foram apropriadamente mensuradas e 
descritas. 

d) Classificação - as transações e eventos foram 
registrados no período contábil correto. 

e) Corte - as transações e eventos foram registrados 
nas contas corretas. 

 
142. Nos termos da NBC TA 450 (R1) - Avaliação das 

Distorções Identificadas, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

a) Antes de avaliar o efeito de distorções não 
corrigidas, o auditor deve rever a materialidade 
determinada para confirmar se ela continua 
apropriada no contexto do resultado efetivo da 
entidade. 

b) O auditor deve determinar se as distorções não 
corrigidas são relevantes, individualmente ou em 
conjunto. 

c) O auditor deve comunicar as distorções não 
corrigidas aos responsáveis pela governança e o 
efeito que elas, individualmente ou em conjunto, 
podem ter sobre a opinião no seu relatório de 
auditoria, a menos que seja proibido por lei ou 
regulamento. 

d) Distorções projetadas são aquelas decorrentes 
de julgamento da administração, incluindo aquelas 
relacionadas a reconhecimento, mensuração, 
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apresentação e divulgação nas demonstrações 
contábeis. 

e) Distorção factual é aquela que não deixa dúvida. 

143. Quando o auditor envia cartas de solicitação 
para terceiros de fora da entidade em busca, 
especialmente, da confirmação de saldos 
contábeis e seus elementos, está efetuando o 
procedimento denominado:  

a) Inspeção  

b) Observação  

c) Cálculo contábil 

d) Conciliação de saldos contábeis  

e) Confirmação externa  

 

144. A competência, habilidades e objetividade de 
especialista do auditor são fatores que afetam 
significativamente se o trabalho do especialista do 
auditor será adequado para fins da auditoria. 
Nesse contexto, assinale a assertiva CORRETA:  

a) Objetividade refere-se à capacidade do 
especialista de exercer a referida competência nas 
circunstâncias do trabalho. 

b) Hábilidade refere-se aos possíveis efeitos que a 
tendenciosidade, o conflito de interesse ou a 
influência de outros podem ter sobre o julgamento 
profissional ou comercial do especialista. 

c) Competência refere-se à natureza e ao nível de 
especialização do especialista. 

d) Os fatores que podem influenciar a competência 
incluem, por exemplo, a localização geográfica e a 
disponibilidade de tempo e de recursos. 

e) Ao avaliar a objetividade de especialista externo 
do auditor, não é relevante indagar à 
administração da entidade sobre quaisquer 
interesses ou relações conhecidas que essa 
entidade tem com esse especialista externo que 
podem afetar sua objetividade. 

 

 

 

 

145. Nos termos das normas de auditoria, o auditor 
deve expressar uma “Opinião com ressalva” 
quando: 

a) Não consegue obter evidência de auditoria 
apropriada e suficiente para fundamentar sua 
opinião e ele concluir que os possíveis efeitos de 
distorções não detectadas sobre as 
demonstrações contábeis, se houver, poderiam 
ser relevantes e generalizados. 

b) Tendo obtido evidência de auditoria apropriada 
e suficiente, conclui que as distorções, 
individualmente ou em conjunto, são relevantes, 
mas não generalizadas nas demonstrações 
contábeis.  

c) Tendo obtido evidência de auditoria apropriada e 
suficiente, conclui que as distorções, 
individualmente ou em conjunto, são relevantes e 
generalizadas para as demonstrações contábeis.  

d) Em circunstâncias extremamente raras 
envolvendo diversas incertezas, concluir que, 
independentemente de ter obtido evidência de 
auditoria apropriada e suficiente sobre cada uma 
das incertezas, não é possível expressar uma 
opinião sobre as demonstrações contábeis devido 
à possível interação das incertezas e seu possível 
efeito cumulativo sobre essas demonstrações 
contábeis.  

e) Julgar pertinente retirar-se do trabalho. 
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CONTABILIDADE GERAL E AVANÇADA 

Marcondes Fortaleza 

146. A Cia. Y apresentava o seguinte balanço 
patrimonial em 31/12/2020: 

 
Na data, o capital social era constituído por 1.000 

ações com valor nominal de R$ 1,00.  

Em 2021, houve a necessidade da companhia 
adquirir ações de sua própria emissão. Qual o valor 
máximo que ela poderia adquirir?  

a) R$   400,00  

b) R$ 1.000,00  

c) R$ 1.400,00  

d) R$ 1.500,00 

e) R$ 2.300,00 

 

147. Marque a alternativa correta: 

a) Não são subvenções governamentais aquelas que 
não podem ser razoavelmente quantificadas em 
dinheiro e as transações com o governo que 
podem ser distinguidas das transações comerciais 
normais da entidade.  

b) As subvenções relacionadas a ativo são 
subvenções governamentais que uma empresa 
recebe com o intuito de aumentar a sua produção, 
bem como as suas vendas, gerando um aumento 
no seu resultado líquido.  

c) A forma como a subvenção é recebida não 
influencia no método de contabilização a ser 
adotado.  

d) Enquanto não atendidos os requisitos para 
reconhecimento da receita com subvenção na 
demonstração do resultado, a contrapartida da 
subvenção governamental registrada no 

patrimônio líquido deve ser feita em conta 
específica do passivo.  

e) Uma subvenção governamental que tenha que 
ser devolvida deve ser contabilizada como revisão 
de política contábil.  

 

148. De acordo com o CPC 00 (R2), para que exista 
um passivo, os seguintes critérios devem ser 
satisfeitos:  

I. A entidade tem uma obrigação 

II. A obrigação é de transferir um recurso econômico 

III. A obrigação é uma obrigação presente que 
existe como resultado de eventos passados 

IV. Outra parte (ou partes) deve reconhecer um ativo 
ou mensurá-lo pelo mesmo valor do passivo. 

Marque a alternativa que contém todos os itens 
corretos: 

a) I e III 

b) III e IV 

c) I e IV 

d) I, II e III 

e)  I, III e IV 

 

 149. Em outubro de 2020, uma indústria adquiriu 
um equipamento para o ativo imobilizado pelo 
valor hipotético de R$ 350.000,00. O pagamento 
desse ativo foi: 

•  30% à vista;  

•  20% em uma parcela ao final de 12 meses; e  

•  50% em 36 parcelas mensais consecutivas. 

Adicionalmente, verificou-se que a empresa 
recebeu, de um cliente, 70% de um valor total de 
R$ 70.000,00, que se encontrava atrasado. 
Aproveitando essa oportunidade, pagou uma 
duplicata de um fornecedor no valor de R$ 
25.000,00. 

Considerando apenas as operações contábeis 
descritas no mês de outubro de 2020 e 
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desconsiderando qualquer aspecto relativo ao 
ajuste a valor presente, é correto afirmar: 

a) Não houve alteração no total do ativo e passivo 
da empresa.  

b) O ativo da empresa aumentou em R$ 220.000,00.  

c) O ativo da empresa aumentou em R$ 269.000,00.  

d) O passivo da empresa aumentou em R$ 
350.000,00.  

e) O patrimônio líquido variou, negativamente, em 
R$ 130.000,00. 

 

150. Em um trabalho de asseguração realizado na 
Cia. A, o auditor Constatou a existência física de 
um ativo imobilizado, adquirido pela entidade em 
julho de 2014 por R$ 49.000,00 e imediatamente 
colocado em operação. A sua vida útil tinha sido 
estimada em 15 anos, e seu valor residual, em R$ 
1.000,00. Em 31.12.2018, o departamento 
contábil da companhia, seguindo a legislação 
pertinente, registrou uma perda desse ativo em 
função do teste de recuperabilidade respectivo, 
no valor de R$ 2.000,00. Tendo feito os cálculos 
necessários, o auditor concluiu pela exatidão do 
teste realizado pela entidade.  

Portanto, o valor recuperável desse ativo, em 
31.12.2018, correspondeu, em R$, a  

a) 45.000,00.  

b) 29.000,00.  

c) 31.000,00.  

d) 30.600,00.  

e) 32.600,00. 

 

151. Marque a alternativa incorreta sobre despesas 
antecipadas:  

a) Não há casos de despesa antecipada sem 
desembolso imediato.  

b) Representam pagamentos antecipados, cujos 
benefícios ou prestação de serviço à empresa 
ocorrerão em momento posterior.  

c) Pela ordem de liquidez, as despesas antecipadas 
são o último item apresentado no Ativo Circulante.  

d) São exemplos de despesas pagas 
antecipadamente bilhetes de passagem 
adquiridos, mas ainda não utilizados, e comissões 
comerciais pagas relativas a benefícios ainda não 
usufruídos.  

e) Os estoques de materiais de escritório e materiais 
de limpeza não devem ser incluídos como 
despesas do exercício seguinte. 

   

152. No sistema contábil abaixo apresentado só 
faltou anotar as despesas incorridas no período. 
Todavia, considerando as regras do método das 
partidas dobradas, podemos calcular o valor 
dessas despesas. 

Componentes   Valores 

Capital    R$ 130,00 

Receitas    R$ 100,00 

Dívidas    R$ 180,00 

Dinheiro    R$ 110,00 

Clientes    R$ 120,00 

Fornecedores   R$ 135,00 

Prejuízos Anteriores    R$   40,00 

Máquinas              R$ 195,00 

Com base nos elementos apresentados, pode-se 
afirmar que o valor das despesas foi 

a) R$ 20,00 

b) R$ 40,00 

c) R$ 80,00 

d) R$ 120,00 

e) R$ 140,00 
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153. Apurando custos e estoques a cada mês, a 
empresa MAVIFOR Comercial S/A processou os 
cálculos do mês de setembro de 2020 a partir dos 
seguintes dados: 

Estoque inicial avaliado em R$ 2.200,00. 

Compras de 100 unidades ao preço unitário de R$ 
25,00. 

Vendas de 72 unidades ao preço unitário de R$ 
30,00. 

IPI sobre compras a 8%. 

ICMS sobre compras a 12%. 

ICMS sobre vendas a 17%. 

Devolução de vendas no valor de R$ 360,00. 

Estoques avaliados pelo critério PEPS. 

Estoque inicial mensurado em 110,00 unidades. 

Todas as operações do período foram realizadas a 
prazo. 

Com fulcro nos dados e informações acima, o 
cálculo correto dos custos vai indicar um estoque 
final no valor de: 

a) R$ 3.600,00 

b) R$ 3.400,00 

c) R$ 3.300,00 

d) R$ 3.160,00 

e) R$ 3.000,00 

 

154. Em setembro de 2020 a empresa C investiu R$ 
35.000,00 em ações de outras companhias, 
contabilizando a transação em seu ativo não 
circulante investimento. Desse investimento, R$ 
20.000,00 deverão ser avaliados por “Equivalência 
Patrimonial” e R$ 15.000,00, pelo Método do 
Custo. 

Durante o exercício em questão, as empresas 
investidas obtiveram lucros que elevaram seus 
patrimônios líquidos em 4%, tendo elas distribuído 
dividendos de tal ordem que coube à Calcedônia 

o montante de R$ 600,00, sendo metade para os 
investimentos avaliados por Equivalência 
Patrimonial e metade para os investimentos 
avaliados pelo Método do Custo. 

Com base nessas informações, podemos afirmar 
que, no balanço patrimonial da empresa C relativo 
ao exercício de 2020, deverá constar contabilizado 
um investimento no valor de 

a) R$ 35.000,00. 

b) R$ 35.500,00. 

c) R$ 35.800,00. 

d) R$ 36.100,00. 

e) R$ 36.400,00. 

 

155. Sobre o Passivo Exigível, marque a alternativa 
incorreta: 

a) O critério para classificação como circulante ou 
não circulante depende fundamentalmente do 
ciclo operacional da empresa.   

b) Quando o ciclo operacional da empresa não for 
claramente identificável, deve ser utilizado o prazo 
de 12 meses. 

c) O prazo do ciclo operacional pode ser diferente 
para Ativo e o Passivo. 

d) Alguns passivos podem ser mensurados a valor 
justo. 

e) As operações de empréstimos e financiamentos 
junto a instituições financeiras devem ser 
registradas em contas diferentes das operações de 
financiamentos a longo prazo, feitas diretamente 
pelo fornecedor, para aquisição de bens e 
equipamentos.   
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156. Uma entidade adquiriu um equipamento para 
uso em suas atividades de prestação de serviços 
pelo valor de R$ 500.000,00. Adicionalmente, a 
entidade incorreu nos seguintes gastos 
relacionados ao equipamento adquirido:  

 
 

Considerando tais informações, o valor que deve ser 
adicionado ao custo de aquisição para fins de 
reconhecimento inicial do ativo, por se referir a 
custos diretamente atribuíveis, é:  

a) R$   60.000,00;  

b) R$ 545.000,00;  

c) R$   45.000,00;  

d) R$ 560.000,00;  

e) R$   50.000,00. 

 

157. Uma empresa, que adota o regime da 
competência em sua escrituração, encerrou 
exercício social em 31.12.20. Nos primeiros dias de 
2021 escriturou os seguintes eventos: 

1. pagamento de conta de energia elétrica relativa 
ao mês de dezembro de 2020; 

2. insubsistência do passivo; 

3. venda de um bem do imobilizado por um valor 
abaixo do preço de custo. 

A escrituração refere-se, respectivamente, a fatos 
contábeis 

a) permutativo - permutativo - permutativo 

b) modificativo diminutivo - modificativo au-
mentativo - permutativo 

c) permutativo - modificativo aumentativo - 
modificativo diminutivo 

d) modificativo diminutivo - misto aumentativo - 
permutativo 

e) permutativo – modificativo aumentativo - misto 
diminutivo 

  

158. Durante o exercício social de 2020, foram 
registradas as seguintes operações na 
contabilidade da empresa MAVIFOR:  

1 – Aquisição de mercadorias para revenda no valor 
total de R$ 82.000,00, com incidência de ICMS de 
18% incluído na NF;  

2 – Venda de mercadorias no valor total de R$ 
126.000,00, com incidência de ICMS de 12% 
incluído na NF ao Custo de 70% do estoque de 
mercadoria para Revenda;  

3 – Incorreu em Despesas Comerciais e de Vendas 
no valor total de R$ 2.300,00;  

4 – Incorreu em Despesas Administrativas e de 
Pessoal no valor total de R$ 4.800,00;  

5 – Registrou Ganhos por Equivalência Patrimonial 
no valor total de R$ 800,00;  

6 – Apurou resultado positivo de operações 
descontinuadas no valor de R$ 1.800,00 líquido 
dos tributos;  

7 – Arcou com encargos financeiros no valor total de 
R$ 1.100,00;  

8 – Realizou ganhos financeiros com recebimento de 
clientes no valor total de R$ 2.600,00;  

9 – Apurou Imposto de Renda e CLL sobre o lucro 
no valor de R$ 8.200,00.  
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De acordo com as informações apresentadas 
anteriormente, o Resultado Líquido das 
Operações Continuadas divulgado na 
Demonstração do Resultado elaborada em 
31/12/2020, segundo a NBC TG 26 (R5) – 
Apresentação das Demonstrações Contábeis, é 
de:  

a) R$ 50.812,00  

b) R$ 30.640,00  

c) R$ 59.012,00  

d) R$ 49.312,00 

e) R$ 52.612,00 

 

159. A empresa Tudo Novo S.A. apresentava, em 
31/12/2020, os seguintes saldos para as contas 
que compõem seu Patrimônio Líquido, antes da 
incorporação do lucro líquido do ano de 2013 e da 
sua distribuição: 

 
O resultado obtido pela empresa em 2020, antes da 

dedução dos impostos, foi R$ 150.000,00 e o lucro 
líquido foi R$ 114.000,00. 

A empresa adota como política constituir a Reserva 
Legal até o menor dos limites permitidos pela Lei 
nº 6.404/1976 e alterações posteriores. 

O valor acrescido à conta Reserva Legal no final de 
2020 foi, em reais, 

a) 7.500,00. 

b) 5.700,00. 

c) 6.000,00. 

d) 0,00. 

e) 4.500,00. 

 

160. A empresa W, ré nos processos trabalhistas X, 
Y e Z, que discutem a mesma matéria, mas correm 
em varas trabalhistas distintas, será provavelmente 
condenada a pagar as indenizações reclamadas. A 
tabela a seguir refere-se aos processos trabalhistas 
desfavoráveis à empresa W. 

 
Na situação hipotética apresentada, o montante de 

provisão a ser reconhecido é de, em R$ mil: 

a) R$ 40.  

b) R$ 180.  

c) R$ 300.  

d) R$ 350.  

e) R$ 520.  
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Preencha o Gabarito! 
 

 

https://bit.ly/Simulado-ISS-BH-Auditor-29-01-22 
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NÃO É ASSINANTE? 

https://bit.ly/Estrategia-Assinaturas 
 

 

 

 

 

 

CONHEÇA NOSSO SISTEMA DE QUESTÕES! 

https://bit.ly/Sistemas-de-Questões 

 
 

https://bit.ly/Simulado-ISS-BH-Auditor-29-01-22
https://bit.ly/Estrategia-Assinaturas
https://bit.ly/Sistemas-de-Questões

