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Q1.

Introduzido no Brasil nos primeiros anos de vida republi-

cana, o velho e bretão football foi apropriado por toda a

sociedade e, sendo rebatizado no Brasil como “futebol”, virou

uma paixão nacional e um acontecimento festejado e amado

pelo povo.

Embora tivesse a chancela colonial de tudo o que vinha

de fora, o futebol sofreu muitos ataques em nome de um

nacionalismo que se pensava frágil como porcelana. E, no

entanto, canibalizamos e digerimos o “football”, roubando-o dos

ingleses. Hoje, há um estilo brasileiro de jogar e produzir esse

esporte. De elemento capaz de desvirtuar, ao lado da música e

do cinema americanos, o estilo de vida e a língua pátria, o

futebol acabou servindo como um instrumento básico de refle-

xão sobre o Brasil. O sucesso futebolístico foi o nosso primeiro

instrumento de autoestima diante dos países “adiantados” e

inatingíveis.

Como prova do imprevisível destino das coisas sociais, o

futebol não veio confirmar a dominação colonial. Pelo contrário,

ele nos fez colonizadores.

A relação entre povo e futebol tem sido tão profunda e

produtiva por aqui, que muitos brasileiros se esquecem de que

o futebol foi inventado na Inglaterra e pensam que ele é, como o

samba e a feijoada, um produto brasileiro. Provavelmente,

conforme muitos têm acentuado, porque é uma atividade que

indubitavelmente promove sentimentos básicos de identidade

individual e coletiva entre nós.

Talvez o futebol possa ser tudo isso porque ele é um

esporte dotado de uma vocação complexa que permite en-

tendê-lo e vivê-lo simultaneamente de muitos pontos de vista.

Assim, embora o futebol seja uma atividade moderna, um

espetáculo pago, produzido e realizado por profissionais da

indústria cultural, ele, não obstante, também orquestra com-

ponentes cívicos básicos, identidades sociais importantes, va-

lores culturais profundos e gostos individuais singulares. O seu

maior papel foi o de ensinar democracia. Foi o de revelar com

todas as letras que não se ganha sempre e que o mundo é

instável como uma bola. Perder e vencer, ensina o futebol,

fazem parte de uma mesma moeda.

(Adaptado de DAMATTA, Roberto. Trechos dos ensaios “O

futebol como filosofia” e “Antropologia do óbvio”. Disponíveis em

estadao.com.br e usp.br/revistausp. Acesso em 10/05/2014)

O segmento em que se apresenta uma das razões pelas quais o futebol já foi alvo de ataques por parte da sociedade é:

• A) ... instrumento de autoestima diante dos países “adiantados” e inatingíveis. (2º parágrafo).

• B) ... ele nos fez colonizadores. (3º parágrafo).

• C) ... um espetáculo pago... (5º parágrafo).

• D) Embora tivesse a chancela colonial de tudo o que vinha de fora... (2º parágrafo).

• E) ... um nacionalismo que se pensava frágil como porcelana. (2º parágrafo).
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Q2.



Blogs e Colunistas

Sérgio Rodrigues

Sobre palavras

Nossa língua escrita e falada numa abordagem

irreverente

02/02/2012

Consultório

‘No aguardo’, isso está certo?

“Parece que virou praga: de dez e-mails de trabalho que

me chegam, sete ou oito terminam dizendo ‘no aguardo

de um retorno’! Ou outra frase parecida com esta, mas

sempre incluindo a palavra ‘aguardo’. Isso está certo?

Que diabo de palavra é esse ‘aguardo’ que não é verbo?

Gostaria de conhecer suas considerações a respeito.”

(Virgílio Mendes Neto)

Virgílio tem razão: uma praga de “no aguardo” anda

infestando nossa língua. Convém tomar cuidado, nem que seja

por educação: antes de entrarmos nos aspectos propriamente

linguísticos da questão, vale refletir por um minuto sobre o que

há de rude numa fórmula de comunicação que poderia ser

traduzida mais ou menos assim: “Estou aqui esperando, vê se

responde logo!”.

(Onde terá ido parar um clichê consagrado da polidez

como “Agradeço antecipadamente sua resposta”? Resposta

possível: foi aposentado compulsoriamente ao lado de outros

bordados verbais do tempo das cartas manuscritas, porque o

meio digital privilegia as mensagens diretas e não tem tempo a

perder com hipocrisias. O que equivale a dizer que, sendo o

meio a mensagem, como ensinou o teórico da comunicação

Marshall McLuhan, a internet é casca-grossa por natureza. Será

mesmo?)

Quanto à questão da existência, bem, o substantivo

“aguardo” existe acima de qualquer dúvida. O dicionário da

Academia das Ciências de Lisboa não o reconhece, mas isso se

explica: estamos diante de um regionalismo brasileiro, um termo

que tem vigência restrita ao território nacional. Desde que foi

dicionarizado pela primeira vez, por Cândido de Figueiredo, em

1899, não faltam lexicógrafos para lhe conferir “foros de cidade”,

como diria Machado de Assis. Trata-se de um vocábulo formado

por derivação regressiva a partir do verbo aguardar. Tal

processo, que já era comum no latim, é o mesmo por meio do

qual, por exemplo, do verbo fabricar se extraiu o substantivo

fábrica.

Considerada a norma culta escrita, há correta substituição de estrutura nominal por pronome em:

• A) Agradeço antecipadamente sua resposta // Agradeço-lhes antecipadamente.

• B) do verbo fabricar se extraiu o substantivo fábrica. // do verbo fabricar se extraiu-lhe.

• C) não faltam lexicógrafos // não faltam-os.

• D) Gostaria de conhecer suas considerações // Gostaria de conhecê-las.

• E) incluindo a palavra ‘aguardo’ // incluindo ela.
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Q3.

Reunir-se para ouvir alguém ler tornou-se uma prática ne- 

cessária e comum no mundo laico da Idade Média. Até a 

invenção da imprensa, a alfabetização era rara e os livros, 

propriedade dos ricos, privilégio de um pequeno punhado de



leitores. 

Embora alguns desses senhores afortunados ocasio- 

nalmente emprestassem seus livros, eles o faziam para um 

número limitado de pessoas da própria classe ou família.

(Adaptado de: MANGUEL, Alberto, op.cit.)

Mantêm-se a correção e as relações de sentido estabelecidas no texto, substituindo-se Embora (2º parágrafo) por

• A) Contudo.

• B) Desde que.

• C) Porquanto.

• D) Uma vez que.

• E) Conquanto.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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Q4.

Introduzido no Brasil nos primeiros anos de vida republi-

cana, o velho e bretão football foi apropriado por toda a

sociedade e, sendo rebatizado no Brasil como “futebol”, virou

uma paixão nacional e um acontecimento festejado e amado

pelo povo.

Embora tivesse a chancela colonial de tudo o que vinha

de fora, o futebol sofreu muitos ataques em nome de um

nacionalismo que se pensava frágil como porcelana. E, no

entanto, canibalizamos e digerimos o “football”, roubando-o dos

ingleses. Hoje, há um estilo brasileiro de jogar e produzir esse

esporte. De elemento capaz de desvirtuar, ao lado da música e

do cinema americanos, o estilo de vida e a língua pátria, o

futebol acabou servindo como um instrumento básico de refle-

xão sobre o Brasil. O sucesso futebolístico foi o nosso primeiro

instrumento de autoestima diante dos países “adiantados” e

inatingíveis.

Como prova do imprevisível destino das coisas sociais, o

futebol não veio confirmar a dominação colonial. Pelo contrário,

ele nos fez colonizadores.

A relação entre povo e futebol tem sido tão profunda e

produtiva por aqui, que muitos brasileiros se esquecem de que

o futebol foi inventado na Inglaterra e pensam que ele é, como o

samba e a feijoada, um produto brasileiro. Provavelmente,

conforme muitos têm acentuado, porque é uma atividade que

indubitavelmente promove sentimentos básicos de identidade

individual e coletiva entre nós.

Talvez o futebol possa ser tudo isso porque ele é um

esporte dotado de uma vocação complexa que permite en-

tendê-lo e vivê-lo simultaneamente de muitos pontos de vista.

Assim, embora o futebol seja uma atividade moderna, um

espetáculo pago, produzido e realizado por profissionais da

indústria cultural, ele, não obstante, também orquestra com-

ponentes cívicos básicos, identidades sociais importantes, va-

lores culturais profundos e gostos individuais singulares. O seu

maior papel foi o de ensinar democracia. Foi o de revelar com

todas as letras que não se ganha sempre e que o mundo é

instável como uma bola. Perder e vencer, ensina o futebol,

fazem parte de uma mesma moeda.

(Adaptado de DAMATTA, Roberto. Trechos dos ensaios “O

futebol como filosofia” e “Antropologia do óbvio”. Disponíveis em

estadao.com.br e usp.br/revistausp. Acesso em 10/05/2014)



...ele, não obstante, também orquestra componentes cívicos básicos, identidades sociais importantes, valores culturais profundos e gostos individuais

singulares. O seu maior papel foi o de ensinar democracia. (último parágrafo)

Mantêm-se as relações de sentido estabelecidas no contexto substituindo-se, no segmento acima,

• A) singulares por quaisquer.

• B) não obstante por por conseguinte. .

• C) orquestra por articula.

• D) papel por propósito..

• E) ensinar democracia por democratizar-se..
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Q5.

Distorção negligenciada

Embora poucas vezes mencionadas nos debates sobre desigualdades, as doenças negligenciadas demonstram com

perfeição a necessidade de haver mecanismos capazes de corrigir distorções globais.

Em entrevista a esta Folha, Eric Stobbaerts, diretor − executivo da Iniciativa de Medicamentos para Doenças Negligen-

ciadas (DNDi, na sigla em inglês), lembrou que tais enfermidades ameaçam uma em cada seis pessoas do planeta; não

obstante, entre 2000 e 2011, apenas 4% dos 850 novos medicamentos aprovados no mundo tratavam dessas moléstias.

As listas de moléstias variam de acordo com a agência que tenta capitanear sua causa. Têm em comum o fato de

serem endêmicas em regiões pobres da África, da Ásia e das Américas. Nem sempre fatais, são bastante debilitantes.

Estão nesse grupo, por ordem de prevalência, helmintíase, esquistossomose, filariose, tracoma, oncocercose,

leishmaniose, doença de Chagas e hanseníase. As três últimas e a esquistossomose são as mais relevantes para o Brasil.

A maioria desses distúrbios pode ser prevenida e conta com tratamentos efetivos pelo menos para a fase aguda, mas,

por razões econômicas e políticas, eles nem sempre chegam a quem precisa.

Há, além disso, uma dificuldade relativa à ciência. Algumas das terapias disponíveis já têm quatro ou cinco décadas de

existência. Investimentos em pesquisa poderiam levar a estratégias de prevenção e cura mais efetivas. Como essas doenças

não são rentáveis, porém, os grandes laboratórios raras vezes se interessam por esse nicho.

Organizações como a DNDi e outras procuram preencher as lacunas. A situação tem melhorado, mas os avanços são

insuficientes.

Seria sem dúvida ingenuidade esperar que a indústria farmacêutica se entregasse de corpo e alma à resolução do

problema. Seu compromisso primordial é com seus acionistas − e essa é a regra do jogo. Isso não significa, contudo, que não

possam fazer parte do esforço.

O desejo de manter boas relações públicas combinado com uma política de estímulos governamentais pode produzir

grandes resultados. Também seria desejável envolver com maior intensidade universidades e laboratórios públicos (onde os

há, como é o caso do Brasil).

Mais de 1 bilhão de humanos ainda sofrem, em pleno século 21, com doenças cujo controle é não só possível, mas

também relativamente barato − eis um fato que depõe contra o atual estágio de nossa organização global.

(Folha de S. Paulo. Opinião. p. A3, 14/03/2014)

No processo argumentativo adotado no edital,

• A) o segmento Embora poucas vezes mencionadas nos debates sobre desigualdades exprime ideia em relação tal de antinomia com o restante da frase, que

desqualifica a alegação de que as doenças negligenciadas falam a favor da correção de distorções globais.

• B) a caracterização destacada em demonstram com perfeição evidencia que, numa escala de valores, as doenças negligenciadas ocupam alto nível no que

se refere à exposição da necessidade de haver mecanismos capazes de corrigir distorções globais. .

• C) a oferta da informação (DNDi, na sigla em inglês) deve ser atribuída à necessidade do jornalista de angariar credibilidade para a organização,

confiabilidade de que depende, sobretudo, o grau de convencimento do leitor deste texto.

• D) o fato de que tais enfermidades ameaçam uma em cada seis pessoas do planeta é apontado como causa próxima de que, entre 2000 e 2011, apenas 4%

dos 850 novos medicamentos aprovados no mundo tratavam dessas moléstias..

• E) o título − Distorção negligenciada − , tirando proveito da expressão doenças negligenciadas, tem a função restrita de qualificar o que se tem na frase

inicial do texto: o fato de essas doenças serem poucas vezes mencionadas nos debates sobre desigualdades.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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Q6.

Introduzido no Brasil nos primeiros anos de vida republi-

cana, o velho e bretão football foi apropriado por toda a

sociedade e, sendo rebatizado no Brasil como “futebol”, virou

uma paixão nacional e um acontecimento festejado e amado

pelo povo.

Embora tivesse a chancela colonial de tudo o que vinha

de fora, o futebol sofreu muitos ataques em nome de um

nacionalismo que se pensava frágil como porcelana. E, no

entanto, canibalizamos e digerimos o “football”, roubando-o dos

ingleses. Hoje, há um estilo brasileiro de jogar e produzir esse

esporte. De elemento capaz de desvirtuar, ao lado da música e

do cinema americanos, o estilo de vida e a língua pátria, o

futebol acabou servindo como um instrumento básico de refle-

xão sobre o Brasil. O sucesso futebolístico foi o nosso primeiro

instrumento de autoestima diante dos países “adiantados” e

inatingíveis.

Como prova do imprevisível destino das coisas sociais, o

futebol não veio confirmar a dominação colonial. Pelo contrário,

ele nos fez colonizadores.

A relação entre povo e futebol tem sido tão profunda e

produtiva por aqui, que muitos brasileiros se esquecem de que

o futebol foi inventado na Inglaterra e pensam que ele é, como o

samba e a feijoada, um produto brasileiro. Provavelmente,

conforme muitos têm acentuado, porque é uma atividade que

indubitavelmente promove sentimentos básicos de identidade

individual e coletiva entre nós.

Talvez o futebol possa ser tudo isso porque ele é um

esporte dotado de uma vocação complexa que permite en-

tendê-lo e vivê-lo simultaneamente de muitos pontos de vista.

Assim, embora o futebol seja uma atividade moderna, um

espetáculo pago, produzido e realizado por profissionais da

indústria cultural, ele, não obstante, também orquestra com-

ponentes cívicos básicos, identidades sociais importantes, va-

lores culturais profundos e gostos individuais singulares. O seu

maior papel foi o de ensinar democracia. Foi o de revelar com

todas as letras que não se ganha sempre e que o mundo é

instável como uma bola. Perder e vencer, ensina o futebol,

fazem parte de uma mesma moeda.

(Adaptado de DAMATTA, Roberto. Trechos dos ensaios “O

futebol como filosofia” e “Antropologia do óbvio”. Disponíveis em

estadao.com.br e usp.br/revistausp. Acesso em 10/05/2014)

De elemento capaz de desvirtuar, ao lado da música e do cinema americanos, o estilo de vida e a língua pátria, o futebol acabou servindo como um instrumento

básico de reflexão sobre o Brasil. (2º parágrafo)

Uma redação alternativa para o segmento acima, em que se mantêm a correção, a lógica e, em linhas gerais, o sentido original, está em:

• A) A música americana, assim como o cinema, foi considerada capaz de adulterar o estilo de vida e a língua dos brasileiros, enquanto que o futebol serviria

como um instrumento básico de reflexão sobre o Brasil.

• B) Tanto o cinema quanto a música americana, embora capazes de desviar o estilo de vida e a língua dos brasileiros, configuram-se, assim como o futebol,

em um instrumento básico de reflexão sobre o Brasil.

• C) O futebol, juntamente com a música e o cinema americano, foram vistos como capazes de deturpar o estilo de vida e a língua pátria, mas passaram a ser

um instrumento básico de reflexão sobre o Brasil.

• D) O futebol, assim como a música e o cinema americanos, foi tido como capaz de corromper o estilo de vida e a língua dos brasileiros; entretanto, tornou-se

um instrumento básico de reflexão sobre o Brasil.

• E) Servindo como um instrumento básico de reflexão sobre o Brasil, o futebol, apesar de ter sido, juntamente com a música e o cinema americanos, capaz de

corromper o estilo de vida e a língua dos brasileiros.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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Q7.

Você acredita no amor romântico? Alguns dirão que

pessoas maduras sabem que o amor não existe. Outros, que é

diferente de paixão, sendo esta passageira, enquanto o amor

seria algo mais sólido, dado a parcerias de longa duração.

O tema nos encanta, apesar de alguns teóricos afir-

marem que o amor é mera invenção da literatura europeia

medieval, universalizada, de modo equivocado, pelos autores

românticos dos séculos 19 e 20.

(Adaptado de: Luiz Felipe Pondé. Folha de S. Paulo, 11/02/2013)

... enquanto o amor seria algo mais sólido, dado a parcerias de longa duração.

Considerando-se o contexto, no segmento acima há uma

• A) concessão.

• B) indicação de finalidade.

• C) comparação.

• D) contradição.

• E) indicação de causa.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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Q8.

Texto I

O canto das sereias é uma imagem que remonta às mais 

luminosas fontes da mitologia e da literatura gregas. As versões 

da fábula variam, mas o sentido geral da trama é comum. 

As sereias eram criaturas sobre-humanas. Ninfas de 

extraordinária beleza, viviam sozinhas numa ilha do Medi- 

terrâneo, mas tinham o dom de chamar a si os navegantes, 

graças ao irresistível poder de sedução do seu canto. Atraídos 

por aquela melodia divina, os navios batiam nos recifes 

submersos da beira-mar e naufragavam. As sereias então 

devoravam impiedosamente os tripulantes. 

Doce o caminho, amargo o fim. Como escapar com vida 

do canto das sereias? A literatura grega registra duas soluções 

vitoriosas. Uma delas foi a saída encontrada por Orfeu, o in- 

comparável gênio da música e da poesia. 

Quando a embarcação na qual ele navegava entrou 

inadvertidamente no raio de ação das sereias, ele conseguiu 

impedir a tripulação de perder a cabeça tocando uma música 

ainda mais sublime do que aquela que vinha da ilha. O navio 

atravessou incólume a zona de perigo. 

A outra solução foi a de Ulisses. Sua principal arma para 

vencer as sereias foi o reconhecimento franco e corajoso da sua 

fraqueza e da sua falibilidade − a aceitação dos seus inesca- 

páveis limites humanos. 

Ulisses sabia que ele e seus homens não teriam firmeza 

para resistir ao apelo das sereias. Por isso, no momento em que 

a embarcação se aproximou da ilha, mandou que todos os 

tripulantes tapassem os ouvidos com cera e ordenou que o 

amarrassem ao mastro central do navio. O surpreendente é que 

Ulisses não tapou com cera os próprios ouvidos − ele quis ouvir. 

Quando chegou a hora, Ulisses foi seduzido pelas sereias e fez 

de tudo para convencer os tripulantes a deixarem-no livre para ir 

juntar-se a elas. Seus subordinados, contudo, cumpriram fiel- 

mente a ordem de não soltá-lo até que estivessem longe da 

zona de perigo. 

Orfeu escapou das sereias como divindade; Ulisses,



como mortal. Ao se aproximar das sereias, a escolha diante do 

herói era clara: a falsa promessa de gratificação imediata, de 

um lado, e o bem permanente do seu projeto de vida − 

prosseguir viagem, retornar a Ítaca, reconquistar Penélope −, do 

outro. A verdadeira vitória de Ulisses foi contra ele mesmo. Foi 

contra a fraqueza, o oportunismo suicida e a surdez delirante 

que ele soube reconhecer em sua própria alma.

(Adaptado de: GIANETTI, Eduardo. Auto-engano. São Paulo,

Cia. das Letras, 1997. Formato eBOOK)

Estão flexionados nos mesmos tempo e modo os verbos que se encontram em:

• A) ... os navios batiam nos recifes submersos da beiramar... / ... a escolha diante do herói era clara...

• B) Quando chegou a hora... / As versões da fábula variam...

• C) ... que ele e seus homens não teriam firmeza... / ... que todos os tripulantes tapassem os ouvidos...

• D) ... e fez de tudo para... / ... até que estivessem longe da zona de perigo.

• E) Ulisses sabia que ele e seus homens... / O navio atravessou incólume a zona de perigo.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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Q9.

Responsabilidade social

• (mk,rp) Adoção, por parte da empresa ou de qualquer instituição, de políticas e práticas organizacionais socialmente

responsáveis, por meio de valores e exemplos que influenciam os diversos segmentos das comunidades impactadas por essas

ações. O conceito de responsabilidade social fundamenta-se no compromisso de uma organização dentro de um ecossistema,

onde sua participação é muito maior do que gerar empregos, impostos e lucros. Seu objetivo básico é atuar no meio ambiente

de forma absolutamente responsável e ética, inter-relacionando-se com o equilíbrio ecológico, com o desenvolvimento econô-

mico e com o equilíbrio social. Do ponto de vista mercadológico, a responsabilidade social procura harmonizar as expectativas

dos diferentes segmentos ligados à empresa: consumidores, empregados, fornecedores, redes de venda e distribuição, acio-

nistas e coletividade. Do ponto de vista ético, a organização que exerce sua responsabilidade social procura respeitar e cuidar

da comunidade, melhorar a qualidade de vida, modificar atitudes e comportamentos através da educação e da cultura,

conservar a vitalidade da terra e a biodiversidade, gerar uma consciência nacional para integrar desenvolvimento e

conservação, ou seja, promover o desenvolvimento sustentável, o bem-estar e a qualidade de vida. Diz-se tb. respon-

sabilidade social corporativa ou RSC. V. ecossistema social, ética corporativa, empresa cidadã e marketing social.

(BARBOSA, Gustavo e RABAÇA, Carlos Alberto. 2.ed. rev. e atualizada. Rio de Janeiro: Elsevier, 2001 − 10a reimpressão, p. 639-40)

Segmentos do texto receberam nova pontuação. O que mantém a adequação à norma-padrão é:

• A) Adoção, por parte da empresa ou de qualquer instituição, de políticas e práticas organizacionais socialmente responsáveis / Adoção por parte da empresa

ou de qualquer instituição, de políticas e práticas organizacionais, socialmente responsáveis.

• B) Do ponto de vista mercadológico, a responsabilidade social procura harmonizar as expectativas dos diferentes segmentos ligados à empresa / Do ponto

de vista, mercadológico, a responsabilidade social procura harmonizar as expectativas dos diferentes segmentos, ligados à empresa.

• C) a organização que exerce sua responsabilidade social procura respeitar e cuidar da comunidade, melhorar a qualidade de vida / a organização − que

exerce sua responsabilidade social − procura, respeitar e cuidar, da comunidade, melhorar a qualidade de vida.

• D) gerar uma consciência nacional para integrar desenvolvimento e conservação / gerar uma consciência nacional, para integrar, desenvolvimento e

conservação.

• E) para integrar desenvolvimento e conservação, ou seja, promover o desenvolvimento sustentável, o bem-estar e a qualidade de vida / para integrar

desenvolvimento e conservação, ou seja: promover o desenvolvimento sustentável, o bem-estar e a qualidade de vida.
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A carta, essa personagem central dos últimos séculos, 

foi solapada pelo e-mail e sumiu sem que nos déssemos conta, 

sem que pudéssemos velá-la ou guardar luto. Partiu da vida



para entrar na história e não deixou, vejam só, sequer uma car- 

ta de despedida. 

Claro que ainda nos chegam envelopes por baixo da 

porta, mas não passam de tristes arremedos das gloriosas 

folhas de papel que outrora relataram o descobrimento de 

continentes, alimentaram amores impossíveis, aproximaram 

amigos distantes; ringues nos quais travaram-se as mais 

apaixonadas pelejas intelectuais. 

Quem mais perdeu com a morte da carta não foi a 

amizade, meus caros, não foi o amor nem a profundidade: o 

grande órfão do declínio postal foi o carteiro, esse distinto pro- 

fissional que em sua época áurea era um pouco enfermeiro, 

bombeiro, cupido, trazendo em sua bolsa verde a preciosa lite- 

ratura cotidiana. 

Havia uma ingenuidade na figura do carteiro, algo que 

pertencia essencialmente ao século XX e que não cabe no XXI: 

um homem a pé ou de bicicleta que vinha entregar à mão um 

bilhete escrito também à mão. Tudo isso se foi com um clique. 

Para o nosso bem, é verdade, mas se foi; era bonito e deve, 

portanto, ser lembrado.

(Adaptado de Antonio Prata. Folha de S.Paulo, 06/06/2012)

Considerando-se o contexto, o significado das palavras abaixo está INCORRETO em:

• A) pelejas = defesas apaixonadas.

• B) áurea = primorosa.

• C) arremedos = cópias malfeitas.

• D) profundidade = quimera.

• E) outrora = em tempos passados.
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O conceito de desenvolvimento sustentável evoluiu ao 

longo do tempo e incorporou, para além do capital natural, tam- 

bém aspectos de desenvolvimento humano. Desta forma é 

possível distinguir três dimensões do Desenvolvimento Susten- 

tável (AYUSO e FULLANA, 2002): 

− Sustentabilidade ambiental: deve garantir que o de- 

senvolvimento seja compatível com a manutenção dos pro- 

cessos ecológicos essenciais, da diversidade biológica e dos 

recursos naturais; 

− Sustentabilidade econômica: deve garantir que o de- 

senvolvimento seja economicamente eficiente, beneficie todos 

os agentes de uma região afetada e os recursos sejam geridos 

de maneira que se conservem para as gerações futuras; 

− Sustentabilidade social e cultural: deve garantir que o 

desenvolvimento sustentável aumente o controle dos indivíduos 

sobre suas vidas, seja compatível com a cultura e os valores das 

pessoas, e mantenha e reforce a identidade das comunidades. 

Atualmente, também se associa o Desenvolvimento 

Sustentável ou Sustentabilidade à responsabilidade social. Res- 

ponsabilidade social é a forma ética e responsável pela qual a 

Empresa desenvolve todas as suas ações, políticas, práticas e 

atitudes, tanto com a comunidade quanto com o seu corpo fun- 

cional. Enfim, com o ambiente interno e externo à Organização 

e com todos os agentes interessados no processo. 

Assim, as definições de Educação Ambiental são abran- 

gentes e refletem a história do pensamento e visões sobre 

educação, meio ambiente e desenvolvimento sustentável. 

É importante que a inserção da perspectiva da susten- 

tabilidade na cultura empresarial, por meio das ações e projetos



de Educação Ambiental, esteja alinhada a esses conceitos.

(Adaptado de: Guia de Educação Ambiental. Programa de Educação

Ambiental − PEA Sabesp, p. 23-4. http://site.sabesp.com.br/site/interna/

Default.aspx?secaoId=176)

Atualmente, também se associa o Desenvolvimento Sustentável ou Sustentabilidade à responsabilidade social.

Responsabilidade social é a forma ética e responsável pela qual a Empresa desenvolve todas as suas ações, políticas, práticas e atitudes, tanto com a

comunidade quanto com o seu corpo funcional. Enfim, com o ambiente interno e externo à Organização e com todos os agentes interessados no processo.

Assim, as definições de Educação Ambiental são abrangentes e refletem a história do pensamento e visões sobre educação, meio ambiente e desenvolvimento

sustentável.

Os advérbios grifados no trecho acima podem ser substituídos corretamente, na ordem dada, por:

• A) Nos dias de hoje - Por fim - Desse modo.

• B) Consentaneamente - Afinal de contas - Desse modo.

• C) Nos dias de hoje - Ultimamente - Do mesmo modo.

• D) Consentaneamente - Por derradeiro - Destarte.

• E) Presentemente - Afinal de contas - De todo modo.
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[Ponderando o julgamento]

As leis não podem deixar de ressentir-se da fraqueza dos homens. Elas são variáveis como eles.

Algumas, nas grandes nações, foram ditadas pelos poderosos com o fim de esmagar os fracos. Eram tão equívocas que mil

intérpretes se apressaram a comentá-las; e, como a maioria só fez sua glosa como quem executa um ofício para ganhar algum dinheiro,

acabou o comentário sendo mais obscuro que o texto. A lei transformou-se numa faca de dois gumes que degola tanto o inocente quanto o

culpado. Assim, o que devia ser a salvaguarda das nações transformou-se tão amiúde em seu flagelo que alguns chegaram a perguntar se a

melhor das legislações não consistiria em não se ter nenhuma.

Examinemos a questão. Se vos moverem um processo de que dependa vossa vida, e se de um lado estiverem as compilações de

juristas sabidos e prepotentes, e de outro vos apresentarem vinte juízes pouco eruditos mas que, sendo anciãos isentos das paixões que

corrompem o coração, estejam acima das necessidades que o aviltam, dizei-me: por quem escolheríeis ser julgados, por aquela turba de

palradores orgulhosos, tão interesseiros quanto ininteligíveis, ou pelos vinte ignorantes respeitáveis?

(VOLTAIRE. O preço da justiça. Trad. Ivone Castilho Benedetti. São Paulo: Martins Fontes, 2011. p. 7-8)

O verbo entre parênteses, para vir a integrar adequadamente a frase, deverá flexionar-se concordando com o elemento sublinhado em:

• A) Ao admitir que a ignorância e a respeitabilidade são qualidades que ( poder) alcançar conciliação, Voltaire revela seu lado democrático.

• B) Nunca ( ter) faltado a Voltaire, em relação às leis que analisava, disposição para tornar sua aplicação o mais justa possível.

• C) Não se ( atribuir) apenas ao pobre rábula os prejuízos que recaem sobre os mais fracos; também os eruditos sejam responsabilizados.

• D) Devido à má aplicação das leis, problema que a muitos juristas (p arecer) incontornável, houve quem pensasse em aboli-las por completo.

• E) Voltaire entende que os anciãos, aos quais não ( costumar) faltar a experiência dos anos, são mais imunes às paixões que corrompem o coração.
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Introduzido no Brasil nos primeiros anos de vida republi- 

cana, o velho e bretão football foi apropriado por toda a 

sociedade e, sendo rebatizado no Brasil como “futebol”, virou 

uma paixão nacional e um acontecimento festejado e amado 

pelo povo.



Embora tivesse a chancela colonial de tudo o que vinha 

de fora, o futebol sofreu muitos ataques em nome de um 

nacionalismo que se pensava frágil como porcelana. E, no 

entanto, canibalizamos e digerimos o “football”, roubando-o dos 

ingleses. Hoje, há um estilo brasileiro de jogar e produzir esse 

esporte. De elemento capaz de desvirtuar, ao lado da música e 

do cinema americanos, o estilo de vida e a língua pátria, o 

futebol acabou servindo como um instrumento básico de refle- 

xão sobre o Brasil. O sucesso futebolístico foi o nosso primeiro 

instrumento de autoestima diante dos países “adiantados” e 

inatingíveis. 

Como prova do imprevisível destino das coisas sociais, o 

futebol não veio confirmar a dominação colonial. Pelo contrário, 

ele nos fez colonizadores. 

A relação entre povo e futebol tem sido tão profunda e 

produtiva por aqui, que muitos brasileiros se esquecem de que 

o futebol foi inventado na Inglaterra e pensam que ele é, como o 

samba e a feijoada, um produto brasileiro. Provavelmente, 

conforme muitos têm acentuado, porque é uma atividade que 

indubitavelmente promove sentimentos básicos de identidade 

individual e coletiva entre nós. 

Talvez o futebol possa ser tudo isso porque ele é um 

esporte dotado de uma vocação complexa que permite en- 

tendê-lo e vivê-lo simultaneamente de muitos pontos de vista. 

Assim, embora o futebol seja uma atividade moderna, um 

espetáculo pago, produzido e realizado por profissionais da 

indústria cultural, ele, não obstante, também orquestra com- 

ponentes cívicos básicos, identidades sociais importantes, va- 

lores culturais profundos e gostos individuais singulares. O seu 

maior papel foi o de ensinar democracia. Foi o de revelar com 

todas as letras que não se ganha sempre e que o mundo é 

instável como uma bola. Perder e vencer, ensina o futebol, 

fazem parte de uma mesma moeda.

(Adaptado de DAMATTA, Roberto. Trechos dos ensaios “O

futebol como filosofia” e “Antropologia do óbvio”. Disponíveis em

estadao.com.br e usp.br/revistausp. Acesso em 10/05/2014)

Antigamente, a forma de jogar de um time ...... uma década. Vários jogadores entravam e saíam, mas alguma coisa ......, uma verdade de fundo, parecida com

aquela que num artista podemos chamar de “estilo”. Isso ...... definitivamente nos anos 90.

(Adaptado de DAMATTA, Roberto. Trechos dos ensaios “O futebol como filosofia” e “Antropologia do óbvio”. Disponíveis em estadao.com.br e usp.br/revistausp.

Acesso em 10/05/2014)

Preenchem corretamente as lacunas da frase acima, na ordem dada:

• A) durou - permanece - terminasse.

• B) durava - permanecia - termina.

• C) durara - permanecera - terminaria.

• D) durava - permanece - terminara.

• E) durou - permanecesse - terminava.
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Responsabilidade social

• (mk,rp) Adoção, por parte da empresa ou de qualquer instituição, de políticas e práticas organizacionais socialmente 

responsáveis, por meio de valores e exemplos que influenciam os diversos segmentos das comunidades impactadas por essas 

ações. O conceito de responsabilidade social fundamenta-se no compromisso de uma organização dentro de um ecossistema, 

onde sua participação é muito maior do que gerar empregos, impostos e lucros. Seu objetivo básico é atuar no meio ambiente 

de forma absolutamente responsável e ética, inter-relacionando-se com o equilíbrio ecológico, com o desenvolvimento econô- 

mico e com o equilíbrio social. Do ponto de vista mercadológico, a responsabilidade social procura harmonizar as expectativas 

dos diferentes segmentos ligados à empresa: consumidores, empregados, fornecedores, redes de venda e distribuição, acio- 

nistas e coletividade. Do ponto de vista ético, a organização que exerce sua responsabilidade social procura respeitar e cuidar



da comunidade, melhorar a qualidade de vida, modificar atitudes e comportamentos através da educação e da cultura, 

conservar a vitalidade da terra e a biodiversidade, gerar uma consciência nacional para integrar desenvolvimento e 

conservação, ou seja, promover o desenvolvimento sustentável, o bem-estar e a qualidade de vida. Diz-se tb. respon- 

sabilidade social corporativa ou RSC. V. ecossistema social, ética corporativa, empresa cidadã e marketing social.

(BARBOSA, Gustavo e RABAÇA, Carlos Alberto. 2.ed. rev. e atualizada. Rio de Janeiro: Elsevier, 2001 − 10a reimpressão, p. 639-40)

O segmento do verbete que apresenta descuido quanto à regência é:

• A) Adoção [...] de políticas e práticas organizacionais socialmente responsáveis.

• B) Seu objetivo básico é atuar no meio ambiente [...], inter-relacionando-se com o equilíbrio ecológico, com o desenvolvimento econômico e com o equilíbrio

social.

• C) a organização que exerce sua responsabilidade social procura respeitar e cuidar da comunidade.

• D) a organização que exerce sua responsabilidade social procura [...] conservar a vitalidade da terra e a biodiversidade.

• E) a organização que exerce sua responsabilidade social procura [...] promover o desenvolvimento sustentável, o bem-estar e a qualidade de vida.
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Sentava-se mais ou menos ...... distância de cinco metros do professor, sem grande interesse. Estudava de manhã, e ...... tardes passava perambulando de uma

praça ...... outra, lendo algum livro, percebendo, vez ou outra, o comportamento dos outros, entregue somente ...... discrição de si mesmo.

Preenchem corretamente as lacunas da frase acima, na ordem dada:

• A) a − às − à − a.

• B) à − as − a − à.

• C) a − as − à − a.

• D) à − às − a − à.

• E) a − às − a − a.
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A alternativa que apresenta frase redigida de modo claro e condizente com a norma-padrão é:

• A) Assim que ele viu-os sair apressados e com semblante sério, indagou-se sobre o que teria acontecido durante aqueles tensos minutos que estiveram na

sala da diretoria.

• B) Exequibilidade à parte, o projeto do coordenador dos eventos exibia tanta riqueza de informação, a prenunciar sucesso, que não havia quem não os

quisesse custear.

• C) Não se tratava de excrescências a serem relegadas mas, de ítens absolutamente imprescindíveis ao bom encaminhamento das secções em que se fosse

debater tantos e tão controversos temas.

• D) Levantada a hipótese de os assessores se contrapuserem à decisão intempestiva do diretor, ninguém hesitaria em lhes apoiar, pois sabiam que ele

determinava, depois ponderava sobre o assunto decidido.

• E) Primeiramente em prioridade absoluta, tornar-se-ia necessário que se revisasse as últimas determinações do ministro, mas nada parecia indicar que o

fizessem à tempo.
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Entre as frases que seguem, a única correta é:



• A) Ele se esqueceu de que?

• B) Era tão ruím aquele texto, que não deu para distribui-lo entre os presentes.

• C) Embora devessemos, não fomos excessivos nas críticas.

• D) O juíz nunca negou-se a atender às reivindicações dos funcionários.

• E) Não sei por que ele mereceria minha consideração.
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How to determine your income tax bracket

by Elizabeth Rosen, Contributor  

January 31, 2013 

In order to properly file your federal income tax return and pay any tax that you owe, it is necessary to understand your income tax 

bracket, your filing status, and which income tax rate(s) apply to you. There are currently six marginal income tax brackets and five 

federal filing statuses. The amount of tax you owe will depend on your filing status and how much taxable income you earn. 

Marginal Income Tax Brackets 

Your marginal income tax bracket basically represents the highest tax rate that you  ....MODAL...

pay on your income. There are currently 

six marginal income tax brackets for each federal filing status: 10, 15, 25, 28, 33, and 35 percent. 

The marginal tax bracket system is a gradual tax schedule, which essentially means the more you earn, the more tax you pay. The 

amount of taxable income that you earn determines which tax bracket(s) you fall into. It is important to realize that only the money you 

earn within a certain tax bracket is taxed at that rate. In other words, if you earned more in 2012 than you did in 2011 and thus moved 

into a higher tax bracket, only the money that falls within that higher tax bracket is taxed at the higher rate. 

So, for example, if you move from the 25 percent tax bracket to the 28 percent tax bracket, you may make the mistake of believing that 

all of your income is now taxed at that higher rate. However, only the money that you earn within the 28 percent bracket is taxed at that 

rate. 

The structure of federal income tax brackets was first implemented by the IRS in the early 1900s in an attempt to create a progressive tax 

system that would demand less from lower-income individuals. This system, plus a series of tax credits and tax deductions, have allowed 

nearly half of Americans to avoid owing federal income tax altogether [Source: The Tax Foundation]. 

Federal Filing Statuses 

Your filing status determines your filing requirements (whether or not you are required to file a tax return and which return to file), your 

standard deduction amount, your eligibility for certain tax credits and tax deductions, and your income tax. There are five federal filing 

statuses based on marital status and other conditions: single, married filing separately, married filing jointly, head of household, and 

qualifying widow(er) with dependent child. 

When you fill out your federal income tax return, you must specify what your filing status is on the tax form. Review each filing status 

carefully and choose the one that best fits your situation. If you qualify for more than one filing status, you are allowed to choose the one 

that offers you the  ...ADJECTIVE...

tax.

(Adapted from http://www.irs.com/articles/how-determine-your-income-tax-bracket)

According to the context, the MODAL that adequately fills the blank is

• A) can.

• B) must.

• C) might.

• D) could.

• E) may.
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How to determine your income tax bracket

by Elizabeth Rosen, Contributor  

January 31, 2013 

In order to properly file your federal income tax return and pay any tax that you owe, it is necessary to understand your income tax 

bracket, your filing status, and which income tax rate(s) apply to you. There are currently six marginal income tax brackets and five 

federal filing statuses. The amount of tax you owe will depend on your filing status and how much taxable income you earn. 

Marginal Income Tax Brackets 

Your marginal income tax bracket basically represents the highest tax rate that you  ....MODAL...

pay on your income. There are currently 

six marginal income tax brackets for each federal filing status: 10, 15, 25, 28, 33, and 35 percent. 

The marginal tax bracket system is a gradual tax schedule, which essentially means the more you earn, the more tax you pay. The 

amount of taxable income that you earn determines which tax bracket(s) you fall into. It is important to realize that only the money you 

earn within a certain tax bracket is taxed at that rate. In other words, if you earned more in 2012 than you did in 2011 and thus moved 

into a higher tax bracket, only the money that falls within that higher tax bracket is taxed at the higher rate. 

So, for example, if you move from the 25 percent tax bracket to the 28 percent tax bracket, you may make the mistake of believing that 

all of your income is now taxed at that higher rate. However, only the money that you earn within the 28 percent bracket is taxed at that 

rate. 

The structure of federal income tax brackets was first implemented by the IRS in the early 1900s in an attempt to create a progressive tax 

system that would demand less from lower-income individuals. This system, plus a series of tax credits and tax deductions, have allowed 

nearly half of Americans to avoid owing federal income tax altogether [Source: The Tax Foundation]. 

Federal Filing Statuses 

Your filing status determines your filing requirements (whether or not you are required to file a tax return and which return to file), your 

standard deduction amount, your eligibility for certain tax credits and tax deductions, and your income tax. There are five federal filing 

statuses based on marital status and other conditions: single, married filing separately, married filing jointly, head of household, and 

qualifying widow(er) with dependent child. 

When you fill out your federal income tax return, you must specify what your filing status is on the tax form. Review each filing status 

carefully and choose the one that best fits your situation. If you qualify for more than one filing status, you are allowed to choose the one 

that offers you the  ...ADJECTIVE...

tax.

(Adapted from http://www.irs.com/articles/how-determine-your-income-tax-bracket)

A synonym for earn, as the verb is used in the text, is

• A) make.

• B) win.

• C) award.

• D) gain.

• E) rise.
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Na primeira dimensão (a histórica), múltiplas e sucessivas miscigenações, bem como a grande diversidade de influências que sofremos durante a

industrialização e depois durante a internacionalização da economia, provocam um efeito de complexa hibridização no interior de nossas organizações. Ao

refletir as influências − muitas vezes contraditórias − dessa diversidade, que interagem e se interpenetram, nossas empresas acabam gerando modelos diversos

entre si e diversos das categorias ideais normalmente aceitas nos países de onde foram importadas ou nas culturas que nos inspiraram. (CALDAS, M.P. Cultura

organizacional e cultura brasileira. São Paulo: Atlas, 1997. p.88)

Do fragmento acima, apreende-se

• A) a forte influência exercida pelas teorias administrativas estrangeiras, na prática organizacional do Brasil.

• B) a tendência à resistência à mudança organizacional presente em nossa cultura empresarial.

• C) a capacidade da organização brasileira para exportar modelos próprios de gestão.

• D) o mimetismo entre os modelos públicos e privados de gestão, em nosso país.

• E) a natureza instrumental do conhecimento gerencial instalado na Administração pública brasileira.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br



Administração / Gestão por processo

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 19ª / 2014 / FCC

Q21.

Processo pode ser conceituado como um grupo de atividades realizada em uma sequência lógica com o objetivo de produzir um bem ou um serviço que tem

valor para um grupo específico de clientes. Uma das classificações possíveis diz respeito aos níveis do processo, onde

• A) macroprocesso é o output do processo, ou seja, sua visão externa.

• B) tarefa é o input do processo, correspondente à cada atividade que o compõe.

• C) subprocessos são as externalidades derivadas de um processo, podendo ser positivas ou negativas.

• D) processos auxiliares são aqueles ligados às estratégias utilizadas na tomada de decisão, na coordenação dos demais processos e na avaliação de

resultados.

• E) atividade é um conjunto de tarefas com procedimentos definidos que descrevem o passo a passo para a execução de acordo com algum método/técnica.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração / Planejamento das organizações

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TRT 16ª / 2014 / FCC

Q22.

Como consequência do processo de Planejamento Estratégico, as organizações produzem ou atualizam alguns componentes.

Correlacione corretamente as colunas.

Está correta a correlação que consta em

• A) a-III - b-IV - c-II - d-I.

• B) a-II - b-I - c-IV - d-III.

• C) a-III - b-I - c-II - d-IV.

• D) a-II - b-III - c-IV - d-I.

• E) a-II - b-III - c-I - d-IV.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração / Estrutura das decisões empresariais

Fonte: ASSISTENTE TéCNICO ADMINISTRATIVO - RH / Sergipe Gás S/A / 2013 / FCC

Q23.

Característica que NÃO faz parte de um processo de negociação:

• A) Existir, pelo menos, duas partes envolvidas.

• B) As partes envolvidas apresentam conflito de interesses a respeito de um ou mais tópicos.

• C) Uma negociação pode apresentar duas abordagens: distributiva e integradora.

• D) Uma das habilidades de negociação é a utilização de critérios subjetivos para a negociação.

• E) Toda busca de acordo e de consenso requer alguma forma de negociação.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração / Responsabilidade corporativa



Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - CONSULTORIA LEGISLATIVA - ADMINISTRAçãO E POLíTICAS PúBLICAS / ALEPE / 2014 / FCC

Q24.

Considere os cinco tipos de transformações que podem ocorrer no micro e no macroambiente organizacional.

I. Inovações tecnológicas.

II. Restrições de recursos.

III. Novas legislações.

IV. Mudanças nos valores e comportamentos sociais.

V. Alterações na esfera ecológica.

São motivadores da mudança organizacional, descritos na literatura sobre o tema, os tipos

• A) I, III e IV, apenas.

• B) I e IV, apenas.

• C) III e IV, apenas.

• D) I, II e V, apenas.

• E) I, II, III, IV e V.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração / Modelos organizacionais

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 16ª / 2014 / FCC

Q25.

Sobre as estruturas organizacionais formais considere:

I. A criação de uma unidade organizacional staff na diretoria demonstra tendência de perda de inovação na gestão pública.

II. Um dos tipos de departamentalização é o funcional, pois permite otimizar recursos e aumentar a especialidade.

III. A representação gráfica da estrutura organizacional é feita pelo fluxograma, que é reconhecido juridicamente de fato e de direito.

IV. Em um processo de achatamento da estrutura organizacional tende-se a um aumento da amplitude de controle das chefias.

Está correto o que se afirma APENAS em

• A) I e II.

• B) I e III.

• C) III e IV.

• D) II e IV.

• E) II.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração / Criatividade e inovação organizacional

Fonte: TéCNICO EM GESTãO / SABESP / 2014 / FCC

Q26.

Sobre Sistema de Informação, considere: 

 

I. Entradas: é a captura/coleta de dados dentro da organização ou em seu ambiente externo. 

 

II. Processamento: é a ação de converter dados em forma significativa (informação). 

 

III. Saídas: é a transferência da informação processada para pessoas ou atividades onde será usada. 

 

IV. Feedback: é a integração de todos os dados e processos de uma organização em um único sistema.



 

Está correto o que consta APENAS em

• A) II.

• B) I, III e IV.

• C) I e IV.

• D) II e III.

• E) I, II e III.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração / Comunicação Corporativa

Fonte: AGENTE TéCNICO - ADMINISTRADOR / MPE/AM / 2013 / FCC

Q27.

O exame nacional de cursos, no caso da Administração, determina como a primeira das habilidades do administrador a capacidade de comunicação

interpessoal e expressão correta nos documentos técnicos específicos e de interpretação da realidade. (Lacombe, 2012)

A afirmação que NÃO se relaciona com o processo de comunicação na empresa é:

• A) O ruído é tudo aquilo que não faz parte nem do emissor nem do receptor, mas interfere na mensagem distorcendo-a.

• B) Uma das formas de procurar obter a comunicação correta, é inserir a retroinformação, isto é introduzir o mecanismo de feedback, porém as distorções

podem continuar.

• C) Boa parte dos problemas resultam de comunicações inadequadas, inoportunas e falhas.

• D) A mensagem pode ser transmitida na forma de um documento ou de uma comunicação visual ou audível.

• E) Em qualquer tipo de comunicação é dispensável o uso da palavra exata para exprimir o pensamento desejado.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração / Gestão de pessoas e competências

Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL - 3ª CATEGORIA / SEFAZ/RJ / 2014 / FCC

Q28.

Em uma organização que possui o Modelo de Gestão de Pessoas por Competências, o

• A) feedback, na avaliação de desempenho, diz respeito ao retorno dado pelo avaliado ao seu chefe imediato, principalmente na autoavaliação dirigida aos

pares, clientes, fornecedores e outros stakeholders.

• B) modelo de remuneração fixa não se restringe, necessariamente, ao modelo utilizado nesse tipo de gestão.

• C) sistema de remuneração por competências é também denominado como um sistema de remuneração variável por metas e resultados.

• D) programa de avaliação de desempenho individual não precisa seguir, necessariamente, o mesmo conjunto de competências exigidas por aquele sistema.

• E) parâmetro para captação e seleção de candidatos é um rol de competências essenciais e de resultados individuais necessários para a consecução da

missão e visão de futuro da organização.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração / Desenvolvimento de equipes

Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - CONSULTORIA LEGISLATIVA - ADMINISTRAçãO E POLíTICAS PúBLICAS / ALEPE / 2014 / FCC

Q29.

A respeito do conceito de cultura organizacional no setor público, é correto afirmar:

• A) é composto, exclusivamente, por normas formais, características da estruturação burocrática do Estado, que orientam o comportamento dos membros de

uma organização e que direcionam suas ações.

• B) constitui-se como modelo de pressupostos básicos assimilados por um grupo, a partir do enfrentamento de seus problemas de adaptação externa e

integração interna, que é considerado válido por sua eficácia resolutiva.

• C) resulta de um processo lento de criação de modos de pensar e agir, e de sedimentação de valores, não podendo ser modificada.

• D) seu estudo tem pouca utilidade para explicar e prever o comportamento dos servidores, pois a marca da cultura organizacional, notadamente no setor

público, é a da volatilidade.

• E) constitui-se como um facilitador dos esforços de promoção da reforma do Estado e de introdução de inovações.



Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração / Gestão de conflitos

Fonte: ASSISTENTE TéCNICO ADMINISTRATIVO - RH / Sergipe Gás S/A / 2013 / FCC

Q30.

Teóricos contemporâneos da Administração admitem que o conflito dentro da empresa nem sempre é ruim, pois os conflitos podem

• A) servir como válvula de escape para tensões acumuladas ao longo do tempo, desde que resolvido de forma dialogada, que permita dificultar acordos.

• B) perdurar no tempo e constituir uma espécie de bloqueio ao progresso rumo às metas almejadas.

• C) fornecer informações sobre o estado das inter-relações e centralização de poder na estruturação da empresa.

• D) ajudar a impor o nível de estímulo necessário para a promoção de mudanças adaptativas, em um contexto de inovação.

• E) gerar uma realocação mais eficaz de recursos a partir da explicitação de demandas conflitantes.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração / Gestão de mudanças organizacionais

Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - CONSULTORIA LEGISLATIVA - ADMINISTRAçãO E POLíTICAS PúBLICAS / ALEPE / 2014 / FCC

Q31.

A tabela abaixo, em sua coluna da esquerda, apresenta três visões metafóricas associadas às organizações que mudam. Em sua coluna da direita, apresenta

cinco características associadas a essas visões.

A correspondência correta entre visões e características é:

• A) I-d - II-a - II-b - III-c - III-e.

• B) I-a - I-b - II-c - III-d - III-e.

• C) I-d - I-c - II-a - II-e - III-b.

• D) I-e - II-b - III-a - III-c - III-d.

• E) I-a - II-c - III-e - III-d - III-b.
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Administração / Gestão do conhecimento

Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL - 3ª CATEGORIA / SEFAZ/RJ / 2014 / FCC

Q32.

Sobre Gestão do Conhecimento nas organizações, considere: 

 

I. As fórmulas de ensino-aprendizagem oriundas do treinamento tradicional vêm se esgotando face aos múltiplos desafios que se apresentam no mercado de 

trabalho competitivo e globalizado. 

 

II. O processo de transformação do conhecimento tácito em explícito não vem apresentando resultados satisfatórios, principalmente pelas organizações. 

 

III. Empresas que adotam a learning organization não envolvem no seu ciclo de aprendizagem a cadeia de valor empresarial (acionistas, clientes, fornecedores, 

empregados, família e comunidade). 

 

IV. Um fato relevante para a alavancagem da gestão do conhecimento, no Brasil, foi a extinção, em 1990, da Lei de Incentivo ao Treinamento e 

Desenvolvimento (Lei nº 6.297/1975). 



Está correto o que se afirma APENAS em

• A) I, II e IV.

• B) I e IV.

• C) I e III.

• D) II e III.

• E) II e IV.
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Administração / Estrutura e funcionamento da administração pública

Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - CONSULTORIA LEGISLATIVA - ADMINISTRAçãO E POLíTICAS PúBLICAS / ALEPE / 2014 / FCC

Q33.

A respeito das semelhanças e diferenças entre gestão pública e gestão privada, considere:

I. O cliente atendido pelo setor público, paga diretamente pelos serviços por meio dos impostos, que mantêm total simetria de valor com os serviços adquiridos;

ao passo que o cliente do setor privado remunera indiretamente a organização, pagando pelo bem ou serviço adquirido.

II. As ações que buscam qualidade no setor privado, em geral, referem-se a metas de competitividade no sentido da obtenção, manutenção e expansão de

mercado; ao passo que no setor público, a meta é a busca da excelência no atendimento a todos os cidadãos, ao menor custo possível.

III. A finalidade precípua das atividades de caráter privado é a sobrevivência em um ambiente de alta competitividade, enquanto o objetivo da atividade pública é

a geração de um excedente público a ser distribuído de forma democrática entre os cidadãos.

IV. Os regimes de mercado em cada uma das esferas são distintos, com a presença do chamado monopólio artificial no setor público e um regime, não raro de

forte concorrência, sob estruturas concentradas no setor privado.

Está correto o que se afirma APENAS em

• A) III e IV.

• B) I e III.

• C) II e IV.

• D) II e III.

• E) I e II.
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Administração / Papel dos gestores públicos no tratamento dos recursos / Humanos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 19ª / 2014 / FCC

Q34.

Sobre as fases evolutivas dos modelos de gestão de pessoas considere:

I. A busca pela efetividade de pessoal, por meio de um elo entre o perfil dos colaboradores atuais e a visão de futuro da organização, caracteriza a

Administração de Pessoal.

II. A motivação e a liderança constituem aspectos cruciais na fase do modelo Gestão do Comportamento Humano.

III. Os processos de pagamento, bem como atendimento aos aspectos formais da relação contratual, representam a Administração Estratégica de RH-AERH.

IV. O Modelo de Gestão por Competências representa a construção de formas de gestão mais orgânicas.

Está correto o que consta em

• A) II, apenas.

• B) I, II e IV, apenas.

• C) I, III e IV, apenas.

• D) II e IV, apenas.

• E) I, II, III e IV.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br



Administração / Papel dos gestores públicos no tratamento dos recursos / Físicos

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / SERGIPE GÁS / 2010 / FCC

Q35.

O processo realizado pela instituição a fim de cumprir a legislação e manter em dia as informações patrimoniais é denominado:

• A) recolhimento.

• B) redistribuição.

• C) cadastramento.

• D) inventário físico.

• E) alienação.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração / Uso de controles e indicadores de produtividade

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 16ª / 2014 / FCC

Q36.

Sobre Indicadores de Desempenho é correto afirmar:

• A) Uma das dimensões de análise é a Eficiência, que avalia a relação entre os resultados alcançados e os objetivos que motivaram a atuação institucional.

• B) Não servem de apoio à tomada de decisão.

• C) As variáveis componentes são: custo, tempo e qualidade.

• D) A utilização deles permite que as organizações consigam focar em todas as áreas e processos, levando a transformações estruturais e funcionais.

• E) O IDH, muito utilizado na gestão das políticas públicas, é o resultado da ponderação de três temas distintos (economia, saúde e educação).

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração / Administração orçamentária

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 16ª / 2014 / FCC

Q37.

De acordo com a Constituição federal e a Lei nº 4.320/64, a elaboração e o controle do orçamento público no Brasil devem obedecer aos princípios

fundamentais de

• A) unidade, periodicidade e universalidade.

• B) unidade, universalidade e exclusividade.

• C) equilíbrio, exclusividade e discriminação.

• D) universalidade, exclusividade e discriminação.

• E) periodicidade, equilíbrio e afetação das receitas.
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Administração / Período administrativo e exercício financeiro / Gestão Financeira

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TRT 16ª / 2014 / FCC

Q38.

Na Lei Orçamentária Anual do exercício de 2014 da Prefeitura do município de Limoeiro do Cerrado foi prevista arrecadação de receita de IPTU, no valor de R$

650.000.00. Em função do fato gerador, o contador da prefeitura procedeu o registro contábil da receita sob o enfoque patrimonial. Com relação aos princípios

de contabilidade sob a perspectiva do setor público, é correto afirmar que o registro contábil atendeu aos seguintes princípios:

• A) competência e oportunidade.

• B) transparência e publicidade.

• C) prudência e oportunidade.

• D) transparência e competência.

• E) competência e caixa.



Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração / Receita orçamentária e extraorçamentária

Fonte: ANALISTA - ADMINISTRAçãO / DPE/RS / 2013 / FCC

Q39.

O município de Águas Mornas do Centro Oeste, no exercício de 2012, arrecadou receitas pela prestação de serviços, as quais não foram previstas na lei

orçamentária do referido exercício. De acordo com a Lei Federal no 4.320/64 tais receitas serão classificadas como

• A) extraorçamentária.

• B) intraorçamentária.

• C) orçamentária.

• D) variação patrimonial independente da execução orçamentária.

• E) receitas a classificar.
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Administração / Despesa orçamentária e extraorçamentária

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TRT 18ª / 2013 / FCC

Q40.

Para atender à insuficiência momentânea de caixa, uma entidade pública obteve um empréstimo no valor de R$ 500.000,00, em 01/03/X1, com vencimento em

dois meses. No dia 01/05/X1, a entidade pública liquidou o empréstimo com o pagamento de R$ 510.000,00 à instituição bancária, sendo R$ 10.000,00 de juros.

Considerando as informações sobre este empréstimo, é correto afirmar que, no período de 01/03/X1 a 01/05/X1, houve uma

• A) despesa orçamentária de R$ 510.000,00.

• B) despesa extraorçamentária de R$ 510.000,00.

• C) despesa extraorçamentária de R$ 500.000,00.

• D) receita extraorçamentária de R$ 510.000,00.

• E) despesa orçamentária de capital de R$ 10.000,00.
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Administração / Classificação da receita e da despesa

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TRT 16ª / 2014 / FCC

Q41.

As receitas orçamentárias que ingressam nos cofres públicos são identificadas por um código de 8 dígitos subdivididos em seis níveis. Com relação aos níveis

de detalhamento, os impostos e as dívidas ativas são espécies de receitas

• A) patrimonial e de serviços.

• B) tributária e outras receitas correntes.

• C) patrimonial e outras receitas correntes.

• D) tributária e patrimonial.

• E) tributária e receitas diversas.
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Administração / Fases administrativas da receita e da despesa orçamentária

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TRT 5ª / 2013 / FCC

Q42.

Quanto ao ciclo orçamentário, é correto afirmar que, na proposta orçamentária, constará

• A) créditos adicionais suplementares do período anterior ao que a proposta se refere e que serão reabertos durante a execução do orçamento.

• B) projeto de lei do orçamento apresentado pelo Poder Judiciário em conjunto com o Poder Executivo.

• C) quadro de cotas trimestrais da despesa que cada unidade orçamentária fica autorizada a utilizar.

• D) emendas propostas pelo Poder Legislativo ao projeto de Lei do Orçamento Anual.



• E) descrição sucinta das principais finalidades de cada unidade administrativa, com indicação da respectiva legislação.
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Administração / Papel da controladoria governamental (Controladoria Geral da União, Controladorias estaduais e Tribunais de Contas)

Fonte: ANALISTA - CONTABILIDADE / DPE/RS / 2013 / FCC

Q43.

É um dos objetos sujeitos à atuação do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, nos órgãos da Administração Direta, entidades da

Administração Indireta e entidades privadas:

• A) apreciação das contas prestadas anualmente pelos administradores públicos, mediante parecer prévio, que deverá ser elaborado em sessenta dias a

contar de seu recebimento.

• B) os processos de concessão de empréstimos a Estados e Municípios destinados a cobrir déficit orçamentário.

• C) avaliação do cumprimento dos limites mínimos de gastos com a segurança pública, a educação e a saúde realizados pelos entes da federação em cada

exercício financeiro.

• D) os contratos firmados por gestores públicos com entidades públicas ou privadas para prestação de serviços, execução de obras e fornecimento de

materiais.

• E) verificação do cumprimento dos limites e condições relativos à realização de operações de crédito dos entes da Federação, inclusive das empresas por

eles controladas, direta ou indiretamente, em cada exercício financeiro.
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Administração / Controle interno e controle externo na administração pública

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TRE/CE / 2012 / FCC

Q44.

Para que a auditoria externa possa utilizar os trabalhos dos auditores internos é obrigatório que

• A) as reuniões sejam aleatórias e sem previsão dos assuntos a serem tratados, mantendo assim a independência.

• B) haja subordinação dos auditores internos aos auditores externos.

• C) os trabalhos sejam desenvolvidos de acordo com as determinações da administração da empresa e dos órgãos de governança.

• D) a determinação da amostra, a seleção dos documentos e a revisão sejam feitas pela auditoria externa.

• E) avalie a objetividade da função da auditoria interna e a competência técnica dos auditores internos.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Informática / Conceitos básicos de componentes funcionais de computadores (hardware e software)

Fonte: ANALISTA DE GESTãO - ADMINISTRAçãO DE EMPRESAS / SABESP / 2014 / FCC

Q45.

Correspondem, respectivamente, aos elementos placa de som, editor de texto, modem, editor de planilha e navegador de internet:

• A) software, software, hardware, software e hardware.

• B) hardware, software, software, software e hardware.

• C) hardware, software, hardware, hardware e software.

• D) software, hardware, hardware, software e software.

• E) hardware, software, hardware, software e software.
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Informática / Conceitos básicos de segurança da informação / Confidencialidade, disponiilidade e integridade

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - SEGURANçA DA INFORMAçãO / MPE/MA / 2013 / FCC

Q46.

Considere o texto abaixo. 



Ao fazer logon pela primeira vez em um servidor ou site da Web, será solicitado o nome de usuário (ID) e senha temporária. Ao digitar o ID e a senha do recurso

e marcar a caixa de seleção Lembrar minha senha, as informações de logon são armazenadas com os dados da conta de usuário. Da próxima vez que esse

usuário se conectar ao mesmo recurso, essas credenciais armazenadas são usadas para autenticá-lo automaticamente. 

 

De acordo com as diretrizes da Norma ABNT NBR ISO/IEC 27002:2005, o procedimento descrito no texto

• A) é abordado e completamente divergente da norma.

• B) é abordado e está completamente de acordo com a norma.

• C) não é abordado pela norma.

• D) é abordado e parcialmente divergente da norma.

• E) é abordado e parcialmente de acordo com a norma.
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Informática / Conceitos básicos de segurança da informação / Código Malicioso (malware)

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 18ª / 2013 / FCC

Q47.

Em relação aos tipos de malware mencionados abaixo, é correto afirmar:

• A) Rootkit é um programa que dispõe de mecanismos de comunicação com o invasor que permitem que ele seja controlado remotamente. Possui processo

de infecção e propagação similar ao do worm, ou seja, é capaz de se propagar automaticamente, explorando vulnerabilidades existentes em programas

instalados em computadores.

• B) Backdoor é um programa projetado para monitorar as atividades de um sistema e enviar as informações coletadas para terceiros. Pode ser usado tanto de

forma legítima quanto maliciosa, dependendo de como é instalado, das ações realizadas, do tipo de informação monitorada e do uso que é feito por quem

recebe as informações coletadas.

• C) Spyware é um programa que permite o retorno de um invasor a um computador comprometido, por meio da inclusão de serviços criados ou modificados

para este fim. Pode ser incluído pela ação de outros códigos maliciosos, que tenham previamente infectado o computador, ou por atacantes que exploram

vulnerabilidades existentes nos programas instalados para invadi-lo.

• D) Bot é um conjunto de programas e técnicas que permite esconder e assegurar a presença de um invasor ou de outro código malicioso em um computador

comprometido. Apesar de ainda serem bastante usados por atacantes, os bots atualmente têm sido também utilizados e incorporados por outros códigos

maliciosos para ficarem ocultos e não serem detectados pelo usuário e nem por mecanismos de proteção.

• E) Trojan ou trojan-horse, é um programa que, além de executar as funções para as quais foi aparentemente projetado, também executa outras funções,

normalmente maliciosas, e sem o conhecimento do usuário. Estes programas geralmente consistem de um único arquivo e necessitam ser explicitamente

executados para que sejam instalados no computador.
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Informática / Conceitos básicos de segurança da informação / Criptografia simétrica e assimétrica

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 18ª / 2013 / FCC

Q48.

Considere as definições:

I. Uma chave pública é disponibilizada livremente para qualquer pessoa que pode querer enviar uma mensagem. Uma segunda chave privada é mantida em

segredo, para que somente o receptor da mensagem a conheça. Qualquer mensagem que seja criptografada usando a chave pública, só poderá ser

descriptografada aplicando-se o mesmo algoritmo, mas usando a chave privada correspondente. Qualquer mensagem que seja criptografada usando a chave

privada só poderá ser descriptografada usando-se a chave pública correspondente.

II. É uma cadeia brasileira, hierárquica e de confiança, que viabiliza a emissão de certificados digitais para identificação virtual do cidadão. O ITI desempenha o

papel de Autoridade Certificadora Raiz (AC-Raiz) e também exerce as funções de credenciar e descredenciar os demais participantes da cadeia, supervisionar e

fazer auditoria dos processos.

III. Uma chave secreta, que pode ser um número, uma palavra ou apenas uma sequência de letras aleatórias, é aplicada ao texto de uma mensagem para

alterar o conteúdo de uma determinada maneira. Desde que o remetente e o destinatário saibam a chave secreta, eles podem criptografar e descriptografar

todas as mensagens que usam essa chave.

As definições I, II e III correspondem, respectivamente, a



• A)

.

• B)

.

• C)

.

• D)

.

• E)

.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Informática / Conceitos básicos de segurança da informação / Infraestrutura de chave Pública

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - SEGURANçA DA INFORMAçãO / MPE/MA / 2013 / FCC

Q49.

A Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) é uma cadeia hierárquica e de confiança que viabiliza a emissão de certificados digitais para

identificação virtual do cidadão. O ITI, além de desempenhar o papel de certificação, também tem o papel de credenciar e descredenciar os demais participantes

da cadeia, supervisionar e fazer auditoria dos processos. Desse modo, observa-se que o modelo adotado pelo Brasil foi o de certificação

• A) presencial e remota.

• B) que utiliza RSA e SaaS.

• C) que utiliza Diffie-Hellman e SOA.

• D) por amostragem.

• E) com raiz única.
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Informática / Conceitos básicos de segurança da informação / Assinatura e Certificados digitais

Fonte: ANALISTA DE GESTãO - SISTEMAS / SABESP / 2014 / FCC

Q50.

Em uma comunicação pela internet sem garantia de segurança, um intruso (Maurício) pode convencer os profissionais (Angela e Angelo) que chaves públicas

falsas pertencem a eles. Assim, estabelecendo um processo de confiança entre os dois, Maurício pode fazer-se passar por ambos.

Neste cenário, quando Angela enviar uma mensagem para Angelo solicitando sua chave pública, o intruso Maurício poderá interceptá-la e devolver-lhe uma

chave pública forjada por ele. Ele também pode fazer o mesmo com Angelo, fazendo com que cada lado pense que está se comunicando com o outro, quando

na verdade estão sendo interceptados pelo intruso. Maurício então pode decifrar todas as mensagens, cifrá-las novamente ou, se preferir, pode até substituí-las

por outras mensagens.

Através de um ataque deste tipo, um intruso pode causar tantos danos ou até mais do que causaria se conseguisse quebrar o algoritmo de criptografia

empregado pelos profissionais.

A garantia para evitar este ataque é representada ......, que consistem em chaves públicas assinadas por uma terceira parte de confiança, que evitam tentativas

de substituição de uma chave pública por outra. De posse de um destes, Angelo teria, além da sua chave pública, mais informações como seu nome, endereço

e outros dados pessoais, e a assinatura de alguém em quem Angela deposita sua confiança: uma autoridade de certificação ou CA (Certification Authority).

A lacuna do texto é corretamente preenchida por:

• A) pelos certificados digitais.



• B) pelas assinaturas eletrônicas.

• C) pelos algoritmos de criptografia simétrica.

• D) por documentos gerados por hashing.

• E) pela infraestrutura brasileira de criptografia.
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Informática / Conceitos básicos de segurança da informação / Hashes criptográficos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - INFORMáTICA/ INFRAESTRUTURA / TRF 3ª / 2014 / FCC

Q51.

Considere que Bob escolheu os números primos p=7 e q=11 e selecionou um número primo e=5. Alice quer enviar para Bob um texto claro M=4. Usando a

chave pública de Bob e, Alice encripta a mensagem utilizando o RSA. O valor do texto cifrado será

• A) 15.

• B) 12.

• C) 23.

• D) 25.

• E) 26.
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Informática / Conceito de Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBD)

Fonte: ANALISTA - INFORMáTICA / DPE/RS / 2013 / FCC

Q52.

Acerca de banco de dados relacionais considere:

I. Os sistemas relacionais só exigem que o banco de dados seja percebido pelo usuário como tabelas. No nível físico o sistema é livre para armazenar os dados

usando arquivos sequenciais, indexação, hashing etc.

II. As tabelas representam uma abstração do modo como os dados estão armazenados fisicamente de forma que diversos detalhes do nível de armazenamento

ficam ocultos ao usuário.

III. Todo o conteúdo de informação do banco de dados é representado de um e somente um modo, ou seja, como valores explícitos em posições de colunas em

linhas de tabelas. Este princípio é satisfeito pelos BDs relacionais.

IV. Não existem ponteiros conectando uma tabela a outra em BDs relacionais. Com isso se quer dizer que não existem ponteiros no nível físico, pois ponteiros

não podem ficar visíveis ao usuário.

Está correto o que consta em

• A) I, II, III e IV.

• B) I e II, apenas.

• C) I, II e III, apenas.

• D) I, III e IV, apenas.

• E) III e IV, apenas.
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Informática / Modelo relacional de dados / Modelo de Dados, entidades, atributos, relacionamentos e cardinalidade

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 18ª / 2013 / FCC

Q53.

Mariana trabalha no TRT e seu chefe solicitou a definição de uma política de backup que permitisse que todos os arquivos modificados ou alterados a cada dia

de trabalho fossem copiados e pudessem ser recuperados, caso necessário, pela data da alteração. Mariana escolheu o tipo de backup

• A) normalizado.

• B) decremental.

• C) mensal incremental.



• D) diário.

• E) mensal diferencial.
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Informática / Conceitos / Data Warehousing

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - INFORMáTICA/ BANCO DE DADOS / TRF 3ª / 2014 / FCC

Q54.

A tecnologia de Data Warehouse oferece suporte às ferramentas OLAP, que apresentam visões multidimensionais de dados permitindo a análise das operações

de negócio para facilitar a tomada de decisões. Estas ferramentas suportam algumas operações de maneira a dar aos analistas o poder de observar os dados

de várias maneiras em níveis diferentes. Considere duas destas operações mostradas nas figuras abaixo.

As operações mostradas na Figura 1 e na Figura 2, respectivamente, são

• A) rotação e drill-down.

• B) ROLAP e drill-through.

• C) rotação e roll-up.

• D) roll-up e rotação.

• E) drill-down e ROLAP.
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Informática / Conceitos / Business Intelligence

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - CIêNCIAS DA COMPUTAçãO / PGJ/CE / 2013 / FCC

Q55.

Em relação ao entendimento do significado do termo Business Intelligence (BI) e da solução que provê, a definição que NÃO é coerente com o termo Business

Intelligence é a que



• A) consiste em uma metodologia que fornece objetivos de negócios ligados a objetivos de TI, provendo métricas e modelos de maturidade para medir a sua

eficácia e identificando as responsabilidades relacionadas dos donos dos processos de negócios e de TI.

• B) se refere à aplicação de técnicas analíticas para informações sobre condições de negócio no sentido de melhorá-las, de uma maneira automatizada, mas

com a interpretação e respostas humanas, de forma a melhorar a tomada de decisões.

• C) reúne recursos que provêm a habilidade para que a pessoa certa receba a informação adequada e no momento correto para tomar a melhor decisão.

• D) consiste em um sistema de negócios que inclui uma estrutura de busca efetiva e acessível, acurada, em tempo real, com informações e relatórios que

permitam aos líderes das áreas de negócio se manterem informados para tomar decisões.

• E) é uma solução fácil de dizer, mas difícil de fazer corretamente pois envolve mudanças na forma como a organização conduz uma busca efetiva, bem

como, a necessidade de se possuir uma base de dados de qualidade para que se possa tomar ações com o objetivo de otimizar a performance corporativa.
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Informática / Ambiente Microsoft Office / Utilização da planilha eletrônica Microsoft Excel (2010)

Fonte: PROFISSIONAL DE SERVIçOS TéCNICOS - TéCNICO EM CONTABILIDADE / INFRAERO / 2011 / FCC

Q56.

O intervalo de células A1 até E5 de uma planilha Excel é formado por

• A) 1 linha, 5 colunas e 5 células.

• B) 5 linhas, 1 coluna e 5 células.

• C) 5 linhas, 5 colunas e 5 células.

• D) 5 linhas, 5 colunas e 25 células.

• E) 25 linhas, 25 colunas e 25 células.
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Contabilidade Geral / Contabilidade / Conceituação e objetivos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTADOR / TJ/AP / 2009 / FCC

Q57.

São considerados itens monetários e geram perdas ou ganhos monetários em períodos de inflação crescente os

• A) estoques mantidos entre dois períodos contábeis e o saldo dos valores a receber.

• B) saldos dos valores a receber e das disponibilidades no período.

• C) resultados de equivalência patrimonial e o saldo dos imobilizados.

• D) passivos de curto prazo e os estoques mantidos no período.

• E) imobilizados e os saldos de valores a receber.
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Contabilidade Geral / Princípios contábeis e normas contábeis brasileiras emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TRT 5ª / 2013 / FCC

Q58.

O contador de uma determinada entidade pública, ao avaliar as aplicações financeiras, entre alternativas igualmente válidas, determina a adoção do maior valor,

o que implica NÃO obediência ao princípio

• A) da competência.

• B) da prudência.

• C) da continuidade.

• D) do registro pelo valor original.

• E) da entidade.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Contabilidade Geral / Componentes do patrimônio / Conceitos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TRT 18ª / 2013 / FCC



Q59.

Considere as seguintes informações:

− A empresa A produz equipamentos especiais.

− A empresa B adquiriu alguns desses equipamentos para revendê-los, dentro do seu ciclo operacional.

− A empresa C adquiriu da empresa B dois desses equipamentos para utilizá-los em seu processo produtivo.

− A empresa D adquiriu o direito de usar a marca dos equipamentos da empresa A por 5 anos.

Os equipamentos adquiridos pelas empresas B e C e o direito de uso da marca adquirido pela empresa D são, respectivamente, classificados no Balanço

Patrimonial das empresas B, C e D, no ativo

• A) não circulante, não circulante e não circulante.

• B) circulante, circulante e circulante.

• C) circulante, não circulante e não circulante.

• D) circulante, não circulante e circulante.

• E) não circulante, circulante e não circulante.
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Contabilidade Geral / Componentes do patrimônio / Critérios de avaliação e evidenciação

Fonte: ANALISTA DE GESTãO I - CONTABILIDADE / SABESP / 2012 / FCC

Q60.

Uma companhia mineradora adquiriu um Ativo Imobilizado e incorreu nos seguintes gastos:

I. R$ 100.000 referentes ao valor de compra à vista, líquido dos tributos recuperáveis.

II. R$ 30.000 referentes aos custos de instalação e preparação do local para que o mesmo seja capaz de entrar em operação.

III. R$ 10.000 referentes às atividades promocionais para introdução de um novo produto.

IV. R$ 20.000 referentes a fretes e manuseio.

Com base nestas informações, o custo do Ativo Imobilizado adquirido deve incluir

• A) I, apenas.

• B) II e III, apenas.

• C) II e IV, apenas.

• D) I, II e IV, apenas.

• E) I, II, III e IV.
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Contabilidade Geral / Variação do patrimônio líquido / Conceitos, critérios de avaliação e evidenciação

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TRT 5ª / 2013 / FCC

Q61.

A Cia. Verde & Amarelo realizou no primeiro semestre de 2013 as seguintes operações:

I. Aumentou o capital social em R$ 80.000,00, sendo 50% com Reservas de Lucros existentes em 31/12/2012 e 50% em dinheiro.

II. Adquiriu ações de sua própria emissão por R$ 30.000,00.

III. Emitiu debêntures no valor total de R$ 50.000,00, tendo incorrido em custos de transação de R$ 4.000,00 e recebido R$ 2.000,00 de prêmio pela sua

emissão.

IV. Apurou um lucro líquido no semestre de R$ 200.000,00 com a seguinte destinação: Reserva Legal: R$ 10.000,00; Reserva Estatutária: R$ 20.000,00;

Dividendos Obrigatórios: R$ 50.000,00. O restante do lucro foi retido para expansão.

O reconhecimento dessas operações aumentou o Patrimônio Líquido da Cia. Verde & Amarelo, no primeiro semestre de 2013, em

• A) R$ 190.000,00.



• B) R$ 158.000,00.

• C) R$ 222.000,00.

• D) R$ 162.000,00.

• E) R$ 160.000,00.
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Contabilidade Geral / Escrituração contábil / Método das partidas dobradas

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TRT 15ª / 2013 / FCC

Q62.

Em relação à escrituração contábil, é correto afirmar que:

• A) somente as empresas constituídas sobre a forma de Sociedade por Ações estão obrigadas a escrituração contábil.

• B) todas as empresas, independente da forma jurídica, devem manter escrituração contábil para atender as normas da Receita Federal, em relação ao

Imposto de Renda e à Contribuição Social.

• C) somente as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte estão desobrigadas da apresentação da escrita contábil ao fisco.

• D) todas as construtoras que optarem pela tributação pelo regime especial tributário do patrimônio de afetação estão obrigadas a manter a escrituração

contábil.

• E) as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido e as empresas optantes pelo simples estão desobrigadas da escrituração contábil.
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Contabilidade Geral / Escrituração contábil / Contas patrimoniais e de resultado

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TRT 19ª / 2014 / FCC

Q63.

Uma empresa efetua suas vendas somente à vista e concede aos compradores uma garantia contra defeitos de fabricação por um prazo de um ano após a data

da compra. A empresa vendeu um total de R$ 10.000,00 no ano de 2012 e estimou, com a utilização de um modelo estatístico validado e com alto grau de

confiabilidade, que os gastos com peças e serviços para corrigir os eventuais defeitos correspondem a 2% do volume total de vendas. Os valores que devem ser

apresentados em suas demonstrações contábeis de 2012, são, em reais:

• A) Receita de vendas (em 2012) = 10.000 e Valores a Receber (31/12/2012) = 10.000.

• B) Receita de vendas (em 2012) = 10.000; Caixa e Equivalentes de Caixa (31/12/2012) = 9.800; Despesa com Provisão (em 2012) = 200.

• C) Receita de vendas (em 2012) = 9.800; Caixa e Equivalentes de Caixa (31/12/2012) = 9.800.

• D) Receita de vendas (em 2012) = 9.800; Valores a Receber (31/12/2012) = 9.800; Despesa com Provisão (em 2012) = 200; Provisão para Garantia

(31/12/2012) = 200.

• E) Receita de vendas (em 2012) = 10.000; Caixa e Equivalentes de Caixa (31/12/2012) = 10.000; Despesa com Provisão (em 2012) = 200; Provisão para

Garantia (31/12/2012) = 200.
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Contabilidade Geral / Tratamento contábil dos estoques de mercadorias - conceitos e forma de avaliação

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TRE/RN / 2011 / FCC

Q64.

A Cia. Campos Verdes apresentou os seguintes dados no mês de setembro de 2010, em R$: 

 

Consumo de Materiais Diretos ........................................... 100.000,00 

 

Mão de Obra Direta ............................................................ 80.000,00 

 

Estoque Inicial de Produtos em Elaboração ...................... 60.000,00 

 

Custo dos Produtos Vendidos............................................ 470.000,00 

 

Custos Indiretos de Fabricação.......................................... 240.000,00 

 

Estoque Inicial de Produtos Acabados............................... 110.000,00 



Estoque Final de Produtos em Elaboração........................ 70.000,00 

 

O Custo da Produção Acabada e o Estoque Final de Produtos Acabados, neste mês, equivaleram, respectivamente, a, em R$,

• A) 410.000,00 e 50.000,00.

• B) 420.000,00 e 40.000,00.

• C) 480.000,00 e 50.000,00.

• D) 410.000,00 e 40.000,00.

• E) 420.000,00 e 60.000,00.
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Contabilidade Geral / Tipos de Inventários / Apuração do custo das mercadorias vendidas e do resultado com mercadorias

Fonte: ANALISTA TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA GOVERNAMENTAL / TCE/AM / 2013 / FCC

Q65.

Considere as seguintes aquisições realizadas pela Cia. Vale Tudo S.A.:

Ativo 1 − Aquisição de uma Marca cuja vida útil é indeterminada.

Ativo 2 − Aquisição de um imóvel para ser utilizado em suas operações. Sabe-se que 2 meses após a compra, o imóvel sofreu uma valorização de 20%.

Ativo 3 − Aquisição de 100% do total das ações da Cia. Gama, com o objetivo de diversificar suas atividades. O valor pago corresponde exatamente ao valor

justo líquido dos ativos e passivos identificáveis da adquirida.

Em relação aos critérios de mensuração dos respectivos ativos, é correto afirmar que o ativo

• A) 3 é mensurado pelo custo de aquisição, pois a Cia. Gama se caracteriza como empresa controlada.

• B) 1 é mensurado pelo custo de aquisição corrigido.

• C) 2 é mensurado pelo custo de aquisição, atualizado, menos a depreciação acumulada.

• D) 3 é mensurado pelo método da equivalência patrimonial, pois a Cia. Gama se caracteriza como empresa coligada.

• E) 1 é mensurado pelo custo de aquisição menos a perda por impairment acumulada.
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Contabilidade Geral / Balanço Patrimonial / Estrutura e elaboração

Fonte: AGENTE FISCAL DE RENDAS - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEFAZ/SP / 2013 / FCC

Q66.

Considere as seguintes informações:

I. A Cia. Aeroplana S.A. produz aviões especiais, cujo ciclo operacional é de 20 meses.

II. A Cia. Negociante adquiriu 80% das ações da Cia. A com a finalidade de assegurar o fornecimento de matéria-prima para seus produtos.

III. A Cia. Voa Bem adquiriu um avião da Cia. Aeroplana para utilizar na prestação de seus serviços.

IV. A Cia. Lucrativa adquiriu ações da Cia. A com a finalidade de negociá-las a qualquer momento.

Os ativos registrados nos itens I a IV devem ser classificados no Balanço Patrimonial das empresas Aeroplana S.A., Negociante, Voa Bem e Lucrativa,

respectivamente, como

• A) circulante, não circulante, não circulante e circulante.

• B) não circulante, circulante, não circulante e não circulante.

• C) não circulante, não circulante, não circulante e circulante.

• D) circulante, circulante, não circulante e circulante.

• E) circulante, não circulante, circulante e circulante.
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Contabilidade Geral / Demonstração do resultado do exercício / Conteúdo e forma de apresentação



Fonte: AGENTE FISCAL DE RENDAS - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEFAZ/SP / 2013 / FCC

Q67.

Determinada empresa adquiriu estoque de mercadorias em outubro de 2011, tendo pago 40% em novembro e o restante em dezembro de 2011. A venda deste

estoque foi realizada em janeiro de 2012, cujo valor foi recebido 60% em março e 40% em abril de 2012. Com base nestas informações, o custo das

mercadorias vendidas deveria ter sido reconhecido na Demonstração do Resultado do mês de

• A) outubro.

• B) novembro.

• C) dezembro.

• D) janeiro.

• E) março (60%) e do mês de abril (40%).
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Contabilidade Geral / Apuração e procedimentos contábeis para a identificação do resultado do exercício

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TRT 5ª / 2013 / FCC

Q68.

A empresa Comercial S.A. realizou, em 31/12/2012, uma venda, do produto A, no valor total de R$ 90.000,00, tendo recebido R$ 30.000,00 à vista e o restante

para ser recebido em 30/04/2014. Se o cliente tivesse efetuado a compra do produto A à vista, ele pagaria, no total, R$ 83.000,00. Com base nestas

informações e na regulamentação vigente, a empresa Comercial S.A. reconheceu, no momento da venda, uma receita de vendas de

• A) R$ 90.000,00.

• B) R$ 83.000,00.

• C) R$ 30.000,00.

• D) R$ 83.000,00 e uma receita financeira de R$ 7.000,00.

• E) R$ 90.000,00 e uma despesa financeira a apropriar de R$ 7.000,00.
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Contabilidade Geral / Custo dos produtos vendidos e dos serviços prestados

Fonte: AGENTE FISCAL DE RENDAS - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEFAZ/SP / 2013 / FCC

Q69.

A empresa BRfone Ltda. produz somente dois tipos de aparelhos de telefone, telefone preto sem fio e telefone vermelho com fio, cujos preços de venda por

unidade, líquidos de tributos, são $60 e $40, respectivamente. Para a produção, a empresa incorre nos seguintes custos:

Sabe-se que a empresa paga comissões de 5% sobre o preço líquido de vendas aos vendedores. Com base nessas informações, a soma dos custos e

despesas variáveis incorridos para a produção de cada unidade dos produtos telefone preto e telefone vermelho, respectivamente, é, em $,

• A) 8,00 e 5,50.

• B) 11,00 e 6,00.

• C) 13,00 e 7,50.

• D) 16,00 e 9,50.

• E) 17,00 e 16,00.
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Contabilidade Geral / Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados / Conteúdo, forma e outros aspectos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTADORIA / TRF 4ª / 2010 / FCC



Q70.

Dados extraídos da Demonstração de Lucros Acumulados da Cia. Pouso Alegre, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2009 (em R$):

Ajuste credor de períodos anteriores ........................................................................... 10.000,00

Dividendos propostos pela administração ............................................................................ 150.000,00

Constituição da Reserva Legal ............................................................................. 20.000,00

Lucro líquido do Exercício ............................................................................. 400.000,00

Reversão da Reserva de Contingências .............................................................................. 70.000,00

Constituição de outras reservas de lucros .............................................................................. 240.000,00

Saldo em 31/12/2009 ....................................................................................... 0,00

O saldo inicial em 31/12/2008 correspondia a um prejuízo acumulado, em R$, de

• A) 50.000,00.

• B) 30.000,00.

• C) 70.000,00.

• D) 60.000,00.

• E) 80.000,00.
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Contabilidade Geral / Procedimentos contábeis para elaboração / Demonstração dos fluxos de caixa

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TRT 19ª / 2014 / FCC

Q71.



Na Demonstração dos Fluxos de Caixa referente ao exercício financeiro de 2012, as atividades de investimentos consumiram caixa, em reais, no valor de

• A) 7.850.000,00.

• B) 3.730.000,00.

• C) 1.730.000,00.

• D) 4.400.000,00.

• E) 3.340.000,00.
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Contabilidade Geral / Procedimentos contábeis para elaboração / Demonstração do valor adicionado

Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL - 3ª CATEGORIA / SEFAZ/RJ / 2014 / FCC

Q72.

Determinada empresa comercial apresentava as seguintes informações referentes ao primeiro semestre de 2013:



Sabe-se que o valor dos tributos recuperáveis referentes às mercadorias comercializadas no primeiro semestre foi R$ 30.000,00 e, além da obrigação assumida

com fornecedores, nenhum gasto adicional foi necessário para colocar as mercadorias em condições de serem vendidas. Com base nestas informações, o Valor

Adicionado a Distribuir gerado pela empresa, no primeiro semestre de 2013, foi

• A) R$ 230.000,00.

• B) R$ 410.000,00.

• C) R$ 190.000,00.

• D) R$ 280.000,00.

• E) R$ 250.000,00.
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Contabilidade de Custos / Custo / Conceito, classificação, sistemas, formas de produção e métodos de custeio; nomenclatura aplicáveis a custos

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - CIêNCIAS CONTáBEIS / MPE/PE / 2012 / FCC

Q73.

A Cia. Industrial Cajaíba registrava, em 31-12-2010, os seguintes valores nas contas do Balanço, relativos a estoques, em R$:

Materiais......................................................... 80.000,00

Produtos em Processo..................................... 60.000,00

Produtos Acabados.......................................... 95.000,00

Durante o ano de 2011, a contabilidade registrou as seguintes informações:

Compra de Materiais...................................... 100.000,00

Mão de Obra Direta........................................ 85.000,00

Custos Indiretos de Fabricação...................... 243.000,00

Em 31-12-2011, inventariaram-se os estoques, cujos valores foram avaliados, em R$, equivalentes a:

Materiais......................................................... 60.000,00

Produtos em Processo................................... 75.000,00

Produtos Acabados........................................ 92.000,00

O Custo da Produção Acabada pela companhia em 2011 correspondeu, em R$, a:

• A) 436.000,00.

• B) 433.000,00.

• C) 448.000,00.

• D) 430.000,00.

• E) 446.000,00.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Contabilidade de Custos / Custeio por absorção e custeio variável

Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL - 3ª CATEGORIA / SEFAZ/RJ / 2014 / FCC

Q74.



A empresa Industrial produz um único produto e para produzir integralmente 1.000 unidades deste produto incorreu nos seguintes

gastos durante o mês de junho de 2013:

Sabendo que a empresa Industrial utiliza o Custeio por Absorção, o custo unitário da produção do período foi

• A) R$ 51,00.

• B) R$ 13,00.

• C) R$ 15,00.

• D) R$ 34,00.

• E) R$ 41,00.
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Contabilidade de Custos / Custeio, controle, tratamento contábil da mão de obra direta e indireta

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CIêNCIAS CONTáBEIS / TJ/PA / 2009 / FCC

Q75.

A empresa Wissen, fabricante de um único produto, estabeleceu os seguintes padrões do custo de mão-deobra por unidade:

Em determinado mês, ocorreram os seguintes eventos reais:

A variação de eficiência (quantidade) no uso da mão-deobra, em valores monetários (R$), relativa à produção por unidade foi de, em reais,

• A) 1,20 favorável.

• B) 1,00 desfavorável.

• C) 0,15 favorável.

• D) 0,15 desfavorável.

• E) 1,20 desfavorável.
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Contabilidade de Custos / Custeio, tratamento contábil e custos indiretos de fabricação

Fonte: ANALISTA DE PROCESSOS ORGANIZACIONAIS - CIêNCIAS CONTáBEIS / BAHIAGÁS / 2010 / FCC

Q76.

Para as questões seguintes poderão ser utilizadas as seguintes siglas:

BP = Balanço Patrimonial.

DRE = Demonstração de Resultado do Exercício.

DLPA = Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados.

DMPL = Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.

DOAR = Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos.

DFC = Demonstração do Fluxo de Caixa.

DFCL = Demonstração do Fluxo de Caixa Livre.

DVA = Demonstração do Valor Adicionado.

BS = Balanço Social.

NE = Notas Explicativas.

RA = Relatório da Administração.

LRF = Lei de Responsabilidade Fiscal.

IR = Imposto de Renda.

CSLL = Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.

LAIRC = Lucro Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social.

IRPJ = Imposto de Renda Pessoa Jurídica.

ICMS = Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços.

IPI = Imposto sobre Produtos Industrializados.

ISS = Imposto Sobre Serviços.

Os gastos com depreciação de equipamentos utilizados na fabricação de mais de um produto, salários de supervisores de produção, aluguel de fábrica e

energia elétrica que não pode ser associada ao produto, devem ser classificados como custos

• A) com materiais diretos.

• B) diretos.

• C) fixos.

• D) variáveis.

• E) indiretos.
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Contabilidade de Custos / Critérios de rateio

Fonte: ANALISTA SUPERIOR II - CONTADOR / INFRAERO / 2009 / FCC

Q77.

Os gerentes da Indústrias Reunidas Ltda. estão discutindo as formas de alocar o custo dos departamentos de serviços, o Controle de Qualidade e a Manutenção 

para os departamentos produtivos. Para a reunião o controller providenciou o seguinte relatório: 



 

Se a Indústrias Reunidas Ltda. usa o método direto para alocar os custos dos departamentos de serviços, o total dos custos indiretos alocados pelos

departamentos de serviços para o departamento de montagem deveria ser

• A) R$ 80.000,00.

• B) R$ 87.500,00.

• C) R$ 120.000,00.

• D) R$ 167.500,00.

• E) R$ 467.500,00.
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Contabilidade de Custos / Custeio por ordem e por processo

Fonte: AGENTE FISCAL DE RENDAS - GESTãO TRIBUTáRIA / SEFAZ/SP / 2013 / FCC

Q78.

Na Produção por Ordem, quando há danificações de matérias-primas, durante a elaboração de determinadas ordens, dois procedimentos podem ser utilizados:

a concentração dentro dos Custos Indiretos para rateio à produção toda do período ou a apropriação

• A) aos departamentos de produção.

• B) aos departamentos de apoio à produção.

• C) à ordem que está sendo elaborada.

• D) às unidades operacionais.

• E) aos departamentos administrativos.
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Contabilidade de Custos / Coprodutos, subprodutos e sucatas / Conceito, cálculo e tratamento contábil

Fonte: AGENTE FISCAL DE RENDAS - GESTãO TRIBUTáRIA / SEFAZ/SP / 2013 / FCC

Q79.

Considere as seguintes assertivas:

I. Itens gerados de forma normal durante o processo de produção possuem mercado de venda relativamente estável e representam porção ínfima do

faturamento da empresa.

II. Itens cuja venda é realizada esporadicamente por valor não previsível no momento em que surgem na produção.

III. Itens consumidos de forma anormal e involuntária durante o processo de produção.

Com base nas terminologias de custos, as assertivas I, II e III referem-se, respectivamente, a

• A) subprodutos, perdas e gastos.

• B) sucatas, coprodutos e perdas.

• C) sucatas, perdas e subprodutos.

• D) sucatas, subprodutos e custos.



• E) subprodutos, sucatas e perdas.
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Contabilidade de Custos / Margem de contribuição

Fonte: AGENTE FISCAL DE RENDAS - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEFAZ/SP / 2013 / FCC

Q80.

Instruções: Para responder às questões seguintes, considere os dados, a seguir, referentes aos exercícios financeiros de

2011 e 2012, sobre uma indústria que produz e vende um único produto:

Obs.: Considere ainda que não existiam estoques iniciais de produtos em elaboração e de produtos acabados em cada

um dos exercícios financeiros.

Os valores da margem de contribuição unitária do produto nos exercícios financeiros de 2011 e 2012 foram, respectivamente, em R$,

• A) 5,20 e 5,20.

• B) 6,00 e 6,00.

• C) 6,00 e 7,20.

• D) 7,00 e 7,00.

• E) 12,00 e 12,00.
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Contabilidade de Custos / Análise das relações custo/volume/lucro

Fonte: AGENTE FISCAL DE RENDAS - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEFAZ/SP / 2013 / FCC

Q81.

Considere as seguintes equações:

Equação 1 − Quantidade Padrão × Preço Real

Equação 2 − Quantidade Padrão × Preço Padrão.

Na análise de variações dos materiais diretos, pelo critério que se quantifica a variação mista, uma terceira Equação resultante da subtração da Equação 1 pela

Equação 2, nesta ordem, indica

• A) a variação de preço.

• B) a variação de quantidade.

• C) a variação de consumo.

• D) o custo real.

• E) a identificação do consumo.
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Contabilidade de Custos / O ponto de equilíbrio contábil / Econômico e Financeiro

Fonte: ANALISTA DESENVOLVIMENTO GESTãO JúNIOR - CIêNCIAS CONTáBEIS / METRÔ/SP / 2014 / FCC



Q82.

A empresa Industrial produz um único produto. Cada unidade de seu produto é vendida por R$ 1.800,00, sendo que neste valor estão inclusos 20% de tributos.

O valor dos custos variáveis é de R$ 940,00 por unidade e os custos fixos mensais são R$ 900.000,00 referentes à mão de obra e R$ 360.000,00 referentes à

depreciação dos equipamentos. As despesas fixas mensais são R$ 38.000,00 referentes a gastos gerais e R$ 430.000,00 referentes aos salários dos

administradores da empresa. Com base nestas informações, o ponto de equilíbrio contábil mensal da empresa Industrial, em quantidade, é

• A) 2.520.

• B) 3.456.

• C) 2.512.

• D) 2.010.

• E) 1.200.
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Contabilidade de Custos / Custeio baseado em atividades ABC - Activity Based Costing

Fonte: AGENTE FISCAL DE RENDAS - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEFAZ/SP / 2013 / FCC

Q83.

É uma etapa relevante do Custeio Baseado em Atividades:

• A) o rateio dos custos indiretos aos departamentos.

• B) a atribuição dos custos variáveis aos departamentos.

• C) a identificação e seleção dos direcionadores de custos.

• D) a distribuição dos custos acumulados dos departamentos de serviços aos departamentos de produção.

• E) a atribuição dos custos dos departamentos aos produtos.
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Auditoria / Conceitos e objetivos

Fonte: ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO - INSPEçãO GOVERNAMENTAL / TCM/CE / 2010 / FCC

Q84.

Considere:

I. A opinião modificada que deve conter a descrição dos trabalhos executados pelo auditor, compreendendo: planejamento, execução dos procedimentos com

base em teses; avaliação das práticas e das estimativas contábeis adotadas, bem como da apresentação das demonstrações contábeis.

II. O conjunto de procedimentos técnicos que tem por objetivo a emissão de opinião modificada sobre a avaliação das demonstrações financeiras.

III. A existência de um sistema de controle interno apropriado que reduz ao mínimo a probabilidade de ocorrência de risco.

Aplica-se tanto para a Auditoria Governamental quanto para as Auditoria Interna e Independente o que consta APENAS em

• A) I.

• B) I e II.

• C) II.

• D) II e III.

• E) III.
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Auditoria / Procedimentos de auditoria / Testes de auditoria

Fonte: AGENTE FISCAL DE RENDAS - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEFAZ/SP / 2013 / FCC

Q85.

O auditor contábil da empresa TransEnergia S.A., empresa que atua no segmento de transmissão de energia, deve confirmar se a empresa realizou, em suas

demonstrações contábeis,

• A) o registro dos gastos realizados com novos empreendimentos, no passivo, como direitos de uso − concessão.



• B) a contabilização do ativo imobilizado em operação, como ativo imobilizado em curso, tanto para a contabilidade regulatória como para a contabilidade

societária.

• C) a criação de conta redutora para o ativo imobilizado em curso, exclusivamente para atender ao balanço societário, com o objetivo de registrar os custos do

ativo imobilizado em uso para ativo imobilizado em serviço.

• D) a manutenção dos valores do Intangível em conta do Imobilizado ou de Investimento, conforme determina a contabilidade regulatória.

• E) a criação de contas contábeis em registro suplementar para contabilização dos custos de construção em conta de resultados.
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Auditoria / Papéis de trabalho e documentação de auditoria

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - AUDITOR / TJ/PI / 2009 / FCC

Q86.

Os papéis de trabalho devem ser conservados pelo auditor, para fins de fiscalização do exercício profissional, pelo prazo de

• A) 3 (três) anos, a contar da data da emissão de seu parecer.

• B) 3 (três) anos, a contar da data da publicação das demonstrações contábeis da companhia auditada.

• C) 4 (quatro) anos, a contar da data da publicação das demonstrações contábeis da companhia auditada.

• D) 4 (quatro) anos, a contar da data da assembléia geral dos acionistas que aprovar as demonstrações contábeis da sociedade auditada.

• E) 5 (cinco) anos, a contar da data da emissão de seu parecer.
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Auditoria / Normas de execução dos trabalhos de auditoria

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TRT 18ª / 2013 / FCC

Q87.

O conceito genérico de auditoria de regularidade, adotado pelas Normas de Auditoria do Tribunal de Contas da União − NAT, em sua revisão de 2011,

atualmente é o

• A) processo que objetiva examinar a economicidade, eficiência, eficácia e efetividade de organizações, programas e atividades governamentais, com a

finalidade de avaliar o seu desempenho e de promover o aperfeiçoamento da gestão pública.

• B) exame independente e objetivo de uma situação ou condição, em confronto com um critério ou padrão preestabelecido, para que se possa opinar ou

comentar a respeito para destinatários indeterminados.

• C) processo que objetiva examinar se as demonstrações contábeis evidenciam adequadamente, em seus aspectos relevantes, os atos e fatos concernentes

à administração orçamentária, financeira e patrimonial de acordo com a legislação pertinente, os princípios e as normas de contabilidade aplicáveis.

• D) processo cujo objetivo é o exame da legalidade e legitimidade dos atos de gestão em relação a padrões normativos expressos em normas técnicas ou

jurídicas e regulamentos aplicáveis, bem como em relação a disposições de cláusulas de contratos, convênios, acordos, ajustes e instrumentos congêneres.

• E) processo sistemático, documentado e independente de se avaliar objetivamente uma situação ou condição para determinar a extensão na qual os critérios

aplicáveis são atendidos, obter evidências quanto a esse atendimento e relatar os resultados dessa avaliação a um destinatário predeterminado, cujo objetivo

é examinar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão dos responsáveis sujeitos à jurisdição do Tribunal, quanto aos aspectos contábil, financeiro,

orçamentário e patrimonial.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Auditoria / Planejamento da auditoria

Fonte: AUDITOR / TCE/SP / 2013 / FCC

Q88.

NÃO constitui uma recomendação que deve ser considerada pelos responsáveis pelo planejamento da auditoria governamental:

• A) o conhecimento detalhado da política e dos instrumentos de gestão da entidade.

• B) o conhecimento do resultado e das providências tomadas em relação a trabalhos anteriores, semelhantes ou relacionados.

• C) a natureza, a oportunidade e a extensão dos procedimentos de auditoria a serem utilizados, levando-se em conta a política de gestão de riscos da

entidade.

• D) a rejeição do uso de trabalho de especialistas na área de atuação da entidade auditada, sob pena de comprometer o sigilo inerente aos trabalhos.

• E) a expectativa da entidade externada aos auditores internos antes do início dos trabalhos.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br



Auditoria / Fraude e erro

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TRT 15ª / 2013 / FCC

Q89.

São formas de burla pela Administração, de controles que aparentemente estão funcionando com eficácia:

I. Registrar lançamentos fictícios no livro diário, em especial no final do período contábil, de forma a modificar os resultados operacionais ou alcançar outros

objetivos.

II. Ajustar indevidamente as premissas e alterar os julgamentos utilizados para estimar saldos contábeis.

III. Omitir, antecipar ou atrasar o reconhecimento, nas demonstrações contábeis, de eventos e operações que tenham ocorrido durante o período das

demonstrações contábeis que estão sendo apresentadas.

IV. Contratar operações complexas, que são estruturadas para refletir erroneamente a situação patrimonial ou o desempenho da entidade.

Está correto o que se afirma em

• A) I, II e III, apenas.

• B) II, III e IV, apenas.

• C) I, II, III e IV.

• D) III e IV, apenas.

• E) I, III e IV, apenas.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Auditoria / Riscos da auditoria

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - CIêNCIAS CONTáBEIS / MPE/PE / 2012 / FCC

Q90.

É correto afirmar que o:

• A) risco de auditoria independe do planejamento eficaz dos trabalhos a serem desenvolvidos na entidade.

• B) risco de detecção aumenta quando se utilizam técnicas de amostragem adequadas para aplicação de testes substantivos em um grande número de itens

auditados.

• C) risco inerente em auditoria é sempre o mesmo qualquer que seja a atividade da entidade e as classes de transações e saldos que serão examinados pelo

auditor.

• D) risco de auditoria é uma função dos riscos de distorção relevante e do risco de detecção.

• E) processo da auditoria independente não sofre limitações inerentes ao próprio trabalho a ser desenvolvido e, portanto, não há risco de auditoria.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Auditoria / Supervisão e controle de qualidade

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TRT 20ª / 2011 / FCC

Q91.

No que se refere à guarda da documentação, o Auditor, para fins de fiscalização do exercício profissional, deve conservar a boa guarda pelo prazo de

• A) dezoito meses, a partir da data de emissão do relatório e parecer relacionado com os serviços realizados.

• B) dois anos, a partir da data do término dos serviços realizados.

• C) três anos, a partir da data do início dos serviços realizados.

• D) cinco anos, a partir da data de emissão do seu parecer, de toda a documentação, papéis de trabalho, relatórios e pareceres relacionados com os serviços

realizados.

• E) dez anos, a partir da data de entrega ou publicação do seu parecer relacionado com os serviços realizados.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Auditoria / Continuidade normal dos negócios da entidade

Fonte: CONTADOR / SERGIPE GÁS / 2010 / FCC



Q92.

Na avaliação da continuidade operacional da Empresa Contínua S.A. foram identificados pelo auditor: perda de uma das representações comerciais, prejuízos

operacionais nos últimos cinco anos e saída dos diretores financeiro e operacional, sem substituição. Esses eventos, segundo as normas de auditoria são,

respectivamente, indicações:

• A) financeiras, financeiras e financeiras.

• B) operacionais, financeiras e operacionais.

• C) financeiras, operacionais e financeiras.

• D) operacionais, operacionais e operacionais.

• E) financeiras, operacionais e operacionais.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Auditoria / Contingências

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - AUDITOR / TJ/PI / 2009 / FCC

Q93.

De acordo com a NBC T 11 do Conselho Federal de Contabilidade, que trata das normas da auditoria independente das demonstrações contábeis, é correto

afirmar:

• A) A continuidade normal das atividades da entidade deve ser pressuposta pelo auditor em função do princípio contábil da continuidade, tornando

desnecessária a análise de fatores de risco que possam comprometer essa premissa.

• B) As estimativas contábeis são de responsabilidade exclusiva do auditor e baseiam-se em fatores objetivos e subjetivos, devendo a administração da

entidade acatar integralmente o julgamento do auditor, sob pena deste emitir parecer com abstenção de opinião ou adverso.

• C) A carta de responsabilidade da administração quanto às informações e dados e à preparação e apresentação das demonstrações contábeis submetidas

aos exames de auditoria deve ser emitida com a mesma data do parecer do auditor sobre as referidas demonstrações.

• D) O auditor deve adotar procedimentos para assegurar-se que todas as contingências passivas foram identificadas e adequadamente mensuradas pela

administração da entidade na elaboração das demonstrações contábeis, sendo desnecessário o mesmo procedimento em relação às contingências ativas.

• E) No programa de trabalho para exame dos sistemas de processamento eletrônico de dados (PED), não há necessidade de o auditor incluir o exame da

segurança dos sistemas adotados pela entidade, já que estes são de exclusiva responsabilidade da administração.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Auditoria / Transações e eventos subsequentes

Fonte: ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO - COORDENADORIAS TéCNICAS / TCE/SE / 2011 / FCC

Q94.

Segundo a NBC TA 560, evento subsequente é aquele ocorrido entre a data

• A) de elaboração das demonstrações contábeis e a data de sua aprovação e fatos que chegaram ao conhecimento do auditor independente após a data do

seu relatório.

• B) das demonstrações contábeis e a data de sua aprovação e fatos que chegaram ao conhecimento do auditor independente após a data de divulgação das

demonstrações contábeis.

• C) das demonstrações contábeis e a data do relatório do auditor independente e fatos que chegaram ao conhecimento do auditor independente após a data

do seu relatório.

• D) de aprovação das demonstrações contábeis e a data do relatório do auditor independente e fatos que chegaram ao conhecimento do auditor

independente após a data de aprovação das demonstrações contábeis.

• E) de aprovação das demonstrações contábeis e a data da de sua divulgação e fatos que chegaram ao conhecimento do auditor independente após a data

de aprovação das demonstrações contábeis.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Auditoria / Carta de responsabilidade da administração

Fonte: CONTADOR / SERGIPE GÁS / 2010 / FCC

Q95.

A carta de responsabilidade da administração é



• A) a certificação pela administração que a auditoria foi realizada adequadamente e que as demonstrações representam a posição financeira e econômica da

empresa.

• B) um instrumento que isenta o auditor de quaisquer responsabilidades sobre informações não prestadas pela empresa ou por sua administração, inclusive

com relação ao tratamento das contingências.

• C) uma confirmação das informações e dados fornecidos ao auditor, as bases de preparação, apresentação e divulgação das demonstrações contábeis

submetidas à auditoria.

• D) a aprovação pela empresa de que todos os princípios contábeis foram atendidos e que a responsabilidade dos controles internos e sua aplicação é de

responsabilidade da auditoria interna.

• E) uma declaração de responsabilidade sobre os processos e procedimentos da empresa, garantindo que as operações executadas pela empresa estão

dentro das normas de auditoria geralmente aceitas.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Auditoria / Amostragem em auditoria

Fonte: AGENTE FISCAL DE RENDAS - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEFAZ/SP / 2013 / FCC

Q96.

É correto afirmar, em relação ao fator de confiança na seleção da amostra, que quanto

• A) maior o fator de confiança, maior o tamanho da amostra e menor o nível de segurança obtido.

• B) menor o fator de confiança, maior o tamanho da amostra e da estratificação permitida.

• C) maior o fator de confiança, menor o tamanho da amostra e menor o nível de segurança obtido.

• D) menor o fator de confiança, menor o tamanho da amostra e da estratificação permitida.

• E) maior o fator de confiança, maior o tamanho da amostra e o nível de segurança obtido.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Auditoria / Parecer do auditor. Relatórios de Auditoria

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - CIêNCIAS CONTáBEIS / MPE/PE / 2012 / FCC

Q97.

De acordo com a NBC TA 705, se houver impossibilidade de obter evidência de auditoria apropriada e suficiente e o auditor julgar que o possível efeito desse

fato sobre as demonstrações contábeis for relevante e generalizado, ele deve emitir um relatório (nova denominação do antigo parecer de auditoria):

• A) sem ressalva.

• B) com abstenção de opinião.

• C) com ressalva.

• D) adverso.

• E) limpo.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Constitucional / Tipos de Constituição

Fonte: ASSESSOR TéCNICO DE CONTROLE INTERNO / Assembleia Legislativa/RN / 2013 / FCC

Q98.

Sobre os elementos das Constituições, são considerados elementos orgânicos as normas

• A) que revelam o compromisso da Constituição entre o Estado individualista e o Estado Social.

• B) que regulam a estrutura do Estado e do Poder.

• C) destinadas a assegurar a solução de conflitos constitucionais, a defesa da Constituição, do Estado e das instituições democráticas.

• D) que estabelecem regras de aplicação de outras normas constitucionais.

• E) que compõem o elenco dos direitos e garantias fundamentais, limitando a atuação dos Poderes estatais.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Constitucional / Hermenêutica constitucional

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRF 3ª / 2014 / FCC



Q99.

À atividade judicial de evitar a anulação da lei em razão de normas dúbias nela contidas, desde que, naturalmente, haja a possibilidade de compatibilizá-las com

a Constituição Federal, dá-se o nome de

• A) interpretação autêntica da Constituição.

• B) controle concentrado de constitucionalidade.

• C) interpretação conforme a Constituição.

• D) interpretação analógica da Constituição.

• E) integração constitucional por via de controle difuso e interpretação literal.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Constitucional / Poder constituinte originário e derivado

Fonte: PROCURADOR AUTáRQUICO DA ARCE / ARCE / 2012 / FCC

Q100.

O voto secreto, utilizado para a escolha de Deputados Federais, conforme assegurado pela Constituição Federal, poderia, em tese, ser abolido do ordenamento

jurídico brasileiro

• A) pelo Poder Constituinte Originário e pelo Poder Constituinte Derivado Reformador.

• B) por Tratado Internacional ratificado pelo Congresso Nacional.

• C) por plebiscito.

• D) pelo Poder Constituinte Originário, apenas.

• E) por referendo.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Constitucional / Controle de constitucionalidade

Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - CONSULTORIA LEGISLATIVA - DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E ELEITORAL / ALEPE / 2014 / FCC

Q101.

A Constituição da República prevê, como mecanismo de controle de constitucionalidade exercido pelo Poder Legislativo, a

• A) suspensão, pelo Senado Federal, dos atos normativos do Poder Executivo que exorbitem dos limites de delegação legislativa.

• B) suspensão, pela Câmara dos Deputados, dos atos normativos do Poder Executivo que exorbitem de seu poder regulamentar.

• C) apreciação, por Comissão mista de Deputados e Senadores, da constitucionalidade de propostas de emenda à Constituição.

• D) aprovação ou suspensão, pelo Senado Federal, do estado de defesa e da intervenção federal.

• E) suspensão, pelo Senado Federal, da execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Constitucional / Controle judiciário difuso e concentrado

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRT 2ª / 2014 / FCC

Q102.

No âmbito do controle difuso de constitucionalidade praticado no Brasil, a cláusula da reserva de plenário

• A) não impede que os órgãos fracionários de Tribunal Regional do Trabalho, caso não tenha havido manifestação a respeito pelo respectivo plenário ou

órgão especial, deixem de aplicar a multa e os juros decorrentes da mora no pagamento de contribuição sindical definidos no art. 600 da CLT (com a redação

dada pela Lei nº 6.181/1974) em virtude de não guardar compatibilidade com a ordem constitucional em vigor.

• B) impede que os órgãos fracionários de Tribunal Regional do Trabalho, caso não tenha havido manifestação a respeito pelo respectivo plenário ou órgão

especial, deixem de aplicar a imposição legal de ruptura automática do vínculo empregatício em virtude da concessão de aposentadoria ao trabalhador

constante do art. 453, § 2º, da CLT (com a redação dada pela Lei nº 9.529/1997), em virtude de não guardar compatibilidade com a ordem constitucional em

vigor, mesmo que o dispositivo já tenha sido declarado inconstitucional pelo plenário do Supremo Tribunal Federal.

• C) impede que os órgãos fracionários dos Tribunais Regionais do Trabalho, caso não tenha havido manifestação a respeito pelo respectivo plenário ou órgão

especial, rejeitem arguição de inconstitucionalidade do diploma legal aplicável ao caso concreto sub judice.

• D) não alcança o Supremo Tribunal Federal, em virtude das características institucionais que lhe conferem estatura de genuína corte constitucional.

• E) obsta que qualquer autoridade judicial reconheça monocraticamente a inaplicação de determinado diploma legal por ofensa direta à Constituição Federal.



Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Constitucional / Ação declaratória de constitucionalidade e Ação direta de inconstitucionalidade

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 16ª / 2014 / FCC

Q103.

Sobre a ação declaratória de constitucionalidade considere:

I. A decisão que declara a constitucionalidade da lei ou do ato normativo em ação declaratória é irrecorrível, ressalvada a interposição de embargos

declaratórios, não podendo, igualmente, ser objeto de ação rescisória.

II. Ajuizada Ação Declaratória de Constitucionalidade não é admissível a desistência.

III. Contra a decisão do Relator que indeferir a petição inicial caberá agravo. Está correto o que se afirma em

• A) I e II, apenas.

• B) I e III, apenas.

• C) II e III, apenas.

• D) I, apenas.

• E) I, II e III.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Constitucional / Constituição da República Federativa do Brasil / Princípios fundamentais e Direitos e Deveres individuais e coletivos

Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO / TCE/PI / 2014 / FCC

Q104.

O direito de reunião, constitucionalmente previsto,

• A) permite, em locais públicos, a manifestação pacífica de agentes de segurança que estejam portando suas armas.

• B) pode ser exercido independentemente de autorização da autoridade competente.

• C) não pode ser limitado por legislação infraconstitucional.

• D) autoriza a concorrência entre manifestações no mesmo local, com preponderância democrática daquela com maior número de participantes.

• E) pode ser exercido independentemente de aviso à autoridade competente.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Constitucional / Constituição da República Federativa do Brasil / Direitos sociais Cidadania plena e participação político-social

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 16ª / 2014 / FCC

Q105.

Paulo é Vereador, Presidente da Câmara Municipal de determinado município do Estado do Maranhão. Faltando seis meses para o pleito eleitoral municipal,

após a renúncia do Prefeito e do Vice-Prefeito, Paulo sucede o Prefeito, assumindo o cargo eletivo, concluindo integralmente o mandato. Neste caso, Paulo

• A) não poderá concorrer ao cargo de Vereador, pois deveria ter renunciado ao mandato de Prefeito Municipal até quatro meses antes do pleito.

• B) poderá concorrer normalmente ao cargo de Vereador, mas é inelegível para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito do Município.

• C) poderá concorrer normalmente aos cargos de Prefeito, Vice-Prefeito ou Vereador do Município, sem qualquer restrição.

• D) não poderá concorrer ao cargo de Vereador, pois deveria ter renunciado ao mandato de Prefeito Municipal até três meses antes do pleito.

• E) não poderá concorrer ao cargo de Vereador, por ser inelegível, nos termos da Constituição Federal.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Constitucional / Constituição da República Federativa do Brasil / Direitos Humanos: Direito à vida, à liberdade, à igualdade, dignidade humana

e justiça

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRF 3ª / 2014 / FCC

Q106.



A dignidade da pessoa humana, no âmbito da Constituição Brasileira de 1988, deve ser entendida como

• A) uma exemplificação do princípio de cooperação entre os povos para o progresso da humanidade reconhecida pela Constituição.

• B) um direito individual garantido somente aos brasileiros natos.

• C) uma decorrência do princípio constitucional da soberania do Estado Brasileiro.

• D) um direito social decorrente de convenção internacional ratificada pelo Estado Brasileiro.

• E) um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito da República Federativa do Brasil.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Constitucional / Constituição da República Federativa do Brasil / Separação de poderes / Poder Legislativo

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 16ª / 2014 / FCC

Q107.

Considere as seguintes atribuições:

I. Suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal.

II. Fixar os subsídios dos Ministros de Estado, observadas as demais normas constitucionais.

III. Escolher dois terços dos membros do Tribunal de Contas da União.

IV. Autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado.

De acordo com o disposto na Constituição Federal, é competência exclusiva do Congresso Nacional, dentre outras, as atribuições indicadas APENAS em

• A) I, II e III.

• B) II e III.

• C) II, III e IV.

• D) I e IV.

• E) II e IV.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Constitucional / Constituição da República Federativa do Brasil / Separação de poderes / Poder Executivo

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRT 16ª / 2014 / FCC

Q108.

É competência privativa do Presidente da República, de acordo com a Constituição Federal, prestar,

• A) anualmente, ao Congresso Nacional, dentro de noventa dias após abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior.

• B) trimestralmente, ao Congresso Nacional, as contas referentes ao seu mandato.

• C) anualmente, ao Congresso Nacional, dentro de até trinta dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior.

• D) semestralmente, ao Congresso Nacional, as contas referentes ao seu mandato.

• E) anualmente, ao Congresso Nacional, dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Constitucional / Constituição da República Federativa do Brasil / Separação de poderes / Poder Judiciário

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 16ª / 2014 / FCC

Q109.

Mário é Juiz do Tribunal de Justiça do Maranhão, ocupando atualmente o cargo de Juiz Titular de determinada Vara Cível da Comarca de São Luís, figurando

como o Magistrado mais antigo na Lista de Antiguidade na sua entrância. Aberto concurso de promoção para o cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça

do Estado do Maranhão pelo critério de antiguidade, o tribunal somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto

• A) fundamentado de no mínimo dois terços de seus membros, conforme procedimento próprio, e assegurada ampla defesa.

• B) fundamentado da maioria simples de seus membros, conforme procedimento próprio, e assegurada ampla defesa.

• C) de no mínimo dois terços de seus membros, mediante procedimento próprio e com voto secreto.

• D) fundamentado de no mínimo metade de seus membros, conforme procedimento próprio, e assegurada ampla defesa.



• E) da maioria simples de seus membros, mediante procedimento próprio e com voto secreto.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Constitucional / Constituição da República Federativa do Brasil / Separação de poderes / Ministério Público

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 19ª / 2014 / FCC

Q110.

Tarcísio Teatino, Procurador do Trabalho há mais de nove anos, é Professor Titular de Direito Processual do Trabalho em uma Universidade Federal. No

exercício de sua função como Procurador, ajuizou ação civil pública com o objetivo de responsabilizar empresários que mantinham seus empregados em

precárias condições de trabalho, o que gerou reação, por parte dos réus, os quais, por retaliação, estão tentando, pela via administrativa, afastá-lo de suas

funções, com o argumento de que ele está acumulando indevidamente função pública, ou, então, pelo menos, obter sua remoção para outra cidade. Com base

no regime constitucional que rege a matéria, Tarcísio

• A) pode acumular a função pública de Procurador do Trabalho com a de magistério, e, além disso, não poderá ser lotado em outra cidade, por gozar da

garantia da inamovibilidade.

• B) só poderá perder o cargo por sentença transitada em julgado, mas, como é indevida a acumulação de funções, poderá ser lotado em outra cidade, por

decisão administrativa.

• C) poderá, por decisão administrativa, perder o cargo, em razão do acúmulo indevido de funções públicas, por não ser detentor de vitaliciedade.

• D) poderá perder o cargo, por ser inamovível, em decorrência do acúmulo indevido de funções públicas, mediante autorização do órgão colegiado

competente, com o voto da maioria absoluta de seus membros.

• E) poderá optar entre o cargo de Procurador do Trabalho e o de Professor de Universidade Federal, a fim de não ser demitido ou de ser lotado em outra

cidade.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Constitucional / Constituição da República Federativa do Brasil / Processo legislativo

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRF 3ª / 2014 / FCC

Q111.

Determinada matéria constitucional, objeto de proposta de emenda rejeitada pelo Congresso Nacional,

• A) não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.

• B) não pode ser objeto de nova proposta na vigência da Constituição.

• C) pode ser objeto de nova proposta desde que encaminhada pelo Presidente da República.

• D) pode ser objeto de nova proposta apenas em caso de guerra declarada ao país e se tratar de tema afeto à defesa nacional.

• E) não pode ser objeto de nova proposta, salvo se contar com apoio de dois terços do Senado Federal.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Constitucional / Constituição da República Federativa do Brasil / Defesa do Estado e as instituições democráticas

Fonte: PROCURADOR / Assembleia Legislativa/PB / 2013 / FCC

Q112.

O decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará, nos termos e limites da lei,

as medidas coercitivas a vigorarem, dentre as seguintes:

• A) restrições aos direitos de reunião, ainda que exercida no seio das associações, sigilo de correspondência, inviolabilidade domiciliar, sigilo de comunicação

telegráfica e telefônica.

• B) restrições aos direitos de associação, sigilo de correspondência, sigilo bancário e fiscal.

• C) restrições aos direitos de reunião, ainda que exercida no seio das associações, sigilo de correspondência, sigilo de comunicação telegráfica e telefônica e

liberdade de imprensa.

• D) restrições aos direitos de reunião, ainda que exercida no seio das associações, sigilo de correspondência, sigilo de comunicação telegráfica e telefônica.

• E) restrições aos direitos de associação, liberdade de imprensa, sigilo de comunicação telegráfica e telefônica.
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Direito Constitucional / Constituição da República Federativa do Brasil / Princípios gerais da atividade econômica e financeira

Fonte: ASSESSOR TéCNICO DE CONTROLE INTERNO / Assembleia Legislativa/RN / 2013 / FCC



Q113.

Analise o seguinte trecho da ementa de acórdão da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (HC 91.285, Relator Ministro Ayres Britto): “A garantia da ordem

econômica autoriza a custódia cautelar, se as atividades ilícitas do grupo criminoso a que, supostamente, pertence o paciente repercutem negativamente no

comércio lícito e, portanto, alcançam um indeterminado contingente de trabalhadores e comerciantes honestos...”. No caso concreto, que culminou com o

indeferimento do habeas corpus pretendido, vê-se que a Turma julgadora, para balizar seu julgamento e manter a custódia cautelar do paciente, reconhece a

vulneração do princípio constitucional da

• A) defesa do consumidor.

• B) busca do pleno emprego.

• C) propriedade privada.

• D) livre concorrência.

• E) soberania nacional.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Constitucional / Constituição da República Federativa do Brasil / Sistema Tributário Nacional e do Orçamento e Finanças Públicas

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 16ª / 2014 / FCC

Q114.

O orçamento corresponde ao principal instrumento da Administração pública para traçar programas, projetos e atividades para um período financeiro. Sobre

orçamento público é INCORRETO afirmar:

• A) É dividido em três aspectos pela doutrina contábil: financeiro, econômico e jurídico.

• B) É o documento no qual é previsto o valor monetário que, num período determinado (geralmente 1 ano), deve “entrar e sair dos cofres públicos (receitas e

despesas), com especificação de suas principais fontes de financiamento e das categorias de despesas mais relevantes”.

• C) É o demonstrativo orgânico da economia pública, representando o retrato real da vida do Estado onde o governo terá de decidir quanto, em que e como

vai gastar o dinheiro que arrecadará dos contribuintes.

• D) É a lei da iniciativa do Poder Legislativo e, aprovada pelo poder Executivo, que estima receita e fixa despesa para o exercício financeiro.

• E) Sistema orçamentário é a estrutura formada por organizações, pessoas, informações, tecnologia, normas e procedimentos necessários ao cumprimento

das funções fixadas para a Administração pública.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Constitucional / Constituição da República Federativa do Brasil / Ações Constitucionais / O habeas corpus

Fonte: ASSESSOR TéCNICO DE CONTROLE INTERNO / Assembleia Legislativa/RN / 2013 / FCC

Q115.

Plínio, residente na cidade de Natal/RN, pretende prevenir-se contra ato do Ministro da Justiça que ameaça sua liberdade de locomoção. Neste caso, contra o

ato do Ministro, poderá Plínio impetrar

• A) mandado de segurança, de competência originária do Superior Tribunal de Justiça.

• B) habeas corpus, de competência originária do Supremo Tribunal Federal.

• C) habeas corpus, de competência originária do Tribunal Regional Federal da respectiva região.

• D) habeas corpus, de competência originária do Superior Tribunal de Justiça.

• E) mandado de segurança, de competência originária do Supremo Tribunal Federal.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Constitucional / Constituição da República Federativa do Brasil / Ações Constitucionais / O mandado de segurança

Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - CONSULTORIA LEGISLATIVA - DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E ELEITORAL / ALEPE / 2014 / FCC

Q116.

Em setembro de 2013, alguns Deputados Federais impetraram, conjuntamente, um mandado de segurança, perante o Supremo Tribunal Federal − STF, contra

a tramitação da proposta de emenda à Constituição − PEC 215/2000, que visa submeter à aprovação do Congresso Nacional a demarcação das terras

tradicionalmente ocupadas pelos índios. Considerada a disciplina da matéria na Constituição da República e a jurisprudência do STF a esse respeito, referida

ação, em tese,

• A) reúne condições de admissibilidade, quanto à legitimidade ativa e ao objeto.



• B) não poderá prosperar, uma vez que apenas se reconhece legitimidade ao parlamentar individualmente, e não em conjunto, para impetrar mandado de

segurança em defesa do direito ao devido processo legislativo.

• C) não reúne condições de admissibilidade, quanto ao objeto, uma vez que a PEC 215/2000 não versa sobre matéria em relação à qual haja limitações ao

poder de reforma.

• D) não é admissível, uma vez que o sistema brasileiro somente reconhece o controle preventivo de constitucionalidade exercido por órgãos de natureza

política.

• E) não poderá prosperar, uma vez que não se admite o controle jurisdicional do processo de elaboração de emendas à Constituição.
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Direito Constitucional / Constituição da República Federativa do Brasil / Ações Constitucionais / O direito de petição

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 9ª / 2013 / FCC

Q117.

Marco Antonio, servidor público celetista, requereu que lhe fosse concedido determinado descanso remunerado, em analogia a direito reconhecidamente

conferido aos servidores estatutários. O pedido foi indeferido. Independentemente de fazer jus ou não ao benefício, conforme conduta expressamente prevista

na Lei no 8.112/90, o servidor pode atacar a decisão administrativa por meio de

• A) mandado de segurança contra ato da autoridade, pleiteando o desfazimento do ato e a concessão do benefício.

• B) ação judicial para defesa de seu direito, pleiteando a concessão de liminar em seu favor.

• C) pedido de reconsideração à autoridade que proferiu a decisão, que deverá ser apreciado no prazo de 30 (trinta) dias.

• D) representação diretamente à autoridade superior, para reconsideração da decisão que lhe indeferiu o pedido inicial.

• E) apresentação às autoridades superiores, em grau ascendente e sucessivamente, de pedidos de reconsideração da decisão da autoridade que lhe

indeferiu o pedido.
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Direito Constitucional / Constituição da República Federativa do Brasil / Ações Constitucionais / O mandado de injunção

Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - CONSULTORIA LEGISLATIVA - DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E ELEITORAL / ALEPE / 2014 / FCC

Q118.

Servidor público integrante dos quadros de órgão da Administração pública federal pretende ter reconhecido judicialmente o direito à contagem diferenciada do

tempo para aposentadoria, em decorrência de atividade em trabalho insalubre, tendo em vista a inércia do Congresso Nacional em regulamentar, mediante lei

complementar, a aposentadoria especial, como determina a Constituição da República. Para tanto, poderá o interessado valer-se de

• A) mandado de injunção, de competência originária do Tribunal Superior do Trabalho.

• B) mandado de injunção, de competência originária do Superior Tribunal de Justiça.

• C) mandado de injunção, de competência originária do Supremo Tribunal Federal.

• D) ação direta de inconstitucionalidade, de competência originária do Supremo Tribunal Federal.

• E) ação declaratória de constitucionalidade, de competência originária do Supremo Tribunal Federal.
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Direito Constitucional / Constituição da República Federativa do Brasil / Ações Constitucionais / A ação popular e a ação civil pública

Fonte: PROCURADOR / Assembleia Legislativa/PB / 2013 / FCC

Q119.

Com relação às ações coletivas, em sentido lato, é correto afirmar:

• A) Admite-se o controle concentrado de constitucionalidade em ação civil pública.

• B) Qualquer pessoa pode ajuizar ação popular.

• C) Na ação popular a sentença tem eficácia de coisa julgada oponível erga omnes, cuja formação independerá do resultado da demanda e da prova

produzida.

• D) Na ação civil pública, o juiz poderá conceder mandado liminar, ainda que sem justificação prévia.

• E) O julgamento do habeas data coletivo compete originariamente ao Supremo Tribunal Federal, contra atos das Mesas da Câmara dos Deputados, do

Senado Federal e das Assembleias Legislativas Estaduais.
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Direito Constitucional / Constituição da República Federativa do Brasil / Ações Constitucionais / O habeas data

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - MEDICINA / TRT 9ª / 2013 / FCC

Q120.

Margarido, 22 anos, estudante do segundo ano da faculdade de direito, impetrou em seu nome habeas data para obter informações pessoais de seu irmão,

Marco Davi, 33 anos, administrador de empresas, constante do banco de dados de uma determinada autarquia federal, uma vez que esta vem se negando a

informar administrativamente tais dados pessoais de Marco.

Neste caso, Margarido

• A) não possui legitimidade ativa para impetrar habeas data, porque esta ação é privativa de advogado com no mínimo 5 anos de efetiva atividade

profissional.

• B) possui legitimidade ativa para impetrar habeas data, já que esta ação constitucional pode ser impetrada por qualquer pessoa.

• C) não possui legitimidade ativa para impetrar habeas data, porque esta ação constitucional possui caráter personalíssimo.

• D) possui legitimidade ativa para impetrar habeas data, porque, na condição de estudante de direito, está habilitado para impetrar tal ação.

• E) só possuirá legitimidade ativa para impetrar habeas data, se estiver em dia com as suas obrigações eleitorais, porque a legitimidade ativa é privativa de

cidadão brasileiro.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Constitucional / Nacionalidade

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 16ª / 2014 / FCC

Q121.

Pietro, nascido na Itália, naturalizou-se brasileiro no ano de 2012. No ano de 2011, Pietro acabou cometendo um crime de roubo, cuja autoria foi apurada

apenas no ano de 2013, sendo instaurada a competente ação penal, culminando com a condenação de Pietro, pela Justiça Pública, ao cumprimento da pena de

05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, por sentença transitada em julgado. Neste caso, nos termos estabelecidos pela Constituição federal,

Pietro

• A) não poderá ser extraditado, tendo em vista a quantidade de pena que lhe foi imposta pelo Poder Judiciário.

• B) não poderá ser extraditado, pois o crime foi cometido antes da sua naturalização.

• C) poderá ser extraditado.

• D) não poderá ser extraditado, pois não cometeu crime hediondo ou de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afim.

• E) não poderá ser extraditado, pois a sentença condenatória transitou em julgado após a naturalização.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Constitucional / Constituição do Estado do Rio de Janeiro

Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL - 3ª CATEGORIA / SEFAZ/RJ / 2014 / FCC

Q122.

A Constituição do Estado do Rio de Janeiro estabelece, em relação ao Poder Legislativo, que

• A) os Deputados não poderão, desde a expedição do diploma, firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública,

sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, mesmo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes.

• B) a Assembleia Legislativa é composta de Deputados, representantes do povo, eleitos entre cidadãos brasileiros, maiores de vinte e cinco anos, no

exercício dos direitos políticos, por voto direto e secreto.

• C) cabe à Assembleia Legislativa, sem a necessidade de sanção do Governador do Estado, legislar sobre sistema tributário, arrecadação e distribuição de

rendas.

• D) o número de Deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao dobro da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número

de vinte e seis, será acrescido de tantos quantos forem os Deputados Federais acima de doze.

• E) compete privativamente à Assembleia Legislativa sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de

delegação legislativa.
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Direito Constitucional / Repartição de competências / União

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 16ª / 2014 / FCC



Q123.

Nos termos preconizados pela Constituição Federal, é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios

• A) fiscalizar a produção e o comércio de material bélico.

• B) fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar.

• C) explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de transporte rodoviário interestadual de passageiros.

• D) conceder anistia.

• E) organizar, manter e executar a inspeção do trabalho.
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Direito Constitucional / Repartição de competências / Estados e Distrito Federal

Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - CONSULTORIA LEGISLATIVA - DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E ELEITORAL / ALEPE / 2014 / FCC

Q124.

O Governador de determinado Estado, com base em permissivo da constituição estadual respectiva, edita medida provisória para regulamentar a exploração,

pelo Estado, direta ou mediante concessão, de serviços locais de gás canalizado. Referida situação é incompatível com a Constituição da República porque

• A) somente o Presidente da República pode editar medidas provisórias, sendo vedado às Constituições estaduais preverem a possibilidade de o Governador

do Estado editá-las.

• B) a exploração do serviço de gás canalizado é matéria de competência legislativa do Município, por se tratar de interesse local.

• C) é vedada a edição de medida provisória para a regulamentação da matéria, a despeito de esta ser da competência do Estado, por expressa previsão

constitucional.

• D) a matéria é de competência concorrente, cabendo à União editar normas gerais, tais como as de regulamentação da exploração dos serviços.

• E) compete privativamente à União legislar sobre licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e

fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
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Direito Constitucional / Repartição de competências / Municípios

Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - CONSULTORIA LEGISLATIVA - ADMINISTRAçãO E POLíTICAS PúBLICAS / ALEPE / 2014 / FCC

Q125.

De acordo com o texto constitucional, o desmembramento de Município pode ocorrer por lei

• A) municipal, dentro do período determinado por lei complementar estadual, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e

publicados na forma da lei, sendo desnecessária a consulta prévia, mediante plebiscito, à população do Município envolvido.

• B) municipal, dentro do período determinado por lei complementar federal, sendo necessária consulta prévia, mediante plebiscito, à população do Município

envolvido, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei.

• C) estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, desde que atendidos aos demais requisitos previstos em lei, sendo desnecessária

a consulta prévia, mediante plebiscito, à população do Município envolvido.

• D) estadual, dentro do período determinado por lei complementar estadual, desde que atendidos aos demais requisitos previstos em lei, sendo

desnecessária a consulta prévia, mediante plebiscito, à população do Município envolvido.

• E) estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerá de consulta prévia, mediante plebiscito, à população do Município

envolvido, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei.
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Direito Constitucional / Repartição de competências / Intervenção nos estados e municípios

Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - CONSULTORIA LEGISLATIVA - DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E ELEITORAL / ALEPE / 2014 / FCC

Q126.

Na hipótese de o Supremo Tribunal Federal − STF dar provimento a representação do Procurador-Geral da República, para intervenção da União em

determinado Estado da federação, por ter aplicado apenas 25% da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na

manutenção e desenvolvimento do ensino, a decisão do STF seria

• A) incompatível com a Constituição da República, por vício de procedimento, já que é do Superior Tribunal de Justiça a competência para dar provimento à

representação interventiva.

• B) incompatível com a Constituição da República, por não estar configurada hipótese de intervenção federal.



• C) incompatível com a Constituição da República, que não admite a decretação de intervenção federal mediante representação do Procurador-Geral da

República.

• D) incompatível com a Constituição da República, por se tratar de hipótese de decretação autônoma, pelo Presidente da República, independentemente de

representação ou requisição.

• E) compatível com a Constituição da República.
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Direito Constitucional / Repartição de competências / Organização político-administrativa

Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO / TCE/PI / 2014 / FCC

Q127.

O art. 1º da Constituição Federal, ao afirmar que “a (I) República (II) Federativa do Brasil (...) constitui-se em (III) Estado Democrático de Direito”, definiu,

respectivamente, os seguintes aspectos do Estado brasileiro:

• A) sistema político, forma de Estado e forma de governo.

• B) forma de governo, sistema político e sistema jurídico.

• C) forma de governo, forma de Estado e regime de governo.

• D) sistema político, forma de Estado e sistema jurídico.

• E) forma de governo, sistema jurídico e sistema político.
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Direito Constitucional / Administração pública / Disposições gerais

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRF 3ª / 2014 / FCC

Q128.

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, quanto à responsabilidade por danos causados a terceiro,

• A) apenas responderão pelos danos que seus agentes causarem se houver prova de dolo.

• B) responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem, independentemente de dolo ou culpa.

• C) apenas responderão pelos danos que seus agentes causarem em caso de culpa.

• D) não responderão pelos danos causados por seus agentes.

• E) responderão pelos danos causados, desde que seus agentes tenham sido condenados em ação anterior ao ressarcimento.
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Direito Constitucional / Administração pública / Servidores públicos civis

Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO / TCE/PI / 2014 / FCC

Q129.

De acordo com o texto constitucional, é permitida a acumulação de cargos ou empregos públicos, considerada a compatibilidade de horários e a limitação do

teto remuneratório, de

• A) pesquisador de autarquia federal e economista em empresa pública estadual.

• B) auxiliar administrativo de estado membro e professor de universidade federal.

• C) médico legista e fisioterapeuta em hospital municipal.

• D) procurador municipal e secretário parlamentar na Câmara dos Deputados.

• E) auditor fiscal da Receita Federal do Brasil e médico de hospital estadual.
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Direito Administrativo / Administração Pública / Conceito

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVO / TRE/SP / 2012 / FCC

Q130.

Em seu sentido subjetivo, a administração pública pode ser definida como



• A) a atividade concreta e imediata que o Estado desenvolve, sob o regime de direito público, para a realização dos interesses coletivos.

• B) o conjunto de órgãos e de pessoas jurídicas ao qual a Lei atribui o exercício da função administrativa do Estado.

• C) os órgãos ligados diretamente ao poder central, federal, estadual ou municipal. São os próprios organismos dirigentes, seus ministérios e secretarias.

• D) as entidades com personalidade jurídica própria, que foram criadas para realizar atividades de Governo de forma descentralizada. São exemplos as

Autarquias, Fundações, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista.

• E) as entidades dotadas de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e capital exclusivo da União, se federal, criadas para exploração

de atividade econômica que o Governo seja levado a exercer por força de contingência ou conveniência administrativa.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Administrativo / Administração Pública / Estrutura Legal dos Órgãos Públicos / Natureza e fins da Administração

Fonte: TéCNICO - ADMINISTRATIVA / DPE/RS / 2013 / FCC

Q131.

À administração pública incumbe o exercício da função administrativa do Estado. Essa função é exercida por meio da administração direta

• A) composta por órgãos, autarquias, empresas estatais e fundações.

• B) por meio de seus órgãos, e da administração indireta, que abrange autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações.

• C) e da administração indireta, composta por órgãos de execução, tais como ministérios e secretarias de estado, bem como por pessoas jurídicas de direito

público com finalidades atribuídas por lei.

• D) e da administração indireta, que abrange empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias e fundações, entes dotados de natureza jurídica

de direito privado.

• E) por meio de seus órgãos, com auxílio da administração indireta, por meio do que se denomina desconcentração, instituto que autoriza a transferência de

competências quando o ente que as recebe tenha natureza jurídica de direito público.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Administrativo / Conceituação de ética e moral

Fonte: BIOESTATíSTICA / FHEMIG / 2013 / FCC

Q132.

Em um hospital público está sendo desenvolvido um estudo laboratorial com amostras de soro de pacientes que estiveram internados na instituição e que

tiveram alta hospitalar. Para este tipo de estudo

• A) não há necessidade de aprovação prévia pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do hospital, mas sim da aprovação do gestor das amostras e do gestor

do hospital.

• B) não há necessidade de aprovação prévia pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do hospital, pois não é um estudo clínico.

• C) há necessidade de aprovação prévia pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do hospital e, do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP).

• D) não há necessidade de aprovação prévia pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do hospital, mas sim da aprovação do.

• E) a aprovação fica apenas a critério do gestor do hospital, pois não há regulamentação sobre o uso de material humano.
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Direito Administrativo / Poderes Administrativos / Poder vinculado e poder discricionário

Fonte: ANALISTA DO MINISTéRIO PúBLICO ESTADUAL - SUPORTE TéCNICO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/RN / 2012 / FCC

Q133.

No poder vinculado, deixando o administrador público de atender a qualquer dado expresso na lei, o ato administrativo praticado é

• A) absolutamente válido, dada a liberdade e autonomia do Poder Executivo.

• B) nulo apenas se não observado o requisito da competência.

• C) nulo apenas se não observado o requisito da finalidade.

• D) nulo apenas se não observados os requisitos da competência, finalidade e forma.

• E) sempre nulo.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Administrativo / Poderes Administrativos / Poder hierárquico



Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 2ª / 2014 / FCC

Q134.

Quando a Administração pública edita atos normativos que se prestam a orientar e disciplinar a atuação de seus órgãos subordinados, diz-se que atuação é

expressão de seu poder

• A) disciplinar, atingindo eventuais terceiros que não integram a estrutura da Administração.

• B) de polícia interna, que tem lugar quando os destinatários integram a própria estrutura da Administração.

• C) normativo, que tem lugar quando os destinatários integram a própria estrutura da Administração.

• D) de polícia normativa, embora não atinjam os administrados em geral, sujeitos apenas ao poder regulamentar.

• E) hierárquico, traduzindo a competência de ordenar a atuação dos órgãos que integram sua estrutura.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Administrativo / Poderes Administrativos / Poder disciplinar

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRT 16ª / 2014 / FCC

Q135.

Considere as afirmações abaixo.

I. O poder disciplinar não abrange as sanções impostas a particulares não sujeitos à disciplina interna da Administração.

II. Os órgãos consultivos, embora incluídos na hierarquia administrativa para fins disciplinares, fogem à relação hierárquica no que diz respeito ao exercício de

suas funções.

III. A discricionariedade existe, ilimitadamente, nos procedimentos previstos para apuração da falta funcional, pois os Estatutos funcionais não estabelecem

regras rígidas como as que se impõem na esfera criminal.

A propósito dos poderes disciplinar e hierárquico, está correto o que se afirma em

• A) III, apenas.

• B) I, II e III.

• C) I e II, apenas.

• D) II, apenas.

• E) I e III, apenas.
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Direito Administrativo / Poderes Administrativos / Poder regulamentar

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ADMINISTRATIVO / MPE/MA / 2013 / FCC

Q136.

A denominada “Lei de Acesso à Informação” foi sancionada pela Presidenta da República em 2011 e visa regulamentar o direito constitucional de acesso aos

cidadãos às informações públicas. Após ser sancionada, a Presidenta da República editou Decreto com a finalidade de explicar, de detalhar a mencionada lei

para sua fiel execução. Ao assim atuar, a Chefe do Poder Executivo Federal exerceu o poder

• A) disciplinar.

• B) hierárquico.

• C) de polícia.

• D) regulamentar.

• E) jurídico-administrativo.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Administrativo / Poderes Administrativos / Poder de polícia

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 15ª / 2013 / FCC

Q137.

Caracteriza-se o poder de polícia administrativa, de forma não exaustiva, pela prática de atos



• A) impositivos de obrigações de não fazer, jamais impondo obrigações positivas.

• B) preventivos, no sentido de conformar a conduta dos administrados à lei, ficando os atos repressivos na esfera da polícia judiciária.

• C) normativos gerais inovados, cuja finalidade é sempre estabelecer as condutas esperadas dos administrados e aquelas passíveis de reprimenda.

• D) repressivos, mediante provocação de administrados diante de danos verificados, não havendo espaço para a prática de atos de fiscalização preventiva.

• E) concretos e específicos, que envolvem fiscalização e repressão, tal como a apreensão de mercadorias farmacêuticas armazenadas irregularmente.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Administrativo / Atos Administrativos / Atributos e elementos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 15ª / 2013 / FCC

Q138.

Os atos administrativos gozam de atributos específicos, dos quais não dispõem os atos praticados sob a égide do regime jurídico de direito privado. Dentre eles,

a

• A) presunção de validade, que se consubstancia na consideração de que os atos administrativos, enquanto existentes, são válidos e gozam de

autoexecutoriedade.

• B) exigibilidade, que garante a execução material dos atos administrativos, independentemente de intervenção judicial.

• C) imperatividade, que atribui aos atos administrativos a capacidade de imposição a terceiros, com ou sem sua concordância.

• D) presunção de exigibilidade, que possibilita a coação material dos atos administrativos mediante autorização superior.

• E) presunção de validade entre as partes, somente podendo haver descumprimento mediante desconstituição do ato no âmbito judicial.
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Direito Administrativo / Atos Administrativos / Classificação e espécie

Fonte: TéCNICO DO MINISTéRIO PúBLICO - ADMINISTRATIVA / MPE/SE / 2013 / FCC

Q139.

Um Secretário de Estado toma conhecimento de ilícito administrativo praticado por determinado servidor público integrante de seu órgão. Com a notícia, publica

portaria com indicação de membros da comissão processante para apuração dos elementos necessários à identificação dos fatos e de sua autoria. Obedecidos

todos os trâmites legais, a comissão oferece relatório conclusivo para a autoridade competente para o julgamento que, a partir dos elementos constantes dos

autos e da sua valoração, aplica a pena de demissão ao servidor faltoso. Neste caso hipotético, o ato administrativo de publicação da portaria para apuração de

responsabilidade é

• A) vinculado, pois a apuração do ilícito administrativo depende do juízo de conveniência e oportunidade da autoridade.

• B) vinculado, assim como o ato administrativo da autoridade que aplica a pena ao servidor público.

• C) discricionário, assim como o ato administrativo da autoridade que aplica a pena ao servidor público.

• D) discricionário, enquanto que o ato administrativo que estabelece a pena é vinculado.

• E) vinculado, embora o ato administrativo editado pela autoridade que aplica a pena ao servidor seja discricionário.
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Direito Administrativo / Atos Administrativos / Validade, extinção e convalidação

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 16ª / 2014 / FCC

Q140.

Ao praticar um ato administrativo, José, servidor público, intencionalmente assim o fez com finalidade diversa da prevista em lei, prejudicando inúmeros

administrados.

Quinze dias após a prática do ato, José, arrependido do ocorrido, decide revogar o ato administrativo. A propósito dos fatos narrados, é correto afirmar:

• A) A revogação é possível, mesmo tendo o ato vício de finalidade.

• B) Trata-se de hipótese de anulação do ato administrativo e não de revogação.

• C) O correto seria José convalidar o ato.

• D) O ato em questão não pode mais ser extirpado do mundo jurídico, tendo em vista o lapso temporal transcorrido.

• E) O ato em questão pode ser extirpado do mundo jurídico, tanto por anulação quanto por revogação.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br



Direito Administrativo / Atos Administrativos / Ato discricionário x vinculado

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 15ª / 2013 / FCC

Q141.

A discricionariedade pode ser qualificada como atributo dos atos administrativos em geral. Quando se fala que determinado ato tem essa caractertística significa

que

• A) é o resultado de opção do administrador, dentre algumas alternativas, que a legislação lhe confere, proferida no âmbito do exercício de seu juízo de

oportunidade e conveniência.

• B) foi proferido como manifestação do juízo de oportunidade e conveniência, inovando a ordem jurídica e possibilitando a autoexecutoriedade de seu

conteúdo.

• C) foi proferido em estrito cumprimento de disposição legal, exteriorizando direito subjetivo do interessado.

• D) é manifestação de vontade legítima do administrador, prevista ou não em lei, cuja edição configura direito subjetivo do interessado.

• E) foi editado levando em conta fatores externos e internos do processo, sendo assim considerado ainda que fosse a única decisão passível de ser tomada,

nos termos da lei.
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Direito Administrativo / Controle de Legalidade

Fonte: ASSESSOR TéCNICO DE CONTROLE INTERNO / Assembleia Legislativa/RN / 2013 / FCC

Q142.

Ao tratarmos da nulidade dos atos administrativos normativos ou regulamentares em conflito com a lei, é correto afirmar que são passíveis de

• A) declaração de nulidade por controle de legalidade.

• B) declaração de nulidade, somente, pela autoridade superior àquela que expediu o ato.

• C) declaração de nulidade que produzirá, somente, efeitos ex nunc.

• D) declaração de nulidade por ato do Poder Legislativo.

• E) controle ao serem revogados pela própria Administração pública.
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Direito Administrativo / Contratos Administrativos / Alteração unilateral e bilateral

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 15ª / 2013 / FCC

Q143.

Determinado órgão da Administração pública firmou contrato de locação de um imóvel para instalação de varas do trabalho de comarca do interior pelo prazo de

5 (cinco) anos. Próximo do fim da vigência, pretendem, locador e locatário, a prorrogação do contrato, o que:

• A) não pode ser realizado sem nova realização de procedimento de licitação, tendo em vista que esse procedimento é inafastável para a Administração

pública.

• B) pode ser realizada, excepcionalmente, por até 12 meses, desde que não haja tempo hábil para a realização de nova licitação.

• C) somente pode ser realizada no caso de contratação emergencial.

• D) pode ser realizada, caso haja previsão no contrato originalmente celebrado, tendo em vista que as limitações de vigências previstas na Lei no 8.666/93

não se aplicam aos contratos de locação.

• E) não pode ser realizado, tendo em vista que o contrato foi firmado pelo prazo máximo legalmente previsto, sendo aconselhável a celebração de novo

contrato, por prazo indeterminado.
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Direito Administrativo / Contratos Administrativos / Cláusulas exorbitantes

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 15ª / 2013 / FCC

Q144.

A mutabilidade é característica inerente ao contrato administrativo, podendo ser evidenciada pela

• A) presença das cláusulas exorbitantes, por meio das quais se confere às partes a possibilidade de alteração unilateral do contrato, inclusive para rescindi-lo.



• B) presença das cláusulas exorbitantes, que compatibilizam a possibilidade de adequação da relação contratual à dinâmica do interesse público, que pode

variar ao longo da relação contratual.

• C) necessidade de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mesmo diante de alterações unilaterais levadas a efeito pelas partes.

• D) possibilidade de substituição do objeto contratual, diante de alteração das necessidades da Administração pública e desde que mantido o equilíbrio

econômico-financeiro do contrato.

• E) possibilidade de rescisão unilateral do contrato por parte da Administração pública, descabida, no entanto, modificação quantitativa e qualitativa.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Administrativo / Contratos Administrativos / Modalidades de contratos

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 9ª / 2013 / FCC

Q145.

A Administração pública celebrou contrato de locação de um imóvel comercial para instalação de uma repartição pública. Dentre as características desse

contrato firmado com a Administração pública, destaca-se a

• A) submissão a regime de direito público, na medida em que os contratos administrativos são regidos exclusivamente por normas de direito público.

• B) submissão a regime jurídico de direito privado, como contrato privado da Administração pública, sem prejuízo de derrogações operadas por normas de

direito público aplicáveis.

• C) aplicação integral das normas de direito público destinadas aos contratos administrativos, em especial a possibilidade de invocar cláusulas exorbitantes

implícitas.

• D) regência pelo regime jurídico de direito privado, afastando-se, assim, a observância de leis específicas destinadas a contratos administrativos, tal como a

lei de licitações, salvo disposição expressa no contrato.

• E) submissão a regime jurídico híbrido, estabelecido pelas partes no texto do contrato, observado o poder discricionário do administrador e a liberdade de

contratar do administrado.
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Direito Administrativo / Contratos Administrativos / Inexecução e Rescisão

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 18ª / 2013 / FCC

Q146.

Determinada empresa foi contratada mediante regular licitação para prestação de serviços de fornecimento de medicamentos para um estabelecimento

hospitalar. No decorrer da execução do contrato, diante da má execução da prestação dos serviços, a Administração

• A) poderá impor sanções à contratada, sendo vedada rescisão do contrato antes do advento do termo final.

• B) poderá rescindir o contrato administrativo antes do advento final, em razão da prerrogativa que dispõe a Administração para tanto.

• C) deverá assumir a prestação dos serviços diretamente, suspendendo a execução do contrato em curso.

• D) deverá suspender o contrato e convocar o segundo colocado na licitação para continuidade da execução do fornecimento.

• E) poderá suspender os pagamentos e a execução do contrato e promover licitação para contratação emergencial do mesmo objeto, qual seja, o

fornecimento de medicamentos.
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Direito Administrativo / Contratos Administrativos / Garantia Contratual

Fonte: ADMINISTRADOR / Sergipe Gás S/A / 2013 / FCC

Q147.

Em contratos administrativos regidos pela Lei nº 8.666/1993, a garantia de execução do objeto pelo contratado é

• A) obrigatória, quando se tratar de contrato de obras, podendo ser prestada mediante caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou

fiança bancária.

• B) admitida, nos termos do edital e do contrato, apenas quando se tratar de compras ou fornecimento para entrega futura, limitada a 5% do valor estimado da

contratação.

• C) obrigatória, em contratos de obras e fornecimento de equipamentos de grande vulto, limitada a 10% do valor estimado da contratação.

• D) admitida, nos termos do edital e do contrato, para obras e serviços de grande vulto, limitada a 15% do valor estimado da contratação.

• E) admitida, nas contratações de obras, serviços e compras, a critério da autoridade competente e desde que prevista no edital, podendo ser prestada

mediante caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.



Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Administrativo / Contratos Administrativos / Características, formalização e execução

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO / TRF 3ª / 2014 / FCC

Q148.

De acordo com a Lei nº 8.666/93, o contratado é responsável, dentre outros, por encargos comerciais resultantes da execução do contrato. A inadimplência do

contratado, com referência a tais encargos,

• A) transfere parcialmente à Administração pública a responsabilidade por seu pagamento.

• B) poderá onerar o objeto do contrato.

• C) não transfere à Administração pública a responsabilidade por seu pagamento.

• D) poderá restringir a regularização de obras e edificações.

• E) poderá restringir a utilização de obras e edificações.
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Direito Administrativo / Licitação (Lei federal nº 8.666/1993 e Lei Federal nº 10.520/2002) / Princípios

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 19ª / 2014 / FCC

Q149.

Considere as seguintes assertivas, à luz da Lei n º 8.666/93:

I. Na licitação modalidade convite, a Comissão de licitação, excepcionalmente, nas pequenas unidades administrativas e em face da exiguidade de pessoal

disponível, poderá ser substituída por servidor formalmente designado pela autoridade competente.

II. Os membros das Comissões de licitação responderão solidariamente por todos os atos praticados pela Comissão, salvo se posição individual divergente

estiver devidamente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião que tiver sido tomada a decisão.

III. A investidura dos membros das Comissões não excederá a 1 (um) ano, vedada a recondução da totalidade de seus membros para a mesma comissão no

período subsequente.

IV. No caso de concurso, o julgamento será feito por uma comissão especial integrada por pessoas de reputação ilibada e reconhecido conhecimento da matéria

em exame, obrigatoriamente servidores públicos.

Está correto o que consta APENAS em

• A) III e IV.

• B) I e IV.

• C) II.

• D) I, III e IV.

• E) I, II e III.
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Direito Administrativo / Licitação (Lei federal nº 8.666/1993 e Lei Federal nº 10.520/2002) / Objeto da licitação

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ADMINISTRATIVO / MPE/MA / 2013 / FCC

Q150.

É facultativo o instrumento de contrato, podendo ser substituído por outros instrumentos hábeis, tais como cartacontrato, nota de empenho de despesa,

autorização de compra ou ordem de execução de serviço,

• A) nas inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites de licitação na modalidade concorrência.

• B) nos casos de concorrência.

• C) nos casos de tomada de preços.

• D) nas dispensas cujos preços estejam compreendidos nos limites de licitação na modalidade tomada de preços.

• E) nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.
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Direito Administrativo / Serviços Públicos / Conceito

Fonte: ASSESSOR TéCNICO DE CONTROLE INTERNO / Assembleia Legislativa/RN / 2013 / FCC

Q151.

Serviço público corresponde à atividade atribuída por lei

• A) e exercida apenas diretamente pelo Estado com o objetivo de satisfazer as necessidade coletivas.

• B) e exercida pelo Estado, direta ou indiretamente, com o objetivo de satisfazer as necessidades coletivas.

• C) ou decreto e exercida pelo Estado, direta ou indiretamente, com o objetivo de satisfazer as necessidades coletivas.

• D) e exercida pelo Estado com o objetivo de satisfazer as necessidades coletivas, diretamente orientada por regime de direito privado.

• E) e exercida, unicamente, por delegação de serviço público orientada por regime de direito público.
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Direito Administrativo / Serviços Públicos / Classificação

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TJ/PE / 2012 / FCC

Q152.

Os serviços de preservação da saúde pública e os de polícia, dentre outros, são considerados serviços

• A) públicos ou impróprios do Estado e também administrativos.

• B) de utilidade pública, assim como impróprios do Estado ou uti singuli.

• C) públicos, assim como, próprios do Estado ou uti universi.

• D) públicos ou semi-comerciais e também administrativos.

• E) de utilidade pública, e também próprios do Estado ou uti singuli.
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Direito Administrativo / Serviços Públicos / Regulamentação e Controle

Fonte: ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO - INSPEçãO GOVERNAMENTAL / TCM/CE / 2010 / FCC

Q153.

Identificada possível irregularidade na celebração de contrato de prestação de serviços por órgão da administração direta federal, prevê a Constituição da

República que

• A) o Tribunal de Contas da União sustará a execução do contrato, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Poder Judiciário.

• B) a Câmara dos Deputados aplicará aos responsáveis as sanções previstas na Constituição e em lei.

• C) o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará ao Poder Executivo as medidas cabíveis.

• D) o Tribunal de Contas da União procederá à tomada de contas do Presidente da República, devendo julgá-las num prazo de 60 dias a contar de seu

recebimento, independentemente de outras manifestações.

• E) a Comissão mista permanente de orçamento determinará à autoridade responsável que sane a irregularidade e, se não atendida em 5 dias, promoverá a

sustação do contrato.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Administrativo / Serviços Públicos / Parcerias público-privadas

Fonte: ANALISTA TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA GOVERNAMENTAL / TCE/AM / 2013 / FCC

Q154.

De acordo com a Lei nº 11.079/2004, constitui cláusula obrigatória dos contratos de parceria público-privada, dentre outras,

• A) o compartilhamento com a Administração Pública de ganhos econômicos efetivos do parceiro privado decorrentes da redução do risco de crédito dos

financiamentos utilizados pelo parceiro privado.

• B) a realização de vistoria dos bens reversíveis, podendo o parceiro público reter os pagamentos ao parceiro privado, exceto quando destinar-se a reparar

irregularidades detectadas, hipótese em que são previstos outros meios legais para tal reparação.

• C) o prazo de vigência do contrato, compatível com a amortização dos investimentos realizados, não inferior a 5 (cinco), nem superior a 30 (trinta) anos,

excluindo eventual prorrogação.



• D) a repartição de riscos entre as partes, exceto os referentes a caso fortuito, força maior e fato do príncipe.

• E) a que estabelece critérios subjetivos de avaliação do desempenho do parceiro privado.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Administrativo / Serviços Públicos / Concessão, Permissão e autorização

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 5ª / 2013 / FCC

Q155.

O Estado da Bahia pretende duplicar grande extensão de rodovia. Não dispõe, contudo, de recursos, já destinados a outras obras de infraestrutura, sendo

necessário que o custeio venha da iniciativa privada. Elaborados os estudos técnicos de demanda e fluxo de veículos, particulares e de carga, ficou

demonstrado que o investimento aportado para as obras poderia ser recuperado em lapso de tempo razoável, desde que fosse possível cobrar dos usuários

pela utilização da rodovia. Diante do cenário descrito, para viabilização da infraestrura o Estado da Bahia poderia, observado o procedimento legal, outorgar

• A) a titularidade dos serviço público rodoviário à iniciativa privada, mediante outorga de concessão de uso do referido serviço.

• B) concessão de uso, por meio da qual caberia ao privado a exploração do serviço público, precedida da duplicação rodoviária necessária, remunerando-se

pela cobrança de tarifa do poder público.

• C) concessão de serviço público, precedida de obra pública, assumindo o privado o risco pelos investimentos, devendo se remunerar pela cobrança de tarifa

diretamente dos usuários da rodovia.

• D) permissão de serviço público, precedida de obra pública, por meio do qual o particular assume a titularidade do serviço e o direito de explorá-lo, a fim de

se remunerar pelos investimentos aportados.

• E) delegação de obra pública e da titularidade doserviço público, por meio da qual o particular assume o direito de explorar a rodovia e se remunerar

mediante o pagamento de contraprestação pelo poder público e de tarifa diretamente dos usuários.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Administrativo / Serviços Públicos / Formas e meios de prestação do serviço

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 15ª / 2013 / FCC

Q156.

A propósito da prestação dos serviços públicos, ocorre mencionar algumas características, sejam necessárias ou eventuais, tais como

• A) indelegabilidade da titularidade e da execução; essencialidade; e acessoriedade.

• B) indelegabilidade da execução quando essenciais, e acessoriedade.

• C) relevância; prestação de uma utilidade ou comodidade aos administrados; indelegabilidade da execução.

• D) continuidade; indelegabilidade da titularidade; e acessoriedade.

• E) indelegabilidade da titularidade; continuidade; e relevância.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Administrativo / Organização Administrativa / Administração Direta e Indireta

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 16ª / 2014 / FCC

Q157.

Luísa, candidata a uma vaga de concurso público, em seu exame oral, foi questionada pelos examinadores acerca da classificação dos órgãos públicos,

especificamente quanto à posição estatal, devendo exemplificar os órgãos públicos superiores. Luísa forneceu cinco exemplos de órgãos públicos superiores,

equivocando-se acerca de um deles, qual seja,

• A) Divisões.

• B) Departamentos.

• C) Ministérios.

• D) Coordenadorias.

• E) Gabinetes.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Administrativo / Organização Administrativa / Agências Executivas e Reguladoras

Fonte: JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO / TRT 1ª / 2012 / FCC



Q158.

A respeito das agências reguladoras e agências executivas, é correto afirmar que

• A) as agências reguladoras adquirem autonomia a partir de qualificação obtida em face de contrato de gestão celebrado com o respectivo Ministério

supervisor.

• B) as agências executivas caracterizam-se como autarquias de regime especial, criadas por lei, com autonomia administrativa, orçamentária e financeira.

• C) ambas possuem regime especial, estabelecido na lei instituidora, atuando as agências executivas na regulação de atividade econômica e as agências

reguladoras no controle e fiscalização de serviço público.

• D) as agências executivas são empresas públicas ou fundações, com autonomia ampliada a partir de decreto governamental, em face da apresentação de

plano para melhoria de eficiência e redução de custos.

• E) as agências reguladoras possuem regime jurídico especial, fixado na lei instituidora, garantindo maior grau de autonomia administrativa e orçamentária

que o conferido às demais autarquias.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Administrativo / Servidores públicos / Classificação e Regime Jurídico

Fonte: TéCNICO EM INFORMáTICA / FHEMIG / 2013 / FCC

Q159.

No desempenho de suas atribuições, o servidor público deve seguir a legislação existente no que diz respeito às suas obrigações e à sua conduta. Assim, o

servidor público deve

• A) se dirigir ao público demonstrando sua autoridade como servidor público.

• B) ouvir as necessidades do público ao atendê-lo, procurando sanar a questão do motivo da busca ao serviço.

• C) ter um estilo próprio, podendo trajar qualquer tipo de vestimenta para se dirigir ao trabalho.

• D) discutir com o cidadão se houver necessidade, usando de entonação alta e incisiva.

• E) agir de maneira autônoma, no desempenho de suas funções seguindo normas ou condutas próprias.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Administrativo / Servidores públicos / Normas constitucionais sobre o regime jurídico dos servidores públicos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 7ª / 2009 / FCC

Q160.

Em relação aos Cargos Públicos, estabelece a Lei no 8.112/90, que

• A) dentre as formas para o seu provimento está a transferência e a ascensão.

• B) dentre os requisitos para a sua investidura, exige-se a idade mínima de dezesseis anos.

• C) a investidura ocorrerá com o exercício na função.

• D) são criados por lei, para provimento em caráter efetivo ou em comissão.

• E) não haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Administrativo / Servidores públicos / Cargos públicos

Fonte: AGENTE FISCAL DE RENDAS - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEFAZ/SP / 2013 / FCC

Q161.

A respeito das normas constitucionais aplicáveis aos servidores públicos, é INCORRETO afirmar que

• A) os cargos em comissão destinam-se apenas às atribuições de chefia, direção e assessoramento.

• B) as funções de confiança são exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo.

• C) os servidores públicos organizados em carreira devem ser remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única.

• D) a contratação por tempo determinado destina-se ao atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos estabelecidos

em lei.

• E) a aposentadoria compulsória do servidor ocupante de cargo efetivo dá-se aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de

contribuição.



Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Administrativo / Servidores públicos / Provimento em cargo público

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ARQUIVOLOGIA / TRF 3ª / 2014 / FCC

Q162.

Claudio, servidor público federal ocupante de cargo efetivo, foi colocado em disponibilidade em face da extinção do órgão no qual estava lotado. Posteriormente,

o Órgão Central do Sistema de Pessoal Civil determinou o imediato provimento, por Cláudio, de vaga aberta junto a outro órgão da Administração pública

federal. De acordo com as disposições da Lei nº 8.112/90, referida situação caracteriza

• A) aproveitamento, cabível desde que se trate de cargo com vencimentos e atribuições compatíveis com o anteriormente ocupado pelo servidor.

• B) recondução, obrigatória apenas se o servidor estiver em disponibilidade há menos de 5 (cinco) anos.

• C) reintegração, somente obrigatória em se tratando de órgão sucessor do extinto nas respectivas atribuições.

• D) reversão, facultativa para o servidor, que poderá optar por permanecer em disponibilidade, recebendo 50% (cinquenta por cento) de seus vencimentos.

• E) redistribuição, obrigatória para o servidor, independentemente dos vencimentos do novo cargo.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Administrativo / Servidores públicos / Direitos e vantagens dos servidores públicos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO / TRT 19ª / 2014 / FCC

Q163.

Lara, servidora pública federal do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, está ansiosa para receber sua gratificação natalina, a fim de comprar presentes

para seus familiares e quitar alguns débitos que ainda possui. A propósito da gratificação narrada e nos termos da Lei nº 8.112/90, é INCORRETO afirmar que

• A) a gratificação será paga até o dia 20 (vinte) do mês de dezembro de cada ano.

• B) a gratificação natalina corresponde a 1/12 (um doze avos) da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício no

respectivo ano.

• C) a fração igual ou superior a 15 (quinze) dias será considerada como mês integral.

• D) a gratificação natalina será considerada para o cálculo de toda e qualquer vantagem pecuniária.

• E) o servidor exonerado perceberá sua gratificação natalina, proporcionalmente aos meses de exercício, calculada sobre a remuneração do mês da

exoneração.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Administrativo / Servidores públicos / Deveres e responsabilidades

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 5ª / 2013 / FCC

Q164.

A Lei nº 8.112/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, estabelece a

responsabilidade civil, penal e criminal pelo exercício irregular de suas atribuições. Nos termos desse ordenamento legal, a responsabilidade civil decorre de ato

que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros na forma

• A) culposa ou dolosa, omissiva ou comissiva.

• B) omissiva ou comissiva, dolosa, mas não culposa.

• C) dolosa ou culposa, omissiva, mas não comissiva.

• D) comissiva, dolosa, mas não omissiva nem culposa.

• E) dolosa ou culposa, comissiva, mas não omissiva.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Administrativo / Os direitos do administrado

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 19ª / 2014 / FCC

Q165.

Nos termos da Lei nº 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração pública federal, as sanções, desde que assegurado o prévio

direito de defesa, serão aplicadas por autoridade competente e



• A) terão natureza pecuniária ou consistirão em obrigação de fazer ou de não fazer.

• B) terão natureza, exclusivamente, pecuniária.

• C) consistirão, exclusivamente, em obrigação de fazer.

• D) terão natureza pecuniária ou consistirão em obrigação tão somente de fazer.

• E) consistirão, exclusivamente, em obrigação de não fazer.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Administrativo / Comparação entre controle administrativo e controle judiciário

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 2ª / 2014 / FCC

Q166.

Os atos praticados pela Administração estão sujeitos a controle, exercido por diversos entes, em variados graus e medidas. O controle judicial possui amparo

constitucional, abrangendo análise

• A) estritamente de legalidade, não abrangendo atos discricionários ou violação de outros princípios constitucionais.

• B) eminentemente de legalidade, como, por exemplo, a conveniência e oportunidade dos motivos para a prática de determinado ato.

• C) eminentemente de legalidade, podendo, no entanto, também apreciar aspectos técnicos dos atos discricionários.

• D) abrangente, tanto dos aspectos de legalidade, quanto de moralidade e discricionariedade dos atos administrativos, sem distinção.

• E) restritiva, considerando apenas os aspectos de legalidade referentes à forma dos atos, excluindo análise de violação ao princípio da moralidade e

qualquer elemento do ato discricionário.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Administrativo / A responsabilidade civil do Estado

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 2ª / 2014 / FCC

Q167.

CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO, ao tratar de determinada modalidade de responsabilidade civil do Estado, ensina que o fundamento da

responsabilidade estatal é garantir uma equânime repartição dos ônus provenientes de atos ou efeitos lesivos, evitando que alguns suportem prejuízos ocorridos

por ocasião ou por causa de atividades desempenhadas no interesse de todos. De conseguinte, seu fundamento é o princípio da igualdade, noção básica do

Estado de Direito.

(Curso de Direito Administrativo. São Paulo, Malheiros, 27ª ed., 2010. p. 1007).

As lições trazidas são pertinentes à modalidade de responsabilidade civil

• A) subjetiva, que demanda a demonstração de culpa do agente causador do dano.

• B) subjetiva imprópria, que prescinde da demonstração de culpa do agente causador do dano.

• C) objetiva, em decorrência de atos comissivos ilícitos,que prescindem de demonstração de culpa do agente causador do dano.

• D) objetiva, em decorrência de atos omissivos ilícitos ou lícitos, que podem ou não demandar a demonstração de culpa do agente causador do dano.

• E) objetiva, em decorrência de atos comissivos lícitos, que prescindem da demonstração de culpa do agente estatal.
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Direito Administrativo / Improbidade Administrativa (Lei federal nº 8.429/1992): Imperícia, Negligência e Fraude

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 16ª / 2014 / FCC

Q168.

Matheus, servidor público, concedeu benefício administrativo sem a observância das formalidades legais aplicáveis à espécie e foi condenado por improbidade 

administrativa, tendo em vista o cometimento de ato ímprobo causador de lesão ao erário. A propósito do tema, considere as afirmativas abaixo: 

 

I. Comporta a medida de indisponibilidade de bens. 

 

II. Não tem como uma de suas sanções a condenação em multa civil. 

 

III. Admite conduta culposa. 

 

IV. Não atinge, em qualquer hipótese, o sucessor do agente ímprobo. 

 

Nos termos da Lei nº 8.429/1992 e tendo em vista as características e peculiaridades do ato ímprobo cometido por Matheus, está correto o que consta APENAS



em

• A) I e IV.

• B) I, II e III.

• C) II e IV.

• D) II, III e IV.

• E) I e III.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Administrativo / Lei de acesso à informação (Lei federal nº 12.527/2011)

Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL - 3ª CATEGORIA / SEFAZ/RJ / 2014 / FCC

Q169.

O acesso à informação de que trata a Lei nº 12.527/2011, compreende diversos direitos. Dentre eles NÃO se encontra o de obter informação

• A) pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação e contratos administrativos.

• B) contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados por órgãos ou entidades da Administração Pública, recolhidos ou não a arquivos

públicos.

• C) produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada decorrente de qualquer vínculo com órgãos ou entidades da Administração Pública,

mesmo que esse vínculo já tenha cessado.

• D) referente a projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos ou tecnológicos, independentemente de avaliação de necessidade de sigilo em nome da

segurança da sociedade e do Estado.

• E) sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades da Administração Pública, inclusive as relativas à sua política, organização e serviços.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Administrativo / Princípios / Gerais

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 16ª / 2014 / FCC

Q170.

Um particular questionou a atuação da Administração pública, tendo em vista a inobservância de um dos princípios basilares dos serviços públicos, justificando

não ter havido urbanidade na prestação do serviço. Trata-se do princípio da

• A) continuidade.

• B) modicidade.

• C) universalidade.

• D) mutabilidade.

• E) cortesia.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Administrativo / Princípios / Constitucionais

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 16ª / 2014 / FCC

Q171.

Em julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, a Corte Suprema firmou entendimento no sentido de que assessor de Juiz ou de Desembargador tem

incompatibilidade para o exercício da advocacia. Ao fundamentar sua decisão, a Corte explanou que tal incompatibilidade assenta-se, sobretudo, em um dos

princípios básicos que regem a atuação administrativa. Trata-se do princípio da

• A) supremacia do interesse privado.

• B) publicidade.

• C) proporcionalidade.

• D) moralidade.

• E) presunção de veracidade.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Civil / A Lei / Vigência no tempo e no espaço



Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRT 16ª / 2014 / FCC

Q172.

Uma lei foi elaborada, promulgada e publicada. Por não conter disposição em contrário, entrará em vigor 45 dias depois de oficialmente publicada, data que

cairá no dia 18 de abril, feriado (sexta-feira da paixão de Cristo); dia 19 de abril é sábado; dia 20 de abril é domingo; dia 21 de abril é feriado (Tiradentes). Essa

lei entrará em vigor no dia

• A) 19 de abril.

• B) 21 de abril.

• C) 20 de abril.

• D) 22 de abril.

• E) 18 de abril.
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Direito Civil / Das pessoas / Pessoas Naturais

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 19ª / 2014 / FCC

Q173.

O filho que Joana está esperando sofre danos físicos em razão de negligência médica durante o pré-natal. O filho

• A) poderá ajuizar ação de indenização tão logo nasça, pois a lei resguarda os direitos do nascituro e o filho poderá ser representado por seus pais ou

representantes legais.

• B) não poderá ajuizar ação de indenização, pois não possuía direitos da personalidade quando da ocorrência dos danos.

• C) não poderá ajuizar ação de indenização, pois o Código Civil adota a teoria natalista.

• D) poderá ajuizar ação de indenização, mas apenas depois de atingir a maioridade civil.

• E) não poderá ajuizar ação de indenização, pois, embora a lei resguarde os direitos do nascituro, fá-lo-á apenas com relação ao direito de nascer com vida.
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Direito Civil / Das pessoas / Pessoas Jurídicas

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 15ª / 2013 / FCC

Q174.

Joaquim é sócio majoritário e administrador de empresa produtora de alimentos enlatados e embutidos. Durante muitos anos, a empresa experimentou sucesso

empresarial. No entanto, depois que o Ministério da Saúde passou a desestimular a ingestão deste tipo de alimento, a empresa deixou de honrar compromissos

com fornecedores, que ajuizaram e venceram ações de cobrança. Contudo, quando do cumprimento das sentenças, verificou-se que a empresa não possuía

bens penhoráveis. Neste caso, de acordo com o Código Civil, a personalidade jurídica deverá ser desconstituída

• A) a requerimento da parte, se comprovado abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

• B) necessária e automaticamente, pois é dever do juiz zelar pela efetividade das decisões judiciais.

• C) apenas em relação a Joaquim, independentemente de quaisquer requisitos, por ostentar a qualidade de sócio majoritário e administrador da empresa.

• D) a requerimento da parte ou de ofício, se comprovado abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo inadimplemento das obrigações.

• E) a requerimento da parte, se comprovado abuso da personalidade jurídica, caracterizado pela inexistência de bens penhoráveis à época do cumprimento

da sentença.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Civil / Das pessoas / Domicílio civil

Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO / TCE/PI / 2014 / FCC

Q175.

De segunda a quarta-feira, Nicolas reside, com habitualidade e ânimo definitivo, na cidade de Teresina, com esposa e filhos, e trabalha na cidade de Demerval

Lobão. De quinta a sexta-feira, reside com habitualidade e ânimo definitivo, sozinho, na cidade de Água Branca, e trabalha na cidade de Elesbão Veloso. Aos

finais de semana, volta para a cidade de Teresina, com esposa e filhos. De acordo com o Código Civil,

• A) Teresina e Demerval Lobão são os únicos domicílios de Nicolas.

• B) Teresina é o único domicílio de Nicolas.



• C) o local onde for encontrado é o domicílio de Nicolas.

• D) Teresina, Demerval Lobão, Água Branca e Elesbão Veloso são domicílios de Nicolas.

• E) Teresina e Água Branca são os únicos domicílios de Nicolas.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Civil / Das diferentes classes de bens

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO / TRT 19ª / 2014 / FCC

Q176.

Por ocasião da morte de Benedita, um de seus herdeiros, Bento, propõe que seu anel de noivado, que compõe um dos bens da herança, seja dividido entre ele

e o irmão, Sebastião, com o derretimento do ouro e o fracionamento de um grande diamante que o ornamenta. Sebastião se opõe, no que

• A) não está certo, pois os bens móveis são divisíveis por natureza.

• B) está certo, pois os bens infungíveis não podem ser alienados.

• C) não está certo, pois, com o emprego da técnica correta, este anel pode ser dividido em partes iguais.

• D) está certo, pois este anel é um bem indivisível, vez que o fracionamento causaria diminuição considerável de seu valor.

• E) não está certo, pois, com a morte de Benedita, este anel passou a ser um bem fungível.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Civil / Fatos e atos jurídicos

Fonte: ANALISTA TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - MINISTéRIO PúBLICO / TCE/AM / 2013 / FCC

Q177.

A declaração de vontade

• A) é válida mesmo que feita por absolutamente incapaz.

• B) deve ser feita, em regra, na forma escrita.

• C) deve observar mais o sentido literal da linguagem do que a intenção nela consubstanciada.

• D) deve ser interpretada de maneira estrita, no caso de negócio jurídico benéfico.

• E) não subsiste quando o declarante houver feito a reserva mental de não querer o que declarou.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Civil / Validade e defeitos dos negócios jurídicos

Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO / TCE/PI / 2014 / FCC

Q178.

Ao constatar ter caído em insolvência, Mateus vende todos seus bens antes que credores quirografários ajuízem ações. O ato de Mateus configura fraude

• A) contra credores, vício social que tem como possível consequência a anulação das alienações.

• B) à execução, vício do consentimento que tem como possível consequência a ineficácia das alienações.

• C) contra credores, vício do consentimento que tem como possível consequência a nulidade das alienações.

• D) à execução, vício social que tem como possível consequência a nulidade das alienações.

• E) contra credores, vício social que tem como possível consequência a nulidade das alienações.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Civil / Prescrição e decadência

Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL - 3ª CATEGORIA / SEFAZ/RJ / 2014 / FCC

Q179.

No trabalho intitulado Critério científico para distinguir a prescrição da decadência e identificar as ações imprescritíveis (RT 300/7), Agnelo Amorim Filho exarou 

a seguinte conclusão: 

 

I. Estão sujeitas à prescrição: todas as ações condenatórias e somente elas (arts. 177 e 178 do Código Civil);



 

II. Estão sujeitas à decadência (indiretamente), isto é, em virtude da decadência do direito a que correspondem: as ações constitutivas que têm prazo especial

de exercício fixado em lei; 

 

III. São perpétuas (imprescritíveis): a) as ações constitutivas que não têm prazo especial de exercício fixado em lei; e b) todas as ações declaratórias. 

 

Admitindo-se a exatidão desse critério, é imprescritível

• A) a pretensão de indenização por danos materiais e morais, assim como a de anulação de negócio jurídico em virtude de erro substancial, mas sujeita-se à

decadência a ação que tenha por objeto o reconhecimento de simulação de um negócio jurídico.

• B) a ação de anulação de negócio jurídico em virtude de erro substancial; sujeita-se à decadência a ação de indenização por danos materiais e morais e é

prescritível a ação que tenha por objeto o reconhecimento de simulação de um negócio jurídico.

• C) a pretensão de indenização por danos materiais e morais; sujeita-se à decadência a ação que tenha por objeto o reconhecimento de simulação de um

negócio jurídico e é prescritível a ação de anulação de negócio jurídico em virtude de erro substancial.

• D) a ação que tenha por objeto o reconhecimento de simulação de um negócio jurídico; sujeita-se à decadência o direito de pleitear a anulação de negócio

jurídico em virtude de erro substancial e é prescritível a pretensão de indenização por danos materiais e morais.

• E) tanto a ação que tenha por objeto o reconhecimento de simulação de um negócio jurídico como a em que se pretende a anulação de negócio jurídico por

erro substancial, mas prescreve a pretensão de indenização por danos materiais e morais.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Civil / Atos ilícitos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRT 16ª / 2014 / FCC

Q180.

A respeito dos atos jurídicos lícitos e ilícitos, considere:

I. Constitui ato ilícito a destruição da coisa alheia a fim de remover perigo iminente.

II. Não comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelos bons costumes.

III. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Está correto o que se afirma APENAS em

• A) II e III.

• B) I e II.

• C) I e III.

• D) III.

• E) I.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Civil / Direito das Coisas / Posse

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRF 3ª / 2014 / FCC

Q181.

A posse

• A) do imóvel não faz presumir a das coisas móveis que nele estiverem.

• B) direta, de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal, ou real, anula a indireta, de quem aquela foi havida.

• C) pode ser adquirida pela própria pessoa que a pretende ou por seu representante, bem como por terceiro sem mandato, independentemente de ratificação.

• D) não se transmite aos herdeiros ou legatários do possuidor em razão do atributo da pessoalidade que lhe é inerente.

• E) de boa-fé só perde este caráter no caso e desde o momento em que as circunstâncias façam presumir que o possuidor não ignora que possui

indevidamente.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Civil / Direito das Coisas / Propriedade

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO / TRF 3ª / 2014 / FCC



Q182.

Considere as seguintes hipóteses:

I. Mariana, por onze anos, sem interrupção e nem oposição, possui, como sua, uma casa de 300 metros quadrados, tendo estabelecido no referido imóvel sua

moradia habitual, realizando obras de conservação e ampliação da casa.

II. Gleison não é proprietário de imóvel urbano ou rural, mas possui, como sua, uma casa de 150 metros quadrados por sete anos ininterruptos e sem oposição

utilizando-a como sua moradia.

III. Benício, proprietário de um terreno rural de 10 hectares, possui, como sua, uma casa de 70 metros quadrados, por oito anos ininterruptamente e sem

oposição, utilizando-a como sua moradia.

De acordo com o Código Civil brasileiro, em razão da posse, poderá adquirir a propriedade dos imóveis acima mencionados

• A) Mariana, apenas.

• B) Mariana e Gleison, apenas.

• C) Gleison, apenas.

• D) Mariana, Gleison e Benício.

• E) Gleison e Benício, apenas.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Civil / Direito das Coisas / Direitos reais sobre coisas alheias

Fonte: AGENTE FISCAL DE RENDAS - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEFAZ/SP / 2013 / FCC

Q183.

Nas questões seguintes, assinale a alternativa correta em relação ao assunto proposto.

Em relação ao uso e gozo da propriedade:

• A) São defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade, ou utilidade, e sejam animados pela intenção de prejudicar outrem.

• B) A propriedade é presumida em condomínio, salvo prova em contrário.

• C) A propriedade do solo abrange o subsolo, mas não o espaço aéreo correspondente.

• D) A propriedade do solo abrange as jazidas, minas e demais recursos minerais, bem como os potenciais de energia hidráulica.

• E) Somente o proprietário que seja também possuidor direto do bem pode buscar reavê-lo de quem quer que injustamente o possua ou detenha.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Civil / Teoria Geral das obrigações / Modalidades das obrigações

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 16ª / 2014 / FCC

Q184.

A respeito das obrigações divisíveis e indivisíveis, é correto afirmar:

• A) Se um dos credores, nas obrigações divisíveis, remitir a dívida, a obrigação ficará extinta para com os outros.

• B) O devedor que paga a dívida referente à prestação indivisível não se sub-roga no direito do credor em re-lação aos outros coobrigados.

• C) Perde a qualidade de indivisível a obrigação que se resolver em perdas e danos.

• D) Nas obrigações divisíveis, a novação da dívida por um dos credores prejudicará os demais.

• E) Nas obrigações divisíveis, a compensação da dívida feita por um dos credores acarreta a extinção do débito para com os outros credores.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Civil / Teoria Geral das obrigações / As formas de extinção das obrigações

Fonte: JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO / TRT 1ª / 2012 / FCC

Q185.

“Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra,

em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato”. Este enunciado refere-se à



• A) resolução por onerosidade excessiva, nos termos da teoria da imprevisão prevista no Código Civil.

• B) resolução contratual por caso fortuito ou força maior.

• C) denúncia resilitiva por exceção de contrato não cumprido.

• D) resilição contratual por enriquecimento sem causa.

• E) resolução do contrato por abuso do direito, visando ao respeito à probidade e boa-fé objetiva.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Civil / Teoria Geral das obrigações / A inexecução das obrigações

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 19ª / 2014 / FCC

Q186.

Lucas vende um cavalo a José e se obriga a entregá-lo na fazenda do comprador. A caminho da fazenda, porém, Lucas para em um bar e bebe quatro ou cinco

cachaças com alguns amigos. Embriagado, sai em disparada pelas ruas da cidade e acidenta-se com o cavalo. Ao ver o cavalo com a pata dianteira quebrada,

José

• A) poderá exigir o equivalente ao que pagou pelo cavalo ou aceitá-lo no estado em que se encontra, com direito a reclamar, em ambos os casos, indenização

por perdas e danos.

• B) deverá, necessariamente, aceitar o cavalo, no estado em que se encontra, com direito a reclamar indenização por perdas e danos.

• C) deverá, necessariamente, exigir o equivalente ao que pagou pelo cavalo, com direito a reclamar indenização por perdas e danos.

• D) poderá exigir o equivalente ao que pagou pelo cavalo ou aceitá-lo no estado em que se encontra, com direito a reclamar, apenas na primeira hipótese,

indenização por perdas e danos.

• E) poderá exigir o equivalente ao que pagou pelo cavalo ou aceitá-lo no estado em que se encontra, com direito a reclamar, apenas na última hipótese,

indenização por perdas e danos.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Civil / Teoria Geral das obrigações / Transmissão das Obrigações

Fonte: AGENTE TéCNICO - JURíDICO / MPE/AM / 2013 / FCC

Q187.

A cessão de crédito

• A) obriga o cedente pela existência do crédito, seja a cessão onerosa ou gratuita, independentemente de boa ou má-fé.

• B) tem validade somente em relação ao cedente, se houver sido notificada ao devedor.

• C) obriga, em regra, o cedente pela solvência do devedor.

• D) abrange, em regra, os acessórios do crédito cedi- do.

• E) autoriza o devedor a opor exceções apenas contra o cedente.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Civil / Contratos / Atos Unilaterais

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRT 24ª / 2011 / FCC

Q188.

A respeito do enriquecimento sem causa, considere:

I. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, pelo valor da data em que ocorreu o

enriquecimento.

II. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, quem a recebeu é obrigado a restituí-la, e, se a coisa não mais subsistir, a restituição se fará pelo

valor do bem da época em que ocorreu o enriquecimento.

III. A restituição do indevidamente auferido será devida quando a causa que justificou o enriquecimento deixou de existir.

Está correto o que consta APENAS em

• A) II e III.

• B) I e II.

• C) I e III.



• D) III.

• E) II.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Civil / Contratos / Responsabilidade Civil

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRF 3ª / 2014 / FCC

Q189.

Considere as seguintes situações hipotéticas:

I. Mario, dezessete anos de idade, escondido de seu pai, Golias, pegou a chave do carro da família e atropelou Xisto.

II. Fabiana, dezesseis anos de idade, com a permissão de sua mãe, Maria, que lhe entregou as chaves do veículo da família, dirigiu alcoolizada e colidiu o

referido veículo com a moto de Fabrício.

III. Carlos é dono do restaurante “CC”. Seu empregado, Matias, derrubou um prato na cliente, Fátima, ferindo-a.

IV. Diogo é dono do hotel “AA”. Nesta madrugada um hóspede enfurecido atirou pela janela do quarto, no qual estava hospedado, vasos, um abajur e um lustre,

ferindo Simone, uma transeunte.

De acordo com o Código Civil brasileiro, responderão pelos atos praticados pelos terceiros mencionados nas situações hipotéticas,

• A) Maria, Carlos e Diogo, apenas.

• B) Maria e Diogo, apenas.

• C) Golias, Maria, Carlos e Diogo.

• D) Carlos e Diogo, apenas.

• E) Golias, Maria e Carlos, apenas.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Civil / Teoria Geral dos contratos / Contratos em espécie

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 16ª / 2014 / FCC

Q190.

A respeito da transação, considere:

I. Em regra, se for concluída entre o credor e o devedor, desobrigará o fiador.

II. Se for concluída entre um dos credores solidários e o devedor, extinguirá a obrigação deste para com os outros credores.

III. A nulidade de qualquer de suas cláusulas não implicará em nulidade da transação.

IV. Se for concluída entre um dos devedores solidários e seu credor, extinguirá a dívida em relação aos codevedores.

Está correto o que se afirma APENAS em

• A) I, II e IV.

• B) II e IV.

• C) I e III.

• D) II, III e IV.

• E) I, II e III.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Civil / Teoria Geral dos contratos / Relações de consumo (Lei federal nº 8.078/1990)

Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - CONSULTORIA LEGISLATIVA - DIREITO TRIBUTáRIO, FINANCEIRO E CIDADANIA / ALEPE / 2014 / FCC

Q191.



No tocante à desconsideração da personalidade jurídica, são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes do Código de Defesa do Consumidor as

sociedades

• A) consorciadas, apenas.

• B) integrantes de grupos societários, apenas.

• C) controladas, apenas.

• D) integrantes de grupos societários e as controladas.

• E) integrantes de grupos societários e as consorciadas.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Civil / Direito das Sucessões / Sucessão em geral

Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL - 3ª CATEGORIA / SEFAZ/RJ / 2014 / FCC

Q192.

A Lei nº 11.441, de 04/01/2007, deu nova redação ao art. 983 do Código de Processo Civil, estabelecendo que o processo de inventário e partilha deve ser

aberto dentro de sessenta (60) dias a contar da abertura da sucessão. O art. 1796 do Código Civil em vigor, cuja redação não foi alterada por aquela lei, dispõe

que no prazo de trinta dias, a contar da abertura da sucessão, instaurar-se-á inventário do patrimônio hereditário.

Considerando o que dispõe a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro,

• A) o art. 1.796 do Código Civil foi revogado expressamente com a nova redação do art. 983 do Código de Processo Civil.

• B) o art. 1.796 do Código Civil sofreu revogação tácita.

• C) o art. 983 do Código de Processo Civil e o art. 1796 do Código Civil vigoram concomitantemente, embora dispondo de maneira diversa sobre a mesma

matéria.

• D) o art. 1.796 do Código Civil não foi revogado, porque só se admitiria sua revogação expressa, por se tratar de regra inserida em um Código.

• E) a nova redação do art. 983 do Código de Processo Civil só entrará em vigor depois de também ser modificada a redação do art. 1.796 do Código Civil.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Civil / Direito das Sucessões / Sucessão legítima

Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL - 3ª CATEGORIA / SEFAZ/RJ / 2014 / FCC

Q193.

Joaquim era pai de Pedro, casado com Maria sob o regime da comunhão universal de bens; de Benedito, casado com Antonia, sob o regime da comunhão

parcial de bens e de José, casado com Joana, sob o regime da separação de bens. Joaquim doou, com dispensa de colação, para José e sua mulher, Joana,

um imóvel. José faleceu, em 30/6/2013, deixando dois filhos. Joaquim, por testamento público lavrado em 10/07/2013, deixou seu disponível para os filhos

Pedro e Benedito, com cláusula vitalícia de inalienabilidade, tendo o testador falecido em 15/10/2013. É correto afirmar que, com a morte de

• A) Joaquim, a legítima será partilhada entre os filhos sobreviventes, comunicando-se o que receber Pedro do disponível a sua esposa, mas não se

comunicando o que receber Benedito; quanto à legítima, que receberão Pedro e Benedito, nada se comunicará aos respectivos cônjuges; os filhos de José

herdarão da legítima a cota parte do que receberia seu pai se vivo fosse, calculando-se, entretanto, por estirpe, mas não tendo de trazer à colação o imóvel

doado, que ficou pertencente na razão de 50% (cinquenta por cento) a Joana e 25% (vinte e cinco por cento) a cada um dos filhos do casal.

• B) José, o imóvel que recebera por doação juntamente com sua mulher, ficará pertencendo em metade para ela e metade em condomínio para os dois filhos

do casal; os netos de Joaquim participarão da herança do avô, por direito de representação, calculada a legítima deles por cabeça; Benedito e Pedro

receberão suas partes na herança de Joaquim, que não se comunicarão às respectivas esposas.

• C) José, o imóvel que recebera por doação juntamente com sua mulher, passará integralmente a ela e não aos filhos do casal; a parte que Pedro receber na

herança de seu pai se comunicará a Maria apenas no que compreender a legítima; Benedito receberá sua parte na herança, nada se comunicando a sua

mulher, Antonia, e os filhos de José herdarão, por direito de representação, parte da herança de Joaquim tirada da legítima e calculada por estirpe.

• D) Joaquim, seus bens serão divididos entre seus filhos Pedro e Benedito, que herdarão por estirpe e nada se comunicará a seus respectivos cônjuges e os

netos de Joaquim receberão parte da herança do avô, por representação, calculada por cabeça; quanto ao bem doado a José e a sua mulher, com a morte

deste, será partilhado somente entre seus dois filhos.

• E) José, do imóvel que lhe fora doado por Joaquim, o cônjuge sobrevivente haverá a metade e a outra metade passará a seus filhos, os quais, também,

concorrerão na herança de Joaquim, por estirpe; com a morte de Joaquim os filhos sobreviventes receberão a legítima e o disponível com cláusula de

inalienabilidade, comunicando-se a herança a Maria, mas não a Antonia.
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Direito Civil / Direito das Sucessões / Sucessão testamentária

Fonte: JUIZ SUBSTITUTO / TJ/PE / 2013 / FCC



Q194.

Só se permite o testamento público

• A) ao cego, a quem lhe será lido, em voz alta, duas vezes, uma pelo tabelião ou por seu substituto legal e a outra por uma das testemunhas, designada pelo

testador, fazendo-se de tudo circunstanciada menção no testamento.

• B) à pessoa estrangeira, que não conheça o idioma nacional, devendo as testemunhas conhecerem a língua em que se expressa o testador, e mediante

tradução feita por tradutor juramentado.

• C) ao indivíduo inteiramente surdo, que souber ler e escrever ou, não o sabendo, que designe quem o leia em seu lugar, presentes cincos testemunhas.

• D) aos analfabetos, devendo a escritura de testamento, neste caso, ser subscrita por cinco testemunhas indicadas pelo testador.

• E) às pessoas que contarem mais de setenta anos de idade.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Civil / Regimes de bens entre cônjuges / Inventário e partilha

Fonte: PROMOTOR DE JUSTIçA DE 1º ENTRâNCIA / MPE/AL / 2012 / FCC

Q195.

No que concerne à partilha, nos termos preconizados pelo Código Civil brasileiro, é correto afirmar:

• A) Quando parte da herança consistir em bens de liquidação morosa ou difícil, poderá proceder-se, no prazo legal, à partilha dos outros, reservando-se

aqueles para uma ou mais sobrepartilhas, sob a guarda e a administração do mesmo ou diverso inventariante, e consentimento da maioria dos herdeiros.

• B) O herdeiro pode sempre requerer a partilha, desde que não tenha sido proibido pelo testador, cabendo igual faculdade aos seus cessionários e credores.

• C) Havendo herdeiros capazes e incapazes a partilha amigável poderá ser feita por escritura pública, termo nos autos do inventário, ou escrito particular,

homologado pelo juiz.

• D) Pode o testador indicar os bens e valores que devem compor os quinhões hereditários, deliberando ele próprio a partilha, que prevalecerá, ainda que o

valor dos bens não corresponda às quotas estabelecidas.

• E) Os herdeiros em posse dos bens da herança são obrigados a trazer ao acervo os frutos que perceberam, desde a data do início da posse, ainda que

anterior à abertura da sucessão.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Penal / Código penal / Crimes praticados por funcionário público contra a administração / Crimes de particular contra a administração

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - PROCESSUAL/ DIREITO / MPE/MA / 2013 / FCC

Q196.

Ana doou um automóvel ao filho de um fiscal, para que não autuasse sua empresa por fraudes que havia constatado. Anita, oficial de justiça, exigiu R$ 5.000,00

de José, para não cumprir mandado de prisão que ordenava a sua prisão. Ângela decorou a casa de um policial para determiná-lo a deixar de investigar delito

que havia praticado.

Alice, médica de um posto de saúde, solicitou R$ 1.000,00 para fornecer atestado falso a pessoa interessada em justificar faltas ao serviço. Amanda, perita

judicial, recebeu R$ 5.000,00 de uma das partes para favorecê-la no laudo pericial que estava elaborando. O crime de corrupção ativa será imputável somente a

• A) Anita, Alice e Amanda.

• B) Ana e Ângela.

• C) Alice e Amanda.

• D) Alice.

• E) Ana, Alice e Ângela.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Penal / Código penal / Crimes praticados por funcionário público contra a administração / Crimes conra a administração da justiça

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRF 3ª / 2014 / FCC

Q197.

Segundo a jurisprudência dominante no âmbito do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, bem como do Superior Tribunal de Justiça, aliás em sintonia com

segmento importante da doutrina brasileira mais contemporânea, no crime de falso testemunho ou falsa perícia,

• A) é possível participação e autoria mediata.

• B) é possível participação, mas não autoria mediata.



• C) não é possível participação, mas sim autoria mediata.

• D) é impossível participação ou autoria mediata.

• E) é possível autoria indireta, mas não autoria mediata.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Penal / Código penal / Crimes praticados por funcionário público contra a administração / Crimes contra as finanças públicas

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - JURíDICO / MPE/PE / 2012 / FCC

Q198.

No que concerne ao delito de contração de operação de crédito, considere:

I. Se o agente público, com atribuições para ordenar operação de crédito, o faz sem prévia autorização legislativa, não chegando, porém, a se concretizar a

contratação por circunstâncias alheias à sua vontade, deverá responder pelo delito na forma tentada.

II. O sujeito ativo só pode ser agente público, motivo porque é inadmissível a participação criminosa de pessoa que não ostente a qualidade de funcionário

público.

III. O crime só é punível a título de dolo, não se caracterizando o delito em questão quando a conduta for decorrente de culpa, em quaisquer de suas

modalidades.

Está correto o que consta SOMENTE em

• A) I e III.

• B) I e II.

• C) III.

• D) II e III.

• E) I.
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Direito Penal / Código penal / Crimes praticados por funcionário público contra a administração / Crimes de funcionário público contra a

administração

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRF 3ª / 2014 / FCC

Q199.

De um lado, “solicitar” ou “receber” e, de outro lado, “exigir” compõem núcleos opostos que, respectivamente, diferenciam, entre si, duas importantes e

recorrentes figuras penais, ambas cometidas por funcionários públicos. Embora, nesse ponto, substancialmente diversas, no mais, mostram-se apenas

aparentemente próximas uma da outra. São elas:

• A) prevaricação e violência arbitrária.

• B) condescendência criminosa e excesso de exação.

• C) advocacia administrativa e corrupção.

• D) peculato culposo e peculato doloso.

• E) corrupção passiva e concussão.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Penal / Crimes contra a ordem tributária / Econômica e contra as relações de consumo (Lei federal nº 8.137/1990)

Fonte: AGENTE FISCAL DE RENDAS - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEFAZ/SP / 2013 / FCC

Q200.

Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração fazendária, valendo-se da qualidade de funcionário público, configura

• A) advocacia administrativa.

• B) crime contra ordem tributária.

• C) tráfico de influência.

• D) exploração de prestígio.

• E) condescendência criminosa.



Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Economia / Conceitos fundamentais de economia

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ECONOMIA / MPE/AP / 2012 / FCC

Q201.

Com base no modelo da equivalência ricardiana, é correto afirmar que

• A) de um jeito ou de outro, o Governo sempre conseguirá uma forma de postergar o pagamento da dívida interna, por exemplo, por meio da contratação de

empréstimos externos.

• B) o modelo parte da hipótese que as gerações presentes não se preocupam com as gerações futuras.

• C) um aumento de gastos ou uma diminuição de impostos são alternativas válidas para o Governo estimular o consumo presente.

• D) menos impostos hoje significam mais impostos no futuro, se o governo não mudar seu padrão de gastos.

• E) a diminuição dos impostos não altera o consumo presente, mesmo que haja restrições de crédito e o consumidor prefira consumir agora, em vez de no

futuro.
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Economia / Fatores que influenciam a oferta e a procura por bens e serviços

Fonte: AGENTE FISCAL DE RENDAS - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEFAZ/SP / 2013 / FCC

Q202.

Considere a seguinte função de produção do bem X, do tipo Cobb-Douglas, a qual é homogênea de grau 1:

Y = KaLb

onde:

Y = quantidade produzida do bem X

K = quantidade do fator capital

L = quantidade do fator trabalho

a, b = parâmetros da função

É correto afirmar que

• A) a produção do bem X mais que dobrará, se a quantidade dos fatores de produção for multiplicada por 2 no longo prazo.

• B) a soma dos parâmetros a e b é menor que um (1), indicando a presença de deseconomias de escala no longo prazo.

• C) a taxa marginal de substituição técnica do capital pelo trabalho é dada, em módulo, pelo quociente da produtividade marginal do trabalho pela

produtividade marginal do capital.

• D) o parâmetro b representa a elasticidade da produção em relação à quantidade do fator capital.

• E) a produtividade marginal do capital é estritamente crescente no curto prazo, qualquer que seja a quantidade utilizada do fator.
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Economia / Efeitos de deslocamentos das curvas de procura e oferta

Fonte: ANALISTA DE REGULAçãO - ECONOMISTA / ARCE / 2012 / FCC

Q203.

Considerando a Teoria Marginalista da Firma, é correto afirmar:

• A) Se a firma possui uma função de produção com produtividade marginal do trabalho crescente, então o custo marginal do trabalho também será crescente.

• B) Em todos os processos produtivos, a produtividade marginal do fator de produção fixo é crescente, o que assegura à curva de custos desse mesmo fator

de produção um formato de parábola invertida.

• C) A maximização do lucro da firma se dá quando o preço de mercado se iguala ao custo marginal da produção, mesmo que este último seja inferior ao custo

médio de produção variável.

• D) Em um processo produtivo, o custo marginal do fator de produção variável será mínimo quando sua produtividade marginal for máxima.

• E) A existência de fatores de produção fixos e de um dado estado de evolução tecnológica não influenciam na validade da lei dos rendimentos decrescentes

para o fator de produção variável.
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Economia / Elasticidades / Preço da procura e da oferta

Fonte: AGENTE FISCAL DE RENDAS - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEFAZ/SP / 2013 / FCC

Q204.

Em um determinado mercado em concorrência perfeita, na ausência de impostos sobre vendas, as funções de demanda e de oferta são descritas pelas

seguintes funções lineares:

QD = 3.600 – 8P

QO = − 400 + 12P

onde:

QD = quantidade demandada

QO = quantidade ofertada

P = preço de mercado

Se o Governo instituir um imposto específico no valor de R$ 10,00 por unidade vendida para o bem transacionado nesse mercado, então

• A) o ônus do pagamento do imposto recairá apenas sobre os produtores.

• B) a quantidade transacionada no mercado diminuirá 4,8% após a incidência do imposto.

• C) o preço de mercado passará a ser R$ 208,00 após a incidência do imposto.

• D) o ônus do pagamento do imposto recairá, em sua maior parte, sobre os consumidores.

• E) a arrecadação do imposto corresponderá a R$ 19.200,00.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Economia / Teoria do consumidor / Preferências, Limitação Orçamentária e Curvas de indiferença

Fonte: AGENTE FISCAL DE RENDAS - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEFAZ/SP / 2013 / FCC

Q205.

Em relação à teoria do consumidor, supondo-se curvas de indiferença com inclinações normais, é correto afirmar:

• A) Entre duas curvas de indiferença possíveis, a que representa um nível menor de satisfação do consumidor está situada à direita da outra.

• B) As curvas de indiferença são convexas em relação à origem porque a taxa marginal de substituição de um bem por outro ao longo da mesma é

decrescente.

• C) A inclinação da reta orçamentária, em módulo, é maior do que a taxa marginal de substituição de um bem por outro no ponto correspondente à cesta

ótima do consumidor.

• D) O efeito-substituição é sempre menor, em módulo, do que o efeito-renda, quando o bem X for inferior.

• E) Se o consumidor prefere a cesta de consumo A à cesta de consumo B e a cesta B, à cesta C, então, pelo princípio da transitividade, não se pode afirmar

que o consumidor prefere a cesta A em relação à cesta C.
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Economia / As Curvas de Custo

Fonte: ANALISTA DESENVOLVIMENTO GESTãO JúNIOR - ECONOMIA / Metrô/SP / 2012 / FCC

Q206.

A curva de custo médio total no curto prazo

• A) é sempre decrescente, quando o custo marginal é maior do que o custo médio total.

• B) passa a ser crescente quando o custo marginal começa a aumentar.

• C) tem o formato de uma hipérbole equilátera.

• D) corresponde à curva da derivada primeira do custo total de produção.

• E) é sempre crescente quando o custo marginal é maior do que o custo médio total.
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Economia / Conceitos básicos de contabilidade nacional

Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - CONSULTORIA LEGISLATIVA - ORçAMENTO PúBLICO E DESENVOLVIMENTO ECONôMICO / ALEPE / 2014 / FCC



Q207.

A ideia fundamental da teoria da base ...... é a de que o crescimento das ...... gera efeitos de multiplicação e de aceleração no setor de mercado interno ......

produzidos pelo ...... e pelo efeito de encadeamento para trás e para frente no processo produtivo, criando demanda por serviços como: transportes,

comunicações, financiamentos etc.

Os conceitos que complementam corretamente as lacunas da frase acima são, respectivamente:

• A) exportadora − exportações − não-exportador − efeito-renda.

• B) importadora − importações − não-importador − efeito-riqueza.

• C) exportações e importações − exportações − importador − efeito-substituição.

• D) exportadora − importações − não-importador − efeito-riqueza.

• E) importadora − exportações − não-exportador − efeito-renda.
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Economia / Contas nacionais do Brasil

Fonte: AGENTE TéCNICO LEGISLATIVO DIREITO/FINANçAS E ORçAMENTO / Assembleia Legislativa/SP / 2010 / FCC

Q208.

É correto afirmar que o Sistema de Contas Nacionais no Brasil:

• A) não permite o cálculo de estatísticas como PIB e PNB.

• B) demonstra na Conta Corrente do Governo apenas os investimentos do setor público.

• C) é composto por cinco grupos de contas.

• D) registra apenas transações domésticas.

• E) é calculado e divulgado pelo IBGE.
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Economia / Balanço de Pagamentos e relações com o resto do mundo

Fonte: ANALISTA DE GESTãO - ECONOMIA / SABESP / 2014 / FCC

Q209.

A balança comercial é o principal indicador do comportamento das exportações e das importações de um país em um determinado período, impactando

diretamente no comportamento da produção das indústrias nacionais. As importações são favoráveis para a produção da indústria de um país quando

• A) favorecem a comercialização de produtos importados substituindo os de produção local.

• B) promovem a inovação tecnológica.

• C) o governo do país incentiva a entrada de bens de consumo importados para controle da inflação.

• D) existe a importação de um produto usado.

• E) existe a importação de um produto com produção similar no mercado interno.
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Economia / Noções sobre economia do setor público

Fonte: AUDITOR / TCE/SP / 2013 / FCC

Q210.

Sobre as despesas públicas, é correto afirmar:

• A) A amortização da dívida pública é uma despesa de capital.

• B) O pagamento da dívida ativa a um órgão público é uma despesa de capital.

• C) Inversões financeiras efetuadas pelos órgãos públicos são consideradas despesas correntes.

• D) O pagamento de juros sobre a dívida pública é considerado despesa de exercícios anteriores.

• E) A remuneração paga aos aposentados e pensionistas de um órgão público é classificada como transferência de capital.
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Economia / Políticas / Monetária

Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - CONSULTORIA LEGISLATIVA - ORçAMENTO PúBLICO E DESENVOLVIMENTO ECONôMICO / ALEPE / 2014 / FCC

Q211.

Em relação ao Sistema Financeiro Nacional e seus órgãos reguladores, é correto afirmar que

• A) as finalidades do Conselho Monetário Nacional − CMN restringem-se à proposição, ao acompanhamento e à avaliação das políticas cambial e de relações

financeiras com o exterior, as quais serão implementadas pelo Banco Central do Brasil.

• B) os bancos de desenvolvimento têm por objetivo proporcionar o suprimento de recursos necessários ao financiamento, a médio e a longo prazos, de

programas e projetos que visem a promover o desenvolvimento econômico e social de um estado da federação, o qual deverá ser seu controlador.

• C) os bancos múltiplos devem operar pelo menos três, dentre as seguintes carteiras: comercial, de investimento e/ou de desenvolvimento, de crédito

imobiliário, de arrendamento mercantil e de crédito, financiamento e investimento.

• D) são atribuições do Banco Central do Brasil receber recolhimentos compulsórios e voluntários das instituições financeiras, executar os serviços de

compensação de cheques, exercer a fiscalização das instituições financeiras e intermediar o fluxo de capitais estrangeiros no país.

• E) as agências de fomento são instituições financeiras privadas que se destinam à concessão de financiamento de capital fixo e de giro associados a

projetos localizados exclusivamente na Unidade da Federação onde se situa sua sede, podendo captar recursos por meio de depósitos a prazo do público

em geral.
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Economia / Políticas / Cambial

Fonte: AGENTE FISCAL DE RENDAS - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEFAZ/SP / 2013 / FCC

Q212.

Considere:

I. No modelo de curva de Phillips com expectativas adaptativas, o efeito de um choque exógeno de oferta sobre a taxa de inflação em um determinado ano é

repassado para a inflação esperada futura.

II. Se o país não tiver restrição alguma ao movimento de capitais internacionais e adotar o regime de taxas flutuantes de câmbio, o efeito provável de uma

política monetária expansiva será uma valorização da moeda nacional.

III. O efeito de uma âncora cambial sobre a taxa de inflação é diminuído em virtude da existência de bens não comercializáveis (non tradables) na economia.

IV. Para se obter de forma aproximada a variação da taxa de câmbio real brasileira, é necessário calcular a variação da taxa de câmbio nominal menos a

diferença entre a taxa de inflação interna e a taxa de inflação externa.

Está correto o que se afirma APENAS em

• A) I e II.

• B) II e IV.

• C) III e IV.

• D) I, II e III.

• E) I, III e IV.
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Economia / Políticas / Fiscal

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ECONOMIA / MPE/AP / 2012 / FCC

Q213.

São efeitos esperados de uma política fiscal expansionista em uma economia fechada, que não esteja operando no nível de pleno emprego e que possua curva

de oferta agregada perfeitamente elástica em relação ao nível de preços:

• A) elevação do produto e do nível de preços.

• B) elevação do nível de preços e manutenção do nível de emprego.

• C) redução do nível de preços e manutenção do nível de renda per capita.

• D) redução da taxa de juros e do nível de renda per capita.

• E) elevação da taxa de juros e manutenção do nível de preços.
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Economia / Efeitos da atuação do Estado na economia

Fonte: AUDITOR / TCE/SP / 2013 / FCC

Q214.

Segundo a classificação de Richard Musgrave sobre as funções do setor público (Estado), em economias de mercado, é correto afirmar:

• A) Faz parte da função distributiva do Estado a produção de bens e serviços de infraestrutura, já que estes beneficiam principalmente a população carente.

• B) O Estado desempenha sua função estabilizadora na economia ao diminuir impostos quando a economia está em depressão.

• C) O programa bolsa-família é um exemplo da função alocativa do Estado, já que o Estado minimiza a pobreza ao alocar recursos para os mais pobres.

• D) Produzir bens públicos é um exemplo da função estabilizadora desempenhada pelo Estado.

• E) O Estado desempenha bem sua função distributiva quando cobra impostos progressivos sobre a renda e efetua gastos que beneficiam as pessoas de

maior nível de renda.
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Economia / Princípios de tributação

Fonte: AGENTE FISCAL DE RENDAS - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEFAZ/SP / 2013 / FCC

Q215.

Em relação ao trade-off entre eficiência e equidade na incidência de tributos, considere:

I. Um imposto do tipo lump-sum tax, em que os cidadãos pagam o mesmo montante de imposto independentemente de sua renda, é um imposto que influencia

negativamente a eficiência alocativa do setor privado da economia.

II. Nas chamadas excise taxes, o Governo se afasta, deliberadamente, do objetivo de alterar o mínimo possível os preços relativos da economia, por se tratar de

consumo de bens considerados nocivos à saúde pública ou de consumo supérfluo.

III. Um imposto progressivo sobre a renda atende melhor ao princípio da equidade vertical na hipótese de que a utilidade marginal da renda seja decrescente.

IV. Um imposto proporcional sobre a renda influencia menos as decisões de trabalho versus lazer das pessoas físicas que um imposto progressivo.

Está correto o que se afirma APENAS em

• A) I.

• B) II e IV.

• C) III e IV.

• D) I, II e III.

• E) II, III e IV.
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Economia / Impacto da carga tributária na atividade econômica e na distribuição de renda

Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - CONSULTORIA LEGISLATIVA - ORçAMENTO PúBLICO E DESENVOLVIMENTO ECONôMICO / ALEPE / 2014 / FCC

Q216.

No tocante ao conceito de “desenvolvimento econômico” considere: 

 

I. Antes da criação do Estado Nacional moderno, a noção de desenvolvimento econômico se associava ao aumento do poder econômico e militar do soberano, 

raramente voltando-se para a melhoria das condições de vida do conjunto da população. 

 

II. No início do século XX, o economista austríaco Joseph Schumpeter traz importante contribuição teórica para a distinção entre crescimento econômico e 

desenvolvimento econômico, associando este segundo conceito ao funcionamento do sistema econômico em um fluxo circular de equilíbrio, cujas variáveis 

econômicas apresentam aumento em função da expansão demográfica. 

 

III. As flutuações econômicas e o processo de concentração de riqueza contribuem para a percepção da desigualdade do desenvolvimento entre nações, 

atrelada a questões de distribuição. 

 

IV. O advento da Contabilidade Nacional auxiliou na construção de uma hierarquização de países entre níveis de desenvolvimento mensurados em função de 

sua renda.



 

Está correto o que se afirma em

• A) I e III, apenas.

• B) II e III, apenas.

• C) II e IV, apenas.

• D) I, III e IV, apenas.

• E) I, II, III e IV.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Economia / Equilíbrio da firma no curto prazo nas estruturas de mercado concorrência perfeita

Fonte: AGENTE FISCAL DE RENDAS - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEFAZ/SP / 2013 / FCC

Q217.

A oferta e a demanda de um mercado em concorrência perfeita são representadas, respectivamente, pelas funções a seguir, onde QO = quantidade ofertada, QD

= quantidade demandada e P = preço de mercado:

QO = −1.000 + 5P

QD = 8.000 – 10P

O Governo instituiu um tributo específico sobre vendas no valor de 6 unidades monetárias por produto vendido nesse mercado. Em consequência, haverá o

surgimento de um peso morto da tributação, em virtude de os preços de compra e de venda não serem mais iguais. O valor desse peso morto, no novo ponto de

equilíbrio de mercado, em unidades monetárias, é

• A) 80.

• B) 160.

• C) 100.

• D) 40.

• E) 60.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Finanças Públicas / Conceito de déficit público / A dívida pública no Brasil / Evolução Recente

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVO / TRT 4ª / 2011 / FCC

Q218.

Uma importante inovação introduzida pela Constituição Federal de 1988 no processo orçamentário foi a

• A) prerrogativa exclusiva do Legislativo para proposição de lei em matéria orçamentária.

• B) modernização do processo orçamentário, através da criação dos orçamentos Monetário, Fiscal e Social.

• C) unificação de todo o ciclo orçamentário na Lei Orçamentária Anual (LOA).

• D) eliminação das peças orçamentárias setoriais, unificando-as no Orçamento Fiscal.

• E) integração entre plano e orçamento por meio da criação do Plano Plurianual (PPA) e da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Finanças Públicas / Conceito de déficit público / A dívida pública no Brasil / A dívida

Fonte: ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO - ORçAMENTO E FINANçAS / TCE/AP / 2012 / FCC

Q219.

Os compromissos assumidos por entidade pública gerando a obrigação de pagamento do principal e acessórios, como a contraída pelo Tesouro Nacional, por

um breve e determinado período de tempo, quer como administrador de terceiros, confiados à sua guarda, quer para atender às momentâneas necessidades de

caixa, conforme artigo 92 da Lei no 4.320/64, constituem a divida pública

• A) fixa.

• B) flutuante.

• C) fundada.

• D) consolidada.



• E) não-circulante.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Finanças Públicas / Tópicos da Lei de Responsabilidade Fiscal / Princípios, objetivos e conceitos gerais

Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO / TCE/PI / 2014 / FCC

Q220.

A Lei de Responsabilidade Fiscal abrange a

• A) fundação instituída e mantida pela vontade do setor privado.

• B) empresa pública que, do ente controlador, recebe recursos apenas para fazer investimentos.

• C) sociedade de economia mista que, do ente controlador, apenas recebe recursos de participação acionária.

• D) empresa estatal que, do ente controlador, apenas recebe recursos alusivos à venda de ações ordinárias.

• E) empresa concessionária de serviços públicos essenciais, apenas.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Finanças Públicas / Tópicos da Lei de Responsabilidade Fiscal / Efeitos no planejamento e no processo orçamentário

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 16ª / 2014 / FCC

Q221.

A Lei de Responsabilidade Fiscal (nº 101/2000) ampliou o significado e a importância da Lei de Diretrizes Orçamentárias − LDO que passou a dispor sobre

outros temas, EXCETO:

• A) Normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados pelos orçamentos.

• B) Demonstrações trimestrais apresentadas pelo Banco Central sobre o impacto e o custo fiscal das suas operações.

• C) Limites para elaboração das propostas orçamentárias do Poder Judiciário e do Ministério Público.

• D) Concessões ou ampliações de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita.

• E) Condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Finanças Públicas / Tópicos da Lei de Responsabilidade Fiscal / Limites para a despesa de pessoal

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TRT 16ª / 2014 / FCC

Q222.

De acordo com o Relatório de Gestão Fiscal, considere as seguintes despesas com pessoal empenhadas, liquidadas e pagas, no período de janeiro a dezembro

de 2013, por determinado ente público.

As despesas líquidas com pessoal, de acordo com a Lei Complementar nº 101/00 − LRF, somam

• A) R$ 810.000,00.

• B) R$ 915.000,00.

• C) R$ 775.000,00.



• D) R$ 795.000,00.

• E) R$ 765.000,00.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Finanças Públicas / Tópicos da Lei de Responsabilidade Fiscal / Limites para dívida

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/AL / 2010 / FCC

Q223.

Se a dívida consolidada de um ente da Federação ultrapassar o respectivo limite ao final de um quadrimestre, deverá ser a ele reconduzida até o término dos

três subsequentes, reduzindo o excedente, no primeiro quadrimestre, em pelo menos

• A) 5%.

• B) 10%.

• C) 15%.

• D) 25%.

• E) 35%.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Finanças Públicas / Tópicos da Lei de Responsabilidade Fiscal / “Regra de Ouro” (Constituição da República, artigo 167, III)

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - CONTADOR / MPE/MA / 2013 / FCC

Q224.

Correspondem a vedações, aos orçamentos, previstas na Constituição Federal:

I. O início de programas ou projetos não incluídos na Lei Orçamentária Anual.

II. O refinanciamento da dívida pública não incluído na Lei Orçamentária e nas de crédito adicional.

III. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia

autorização legislativa.

IV. A realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou

especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta.

V. A atualização monetária do principal da dívida mobiliária refinanciada em valores superiores à variação do índice de preços previsto na Lei de Diretrizes

Orçamentárias, ou em legislação específica.

Está correto o que se afirma APENAS em

• A) I e V.

• B) I, III e IV.

• C) II, IV e V.

• D) I, IV e V.

• E) II e III.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Finanças Públicas / Tópicos da Lei de Responsabilidade Fiscal / Mecanismos de transparência fiscal

Fonte: AUDITOR / TCE/SP / 2013 / FCC

Q225.

As normas de execução orçamentária no Brasil, após o advento da Lei Complementar nº 101/2000 − Lei de Responsabilidade Fiscal,

• A) permitem contrair, nos dois últimos quadrimestres do mandato, obrigação de despesa que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que

haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.

• B) permitem limitar as despesas que constituem obrigações constitucionais do ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida.

• C) proíbem o Poder Executivo de limitar os valores financeiros dos Poderes Legislativo e Judiciário, segundo critérios definidos pela Lei de Diretrizes

Orçamentárias, em qualquer situação.



• D) proíbem a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados, mesmo com restabelecimento da receita prevista.

• E) exigem a limitação de empenho e movimentação financeira, caso não seja possível cumprir as metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no

Anexo de Metas Fiscais.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Finanças Públicas / Tópicos da Lei de Responsabilidade Fiscal / Renúncia de receita

Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - CONSULTORIA LEGISLATIVA - ORçAMENTO PúBLICO E DESENVOLVIMENTO ECONôMICO / ALEPE / 2014 / FCC

Q226.

O Estado pretende conceder benefício fiscal a empresas do setor farmacêutico, objetivando fomentar o desenvolvimento econômico e a geração de empregos

em determinada região do seu território. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a concessão de benefício dessa natureza

• A) passou a ser expressamente vedada, somente sendo admissível para promover a equalização com benefício similar concedido por outro ente da

Federação.

• B) constitui renúncia fiscal, devendo ser acompanhada da estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos

dois seguintes.

• C) somente pode ser feita por lei complementar e deve vir acompanhada da comprovação das medidas de compensação por meio de redução de despesas.

• D) somente pode ser concedida por lei específica e desde que não constitua renúncia fiscal.

• E) independe de medidas compensatórias se estiver prevista na Lei Orçamentária e desde que não afete a execução dos programas previstos no PPA.
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Finanças Públicas / Tópicos da Lei de Responsabilidade Fiscal / Geração de despesas

Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - CONSULTORIA LEGISLATIVA - ORçAMENTO PúBLICO E DESENVOLVIMENTO ECONôMICO / ALEPE / 2014 / FCC

Q227.

O Governo do Estado aprovou, mediante Decreto do Chefe do Executivo, um amplo programa de ampliação de leitos hospitalares, com reforma e construção de

hospitais.

De acordo com a Constituição Federal e com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a indicação da correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária anual

• A) é necessária apenas para o início das obras.

• B) é obrigatória para o início dos correspondentes processos licitatórios.

• C) somente é exigível no momento da assinatura dos contratos de obras.

• D) é desnecessária caso o projeto se encontre inserido no Plano Plurianual.

• E) é condição para a edição do Decreto instituindo o referido Programa.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Finanças Públicas / Tópicos da Lei de Responsabilidade Fiscal / Transferências voluntárias

Fonte: AGENTE DE FISCALIZAçãO FINANCEIRA / TCE/SP / 2012 / FCC

Q228.

No caso de um município que NÃO faça a previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos de sua competência, os outros entes federativos estão vedados

de realizar a transferência de receitas

• A) do fundo de participação de municípios.

• B) decorrente de celebração de convênios.

• C) da quota parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços.

• D) da quota parte do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores.

• E) do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Finanças Públicas / Tópicos da Lei de Responsabilidade Fiscal / Destinação de recursos para o setor privado

Fonte: AUXILIAR DA FISCALIZAçãO FINANCEIRA II / TCE/SP / 2010 / FCC



Q229.

As questões referem-se à Lei

Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Com relação à destinação de recursos públicos para o setor privado, considere:

I. Deverá ser autorizada por lei específica, atender às condições estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias e estar prevista no orçamento ou em seus

créditos adicionais.

II. Na concessão de crédito por ente da Federação a pessoa física, ou jurídica que não esteja sob seu controle direto ou indireto, os encargos financeiros,

comissões e despesas congêneres serão inferiores ao custo de captação.

III. Em regra, poderão ser utilizados recursos públicos para socorrer instituições do Sistema Financeiro

Nacional, inclusive mediante a concessão de empréstimos de recuperação ou financiamentos para mudança de controle acionário.

Está correto o que se afirma APENAS em

• A) I e III.

• B) III.

• C) I e II.

• D) II e III.

• E) I.
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Finanças Públicas / Relatórios de gestão fiscal e resumido da execução orçamentária

Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO / TCE/PI / 2014 / FCC

Q230.

Conforme disposições da Lei nº 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, demonstrativos relativos a resultados nominal e primário

• A) comporão os relatórios de gestão fiscal referentes a cada um dos quadrimestres do exercício financeiro.

• B) comporão somente o relatório resumido de execução orçamentária referente ao último bimestre do exercício financeiro.

• C) acompanharão somente o relatório de gestão fiscal referente ao último quadrimestre do exercício financeiro.

• D) acompanharão os relatórios resumidos de execução orçamentária referentes a cada um dos bimestres do exercício financeiro.

• E) acompanharão os relatórios de gestão fiscal referentes a cada um dos bimestres do exercício financeiro.
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Finanças Públicas / Plano Plurianual - PPA

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TRT 16ª / 2014 / FCC

Q231.

Entendendo o ciclo orçamentário como a sequência das etapas desenvolvidas pelo processo orçamentário, com relação ao projeto de lei orçamentária, nos

termos da Constituição Federal, no âmbito da União, é correto afirmar que

• A) será elaborado pelo Poder Legislativo e apreciado até quatro meses antes do encerramento do exercício financeiro e remetido ao Executivo para sanção

até o encerramento da sessão legislativa.

• B) será encaminhado até quatro meses antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa.

• C) será encaminhado até oito meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento do primeiro período

da sessão legislativa.

• D) estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da Administração pública federal para as despesas de capital e outras delas

decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

• E) os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser

utilizados, para atender somente as despesas imprevisíveis e urgentes.
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Finanças Públicas / Lei Orçamentária Anual - LOA



Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TRT 16ª / 2014 / FCC

Q232.

Com relação à Lei Orçamentária Anual, nos termos da Constituição Federal, considere:

I. Estabelecerá a previsão de receitas e a fixação das despesas da Administração pública federal para o período do mandato presidencial.

II. Compreenderá o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações

instituídas e mantidas pelo Poder Público.

III. Compreenderá as metas e prioridades da Administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente.

IV. É vedado o início de programas ou projetos não incluídos na Lei Orçamentária Anual.

V. É vedado a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas sem prévio procedimento licitatório.

Está correto o que se afirma APENAS em

• A) I e IV.

• B) III, IV e V.

• C) II e IV.

• D) I, III e V.

• E) IV e V.
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Finanças Públicas / Lei Complementar Federal 131/2009, e a transparência na gestão pública

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 12ª / 2013 / FCC

Q233.

A Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, tem como uma de suas

principais características a preocupação com a divulgação de informações pelo setor público. Nos termos dessa lei, é instrumento de transparência na gestão

fiscal o

• A) plano de carreira, cargos e salários.

• B) parecer prévio das prestações de contas.

• C) plano diretor.

• D) contrato administrativo e seus aditamentos.

• E) plano de mobilidade urbana.
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Finanças Públicas / Execução da Despesa / Despesa sob o enfoque patrimonial

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TRT 16ª / 2014 / FCC

Q234.

O município de Açude Grande do Norte procedeu à venda de dois terrenos no valor total de R$ 220.000,00, com um ganho na alienação de R$ 20.000,00. De

acordo com Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, houve

• A) receita patrimonial de R$ 220.000,00.

• B) variação patrimonial quantitativa de R$ 200.000,00.

• C) receita de capital de R$ 20.000,00.

• D) variação patrimonial qualitativa de R$ 200.000,00.

• E) receita efetiva de R$ 220.000,00.
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Finanças Públicas / Execução da Despesa / Despesa orçamentária

Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL - 3ª CATEGORIA / SEFAZ/RJ / 2014 / FCC



Q235.

Considere as informações a seguir sobre o orçamento da despesa, referente ao exercício financeiro de 2012, de uma unidade orçamentária estadual:

As despesas são ordinárias e as cotas trimestrais foram definidas em conformidade com a Lei nº 4.320/1964. Foi permitido ao gestor da unidade orçamentária

• A) realizar despesa com a aquisição de gasolina automotiva para os veículos utilizados pela unidade orçamentária com o uso da dotação orçamentária de

Passagens e Despesas com Locomoção.

• B) empenhar despesa referente à aquisição de um lote de computadores no valor de R$ 100.000,00 no primeiro trimestre de 2012.

• C) realizar despesas referentes à aquisição de toners para impressora, papel, pen drives e material de limpeza de uso pela unidade orçamentária com valor

máximo, no exercício financeiro de 2012, de R$ 80.000,00.

• D) transferir o saldo remanescente de R$ 140.000,00 referente à despesa com Equipamentos e Material Permanente para o exercício financeiro de 2013, por

não ter sido possível cumprir as exigências legais para a sua realização.

• E) liquidar, no segundo trimestre de 2012, despesa empenhada no primeiro trimestre de 2012 com passagens aéreas no valor de R$ 50.000,00.
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Finanças Públicas / Execução da Despesa / Princípios da despesa orçamentária

Fonte: ANALISTA - ADMINISTRAçãO / DPE/RS / 2013 / FCC

Q236.

De acordo com a Lei Federal nº 4.320/64, classificam-se como despesas de exercícios anteriores, dentre elas,

• A) despesas processadas em época própria mas não pagas dentro do exercício por insuficiência de caixa.

• B) despesas empenhadas no exercício e liquidadas no exercício subsequente.

• C) despesas não realizadas no exercício por insuficiência de crédito orçamentário.

• D) compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente.

• E) restos a pagar cancelado pela não concretização da despesa.
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Finanças Públicas / Execução da Despesa / Estrutura da despesa orçamentária

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TRT 16ª / 2014 / FCC

Q237.

Atenção: Para responder às questões, considere o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público e as infor-

mações abaixo.

Determinado ente público da região norte do Brasil, adquiriu quatro veículos pelo valor total de R$ 280.000,00.

O registro contábil do empenho da despesa no subsistema de informação orçamentário, será efetuado a débito e crédito das contas contábeis:

• A) debita − despesa de capital e credita − empenho a pagar.

• B) debita − crédito disponível e credita − empenho a pagar.

• C) debita − despesa realizada e credita − despesa a liquidar.

• D) debita − despesa de capital e credita − crédito disponível.

• E) debita − crédito disponível e credita − crédito empenhado a liquidar.
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Finanças Públicas / Execução da Despesa / Despesas de Exercícios Anteriores



Fonte: TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - ÁREA DE CONTROLE EXTERNO / TCE/AP / 2012 / FCC

Q238.

Em relação às despesas de exercícios anteriores, analise as afirmações a seguir.

I. As despesas de exercícios anteriores somente poderão ser pagas se inscritas em restos a pagar.

II. Poderão ser pagos como despesas de exercícios anteriores os restos a pagar com prescrição interrompida.

III. O pagamento de despesas de exercícios anteriores é caracterizado como uma despesa extraorçamentária.

IV. Os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício, tais como aumentos salariais dos servidores com efeito retroativo ao exercício anterior,

não poderão ser pagos como despesas do exercício seguinte, devendo ser reclassificados como restos a pagar.

Está correto o que se afirma APENAS em

• A) I.

• B) II.

• C) III.

• D) I e III.

• E) I e IV.
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Finanças Públicas / Execução da Despesa / Restos a Pagar

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TRT 19ª / 2014 / FCC

Q239.

A União inscreveu em restos a pagar valores referentes a despesas empenhadas no exercício, mas não pagas até 31/12/12.

Posteriormente, cancelou a inscrição de algumas dessas despesas, mesmo ainda vigentes os direitos dos credores. Este procedimento é denominado

• A) moratória.

• B) dívidas suspensas.

• C) despesas anuladas com créditos pendentes.

• D) compromissos não reconhecidos após o encerramento do exercício.

• E) restos a pagar com prescrição interrompida.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Finanças Públicas / Execução da Despesa / Demonstrações contábeis aplicadas ao setor público

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TRT 16ª / 2014 / FCC

Q240.

Atenção: Para responder às questões, considere somente as contas dos grupos ativo circulante e não 

circulante classificadas de acordo com o plano de contas aplicado ao setor público. 



O ativo circulante totaliza

• A) R$ 195.000,00.

• B) R$ 165.000,00.

• C) R$ 180.000,00.

• D) R$ 200.000,00.

• E) R$ 220.000,00.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Finanças Públicas / Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado - DOCC

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 12ª / 2013 / FCC

Q241.

Sobre as disposições da Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) a respeito das despesas públicas, é correto afirmar que

• A) será considerada obrigatória e de caráter continuado mesmo aquelas despesas derivadas de ato que fixe para o ente a obrigação de sua execução por

um período não superior a 6 (seis) meses.

• B) as despesas obrigatórias de caráter continuado são despesas correntes.

• C) a estimativa de impacto orçamentário-financeiro será obrigatória apenas nas hipóteses da criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental,

já que não figura como uma das condições para a edição de ato que crie ou aumente as despesas obrigatórias de caráter continuado.

• D) no caso de criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete o aumento das despesas, a estimativa de impacto

orçamentário-financeiro deverá ser providenciada no exercício subsequente àquele em que entrar em vigor.

• E) é facultativa a apresentação da estimativa do impacto orçamentário-financeiro no caso de desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o § 3º do

art. 182 da Constituição Federal.
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Finanças Públicas / Lei de Diretrizes Orçamentárias

Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO / TCE/PI / 2014 / FCC

Q242.

Sobre o ciclo de Planejamento no Setor Público, considere: 

 

I. A LOA é um documento que integra o Planejamento Público, responsável pela operacionalização dos programas. Tem vigência de um ano, iniciando-se em 1 

o de janeiro e encerrando-se em 31 de dezembro. 

 

II. A LDO é o documento componente do Planejamento Público responsável pela direção na elaboração do orçamento. A relação de programas que serão 

executados a integra. Por meio dela se estabelecem as metas e prioridades, alterações na legislação tributária, além de dispor sobre dívida pública e despesas



com pessoal, entre outras. 

 

III. O PPA integra o Planejamento Público para 4 anos. Nele estão presentes os programas e seus indicadores, as ações e suas metas. Possui uma dimensão

estratégica estabelecida nos programas e apoiada, em grande parte, na campanha eleitoral. 

 

IV. O PPA estabelece as diretrizes, objetivos e metas da Administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e as relativas aos

programas de duração continuada. 

 

V. O ciclo de Planejamento e Orçamento Público é integrado pelo PPA, pela LDO, mas não o é pela LOA, pois esta se refere às receitas e despesas que serão

executadas em um ano, sem qualquer relação com o que foi estabelecido pelo PPA, uma vez que sua vigência é deslocada de um ano em relação ao mandato

do chefe do executivo. 

 

Está correto o que se afirma APENAS em

• A) II, III, IV e V.

• B) I, II, III e IV.

• C) II, IV e V.

• D) I, III e V.

• E) I e V.
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Matemática Financeira / Conceito de juros e regimes de capitalizações

Fonte: ANALISTA DESENVOLVIMENTO GESTãO JúNIOR - CIêNCIAS CONTáBEIS / METRÔ/SP / 2014 / FCC

Q243.

Um investidor no mercado financeiro verifica que, em determinado ano no qual a taxa de inflação foi igual a 5,5%, ele obteve a taxa real de juros de 1,0% em

uma aplicação. Se este investidor aplicou no início do ano em questão R$ 22.000,00, então no final do mesmo ano o valor do montante da aplicação foi igual a

• A) R$ 23.442,10.

• B) R$ 23.265,50.

• C) R$ 22.990,00.

• D) R$ 23.430,00.

• E) R$ 23.320,00.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Matemática Financeira / Cálculos de Juros e Descontos / Simples

Fonte: ANALISTA DESENVOLVIMENTO GESTãO JúNIOR - CIêNCIAS CONTáBEIS / METRÔ/SP / 2014 / FCC

Q244.

Dois títulos de valores nominais iguais são descontados por uma empresa, em um banco, 45 dias antes de seus vencimentos, a uma taxa de desconto de 24%

ao ano e considerando a convenção do ano comercial. O primeiro título foi descontado utilizando-se uma operação de desconto racional simples e o segundo

utilizando-se uma operação de desconto comercial simples. Se a soma dos valores dos descontos dos dois títulos foi igual a R$ 1.218,00, então a soma dos

respectivos valores atuais foi igual a

• A) R$ 39.582,00.

• B) R$ 39.782,00.

• C) R$ 38.782,00.

• D) R$ 39.182,00.

• E) R$ 39.982,00.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Matemática Financeira / Cálculos de Juros e Descontos / Complexos

Fonte: ANALISTA DESENVOLVIMENTO GESTãO JúNIOR - CIêNCIAS CONTáBEIS / METRÔ/SP / 2014 / FCC

Q245.

Roberto aplicou, em um banco, dois capitais sob o regime de capitalização simples a uma taxa de juros de 9% ao ano. O primeiro capital foi aplicado durante 8 

meses e no final do período o montante apresentou um valor igual R$ 15.900,00. O segundo capital, cujo valor supera o do primeiro em R$ 5.000,00, foi



aplicado durante 14 meses. A soma dos valores dos juros destas duas aplicações foi igual a

• A) R$ 2.400,00.

• B) R$ 3.600,00.

• C) R$ 3.000,00.

• D) R$ 3.300,00.

• E) R$ 2.700,00.
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Matemática Financeira / Valor

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TRT 19ª / 2014 / FCC

Q246.

Um investimento resulta em três recebimentos parciais: R$ 1.686,70 ao final do primeiro período, R$ 1.703,57 ao final do segundo período, e R$ 1.720,60 ao

final do terceiro período. Dada a taxa de desconto de 1,00% ao mês e considerando o critério do desconto racional composto, o valor presente, aproximado,

desse fluxo de caixa é, em reais, de

• A) 4.861,25.

• B) 4.912,41.

• C) 5.010,00.

• D) 4.946,80.

• E) 5.110,87.
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Matemática Financeira / Influência da inflação / Índices

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ECONOMIA / MPE/AP / 2012 / FCC

Q247.

Sobre os índices de Laspeyres e Paasche, é correto afirmar:

• A) uma série de índices de preços calculada a partir da fórmula de Laspeyres adota bases móveis.

• B) uma série de índices de produção calculada a partir da fórmula de Paasche adota bases fixas.

• C) a fórmula de Laspeyres só se presta ao cálculo de índices de preços.

• D) a fórmula de Paasche só se presta ao cálculo de índices de quantidade.

• E) um índice de valor pode ser obtido a partir da multiplicação de um índice de preços de Laspeyres por um índice de quantidade de Paasche.
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Matemática Financeira / Sistemas de amortização de empréstimos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TRT 18ª / 2013 / FCC

Q248.

O quadro abaixo apresenta o plano de amortização, pelo Sistema Francês, de uma dívida de R$ 4.986,04, a ser paga em 5 parcelas mensais consecutivas, a

primeira delas ao completar um mês da data do empréstimo.

 



A taxa é de 4% ao mês e os cálculos foram feitos com duas casas decimais. É verdade que

• A) R = R$ 4.063,84.

• B) R = R$ 3.965,48.

• C) S = R$ 996,85.

• D) T = R$ 84,50.

• E) U = R$ 1.053,00.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Estatística e Raciocínio Lógico / Estatística Descritiva / Gráficos

Fonte: ANALISTA DE GESTãO - ADMINISTRAçãO DE EMPRESAS / SABESP / 2014 / FCC

Q249.

A tabela abaixo corresponde à distribuição dos salários dos 40 empregados em uma empresa no mês de dezembro de 2013.

Com relação às medidas de posição e de dispersão desta distribuição,

• A) o valor da mediana é superior ao valor da média aritmética e também ao valor da moda dos respectivos salários dos empregados.

• B) o valor da mediana dos salários dos empregados supera o valor da respectiva moda em R$ 2.000.

• C) concedendo um reajuste de 8% para todos os empregados, o novo desvio padrão correspondente fica multiplicado por 1,1664.

• D) concedendo um abono fixo de R$ 200 para todos os empregados, a nova variância correspondente fica aumentada de 40.000 (R$)2.

• E) concedendo um reajuste de 10% para todos os empregados, o novo coeficiente de variação correspondente não se altera.
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Estatística e Raciocínio Lógico / Estatística Descritiva / Medidas de posição e de variabilidade

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ESTATíSTICA / TRT 5ª / 2013 / FCC

Q250.

Atenção: Para resolver as questões seguintes considere a tabela abaixo, referente à distribuição de frequências relativas

dos salários dos 400 empregados de uma empresa no mês de agosto de 2013, sabendo-se que (m + n) = 10%.

O valor da média aritmética dos salários dos empregados foi obtido considerando-se que todos os valores incluídos num intervalo de classe são coincidentes

com o ponto médio deste intervalo. O número de empregados correspondente ao intervalo de classe a que pertence o valor da média aritmética é igual a

• A) 80.

• B) 60.

• C) 40.

• D) 100.

• E) 120.
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Estatística e Raciocínio Lógico / Técnicas de Contagem e Análise Combinatória

Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - CONSULTORIA LEGISLATIVA - ADMINISTRAçãO E POLíTICAS PúBLICAS / ALEPE / 2014 / FCC



Q251.

Ordenando ao acaso todas as letras da palavra TRIBUNAL, o que inclui a própria palavra TRIBUNAL, teremos 40320 palavras (palavras com ou sem

significado). Escolhendo ao acaso uma dessas palavras, a probabilidade de que ela comece e termine por vogal é igual a

• A) 3/14.

• B) 5/28.

• C) 1/7.

• D) 1/14.

• E) 3/28.
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Estatística e Raciocínio Lógico / Proporções e regras de proporcionalidade de grandezas

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRF 3ª / 2014 / FCC

Q252.

Quatro funcionários dividirão, em partes diretamente proporcionais aos anos dedicados para a empresa, um bônus de R$ 36.000,00. Sabe-se que dentre esses

quatro funcionários um deles já possui 2 anos trabalhados, outro possui 7 anos trabalhados, outro possui 6 anos trabalhados e o outro terá direito, nessa divisão,

à quantia de R$ 6.000,00.

Dessa maneira, o número de anos dedicados para a empresa, desse último funcionário citado, é igual a

• A) 5.

• B) 7.

• C) 2.

• D) 3.

• E) 4.
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Estatística e Raciocínio Lógico / Distribuições de probabilidades discretas e contínuas (Bernoulli, Binomial, Poisson, Normal, Quiquadrado,

T-Student)

Fonte: ANALISTA DE GESTãO - ADMINISTRAçãO DE EMPRESAS / SABESP / 2014 / FCC

Q253.

Considere que o número de televisores (n) que são vendidos diariamente por uma loja no centro da cidade (0≤n≤5) obedece à seguinte distribuição de

probabilidades de ocorrência de vendas:

Se apenas em 10% dos dias são vendidos 5 televisores por dia, então a probabilidade de que em um determinado dia seja vendido pelo menos 1 televisor e no

máximo 2 é, em %, igual a

• A) 50.

• B) 30.

• C) 40.

• D) 20.

• E) 60.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Estatística e Raciocínio Lógico / Inferência / Intervalos de Confiança

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ESTATíSTICA / TRT 5ª / 2013 / FCC



Q254.

Em 100 experiências realizadas ao acaso, independentemente, para apurar o valor de uma constante física, obteve-se uma média de 3,7 para esta constante.

Admite-se que a distribuição da população dos resultados é normalmente distribuída, de tamanho infinito, com média µ e com uma variância populacional igual a

0,16. Considere na curva normal padrão (Z) as probabilidades P(Z > 1,64) = 0,05 e P(Z > 1,96) = 0,025. Com base na amostra inicial de 100 experiências,

obtém-se que o intervalo de confiança ao nível de 95% para µ é

• A) [3,6344 ; 3,7656].

• B) [3,6280 ; 3,7720].

• C) [3,6216 ; 3,7784].

• D) [3,6152 ; 3,7848].

• E) [3,6088 ; 3,7912].
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Estatística e Raciocínio Lógico / Testes de hipóteses para médias e proporções

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ESTATíSTICA / TRT 5ª / 2013 / FCC

Q255.

Uma amostra aleatória de tamanho 100 foi extraída de uma população normalmente distribuída de tamanho infinito e com uma variância populacional igual a 25.

Deseja-se verificar, ao nível de significância de 1%, se a média µ da população é inferior a 27 com a formulação das hipóteses H0: µ = 27 (hipótese nula) e H1: µ
< 27 (hipótese alternativa). Considere na curva normal padrão (Z) a probabilidade P(Z > 2,33) = 0,01. O menor valor encontrado para a média amostral, tal que

H0 não seja rejeitada é

• A) 24,670.

• B) 25,835.

• C) 26,150.

• D) 27,865.

• E) 28,165.
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Estatística e Raciocínio Lógico / Correlação e Regressão Linear simples

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ESTATíSTICO / TRT 9ª / 2010 / FCC

Q256.

Sejam X1, X2, ...Xn e Y1, Y2, ...Yn, duas amostras aleatórias independentes, extraídas, cada uma delas com reposição, de duas distribuições uniformes contínuas

com parâmetros [0, θ] e [0, β], respectivamente. Nestas condições, a média e a variância da variável aleatória

, onde

e

são as respectivas médias amostrais das duas amostras citadas, são dadas respectivamente por:

• A) .

• B) .

• C) .



• D) .

• E) .
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Estatística e Raciocínio Lógico / Estruturas lógicas

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 16ª / 2014 / FCC

Q257.

Não gosto de ficar em casa e vou ao cinema todos os dias.

Do ponto de vista lógico, uma afirmação que corresponde a uma negação dessa afirmação é:

• A) Não gosto de sair de casa e não vou ao cinema todos os dias.

• B) Vou ao cinema todos os dias e gosto de ficar em casa.

• C) Não vou ao cinema todos os dias ou não gosto de ficar em casa.

• D) Se não gosto de ficar em casa, então vou ao cinema todos os dias.

• E) Gosto de ficar em casa ou não vou ao cinema todos os dias.
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Estatística e Raciocínio Lógico / Implicação, causalidade e equivalência lógica

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TRT 16ª / 2014 / FCC

Q258.

Renato e Luís nasceram no mesmo dia e mês. Renato tem hoje 14 anos de idade, e Luís tem 41 anos. Curiosamente, hoje as duas idades envolvem os mesmos

algarismos, porém trocados de ordem. Se Renato e Luís viverem até o aniversário de 100 anos de Luís, a mesma curiosidade que ocorre hoje se repetirá outras

• A) 2 vezes.

• B) 3 vezes.

• C) 5 vezes.

• D) 4 vezes.

• E) 6 vezes.
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Estatística e Raciocínio Lógico / Lógica de Argumentação

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 16ª / 2014 / FCC

Q259.

Considere as figuras abaixo:



Seguindo o mesmo padrão de formação das dez primeiras figuras dessa sequência, a décima primeira figura é

• A) .

• B) .

• C) .

• D) .

• E) .
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Estatística e Raciocínio Lógico / Raciocínio Sequencial

Fonte: AGENTE FISCAL DE RENDAS - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEFAZ/SP / 2013 / FCC

Q260.

O coordenador de um curso universitário recebeu recentemente um relatório que apontava que apenas 10% dos alunos do primeiro ano eram bolsistas. Ao

analisar as notas dos alunos do primeiro ano, ele constatou que, dentre os aprovados na disciplina de Estatística, 35% eram bolsistas. Ele concluiu, então, que

os alunos bolsistas do curso têm mais chance de sucesso nos estudos do que os demais.

Para que a conclusão acima seja verdadeira, qual das premissas a seguir deve ser verificada?

• A) Os alunos aprovados na disciplina de Estatística têm mais chance de sucesso nos estudos do que os demais.

• B) Nenhum dos alunos bolsistas do primeiro ano desse curso foi reprovado na disciplina de Estatística.

• C) Dentre os alunos aprovados na disciplina de Estatística, o número de bolsistas é maior do que o de não bolsistas.

• D) Dentre os alunos desse curso com mais chance de sucesso nos estudos, o número de bolsistas é maior do que o de não bolsistas.

• E) Qualquer aluno bolsista do primeiro ano tem mais chance de sucesso nos estudos do que os demais.
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Estatística e Raciocínio Lógico / Amostragem



Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ESTATíSTICA / TRT 5ª / 2013 / FCC

Q261.

De uma população com 100 elementos que tem variância σ2 = 49, tomou-se uma amostra aleatória simples, sem reposição, de tamanho n. Sabe-se que a média

amostral dessa amostra tem variância igual a 217/33. Nessas condições, o valor de n é

• A) 16.

• B) 49.

• C) 25.

• D) 7.

• E) 10.
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Direito Tributário / Princípios constitucionais do poder de tributar

Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - CONSULTORIA LEGISLATIVA - DIREITO TRIBUTáRIO, FINANCEIRO E CIDADANIA / ALEPE / 2014 / FCC

Q262.

Somente a lei pode estabelecer

• A) instituição e extinção de tributos, elevação de alíquotas ou sua redução, concessão e revogação de isenções para os impostos estaduais e municipais.

• B) definição do fato gerador da obrigação principal, cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos, bem como a

disciplina dos parcelamentos de débitos fiscais.

• C) elevação de alíquotas, modificação da base de cálculo do ICMS e postergação do prazo de vencimento da respectiva dívida tributária.

• D) concessão de isenções aos impostos estaduais e municipais, disciplina dos prazos recursais no processo administrativo tributário, hipóteses de exclusão,

suspensão e extinção de créditos tributários ou de dispensa ou redução de penalidades.

• E) definição dos critérios para a fixação das margens de valor agregado para o cálculo do ICMS devido no regime de antecipação com substituição tributária,

elevação de alíquotas e modificação da base de cálculo do ICMS.
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Direito Tributário / Receitas Públicas

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRF 2ª / 2012 / FCC

Q263.

Analise:

I. 20% (vinte por cento) do produto da arrecadação do imposto que a União pode instituir no exercício de sua competência tributária residual.

II. 25% (vinte e cinco por cento) do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de

serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.

Para os fins da repartição das receitas tributárias, esses percentuais são pertencentes, dentre as esferas de organização político-administrativa,

respectivamente,

• A) ao Distrito Federal e à União.

• B) aos Estados e à União.

• C) aos Municípios e ao Distrito Federal.

• D) aos Municípios e à União.

• E) aos Estados e aos Municípios.
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Direito Tributário / Tributos de competência da União

Fonte: AGENTE FISCAL DE RENDAS - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEFAZ/SP / 2013 / FCC

Q264.

Possuem competência para instituir o Imposto Sobre Doações e Transmissão causa mortis, Imposto Territorial Rural, Impostos sobre Importações e Impostos

sobre Serviços de Qualquer Natureza, respectivamente,



• A) Estados; Municípios; União; Estados e Distrito Federal.

• B) Municípios; Estados e Distrito Federal; União; Municípios.

• C) Estados e Distrito Federal; União; União; Distrito Federal.

• D) Estados; União; Estados e Distrito Federal; Municípios.

• E) Estados; Municípios; União; Municípios e Distrito Federal.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Tributário / Tributos de competência dos Estados e do Distrito Federal

Fonte: PROCURADOR DE ESTADO / PGE/MT / 2011 / FCC

Q265.

De acordo a Lei do ICMS do Estado de Mato Grosso (Lei nº 7.098/98) e a legislação federal acerca do ICMS, analise os itens a seguir:

I. Incide sobre a entrada, no território do Estado, de petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e de energia elétrica,

quando não destinados à comercialização ou à industrialização e decorrente de operações interestaduais.

II. Não incide sobre serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior.

III. Incide sobre operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias.

IV. Incide sobre a entrada no estabelecimento de contribuinte de bem ou mercadoria destinada a uso, consumo ou ativo permanente.

V. Não incide sobre a prestação de serviço de transporte intramunicipal, por qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores.

Está correto APENAS o que se afirma nos itens

• A) I e II.

• B) I e IV.

• C) III e V.

• D) I, IV e V.

• E) II, IV e V.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Tributário / Tributos de competência dos Municípios

Fonte: PROCURADOR DO MUNICíPIO / PGM - Pref. João Pessoa/PB / 2012 / FCC

Q266.

Sobre os tributos municipais é correto afirmar que

• A) a base de cálculo da contribuição de melhoria por obra pública Municipal é o valor venal do imóvel adjacente à obra.

• B) a taxa de coleta de lixo domiciliar admite que sua base de cálculo corresponda à quantidade de moradores do imóvel atendido pelo serviço.

• C) o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana − IPTU e o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis por ato inter vivos a título oneroso −
ITBI têm como base de cálculo o valor venal do bem.

• D) o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza − ISS, apesar de ser da competência municipal, é instituído por lei complementar.

• E) os serviços de limpeza de vias e logradouros públicos e de segurança pública podem ser remunerados por taxa.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Tributário / Convênios interestaduais CONFAZ

Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - CONSULTORIA LEGISLATIVA - DIREITO TRIBUTáRIO, FINANCEIRO E CIDADANIA / ALEPE / 2014 / FCC

Q267.

Em face de situação de calamidade pública que está a afetar dramaticamente determinada região do Estado, o Governador do Estado decide instituir diversas

medidas com o intuito de mitigar o impacto fiscal sobre a população e, em particular, dos contribuintes estabelecidos nas regiões afetadas, e decide também

apelar a outros órgãos e autoridades para que adotem medidas em favor do interesse público que atenuem a situação daquela população sofrida. É considerada

uma medida válida a

• A) remissão, por meio de Decreto Estadual, de dívidas tributárias de micro e pequenas empresas das áreas afetadas.



• B) dispensa, por meio de ato do Secretário de Fazenda, da constituição do crédito tributário pelos agentes fiscais estaduais contra contribuinte das áreas

afetadas.

• C) instituição, mediante Lei Complementar nacional, de empréstimo compulsório junto aos contribuintes de outros Estados para a realização de investimento

público nas áreas afetadas.

• D) celebração de Convênio, no âmbito do CONFAZ, seguido da correspondente ratificação e incorporação à legislação estadual, mediante Decreto, para a

outorga de isenção do ICMS para determinadas operações com mercadorias destinadas às áreas afetadas.

• E) outorga de Regime Especial de Tributação, em favor de contribuintes substitutos tributários, para redução a zero da margem de valor agregado a ser

utilizado para o cálculo do ICMS a ser antecipado nas operações de venda de mercadorias destinadas às regiões afetadas.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Tributário / Legislação tributária

Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - CONSULTORIA LEGISLATIVA - DIREITO TRIBUTáRIO, FINANCEIRO E CIDADANIA / ALEPE / 2014 / FCC

Q268.

São características inaplicáveis ao regime jurídico constitucional das contribuições de intervenção no domínio econômico,

• A) a instituição por meio de lei ordinária federal.

• B) a observância aos princípios de anterioridade anual e nonagesimal.

• C) a possibilidade de a lei ordinária que as instituir estipular prazos próprios referentes à prescrição e decadência tributárias.

• D) a instituição reservada à União.

• E) as receitas afetadas à destinação específica.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Tributário / Tributo / Definição e espécies Impostos / Taxas

Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - CONSULTORIA LEGISLATIVA - DIREITO TRIBUTáRIO, FINANCEIRO E CIDADANIA / ALEPE / 2014 / FCC

Q269.

É taxa decorrente da prestação de serviço público passível de ser validamente cobrada:

• A) pedágio cobrado por Concessionários de rodovias, no regime da Lei de Concessões (Lei nº 8.987/1995).

• B) custas processuais.

• C) taxa de fiscalização e funcionamento de estabelecimentos.

• D) taxa de fiscalização de anúncios.

• E) taxa de pavimentação asfáltica cobrada dos munícipes em geral de determinado Município.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Tributário / Tributo / Definição e espécies Impostos / Contribuição de melhoria

Fonte: AUDITOR FISCAL TRIBUTáRIO MUNICIPAL I / Pref. São Paulo/SP / 2012 / FCC

Q270.

Siglas utilizadas:

Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis − ITBI

Imposto Predial e Territorial Urbano − IPTU

Código Tributário Nacional − CTN

Imposto de Renda Pessoa Jurídica − IRPJ

A realização de obras públicas, que transformaram uma região anteriormente pantanosa em um belo e aprazível parque, ocasionou a valorização da maior parte 

dos imóveis localizados em suas proximidades, da seguinte maneira: 

 

− o imóvel "A", que valia R$ 4.000.000,00 antes das obras, teve fator de absorção do benefício de valorização de 200%, passando a valer R$ 12.000.000,00. 

 

− o imóvel "B", que valia R$ 3.000.000,00 antes das obras, teve fator de absorção do benefício da valorização de 100%, passando a valer R$ 6.000.000,00. 

 

− o imóvel "C", que valia R$ 2.000.000,00 antes das obras, teve fator de absorção do benefício da valorização de 50%, passando a valer R$ 3.000.000,00. 

 

− o imóvel "D" não teve valorização alguma em decorrência das obras realizadas. 



Obs.: Todos os quatro imóveis têm a mesma área de terreno e o que determinou a diferença nos fatores de absorção do benefício da valorização foram

elementos alheios à dimensão do terreno. O custo total da obra foi orçado em R$ 6.000.000,00 e a referida contribuição deverá custeá-la integralmente. 

 

Com base nessas informações e considerando que o município em questão editou lei ordinária estabelecendo a cobrança de contribuição de melhoria para fazer

face ao custo dessa obra, é correto afirmar que

• A) a municipalidade poderá exigir do proprietário do imóvel "C" contribuição de melhoria no valor de R$ 500.000,00, mesmo que seu imóvel tenha sido

valorizado em R$ 1.000.000,00, desde que o limite total da exigência referente ao custo da obra não ultrapasse R$ 6.000.000,00.

• B) os proprietários dos imóveis "A", "B", "C" e "D" deverão pagar contribuição de melhoria, pois estão na zona beneficiada.

• C) os proprietários dos imóveis "A", "B" e "C" deverão pagar contribuição de melhoria, desde que a fixação das bases de cálculo e dos fatos geradores

respectivos sejam estabelecidos por lei complementar.

• D) os proprietários dos imóveis "A", "B" e "C", que tiveram seus imóveis efetivamente valorizados com a obra, deverão ratear integralmente o valor de custo

da obra, com base na área do terreno de cada um deles, cabendo a cada um o valor de R$ 2.000.000,00.

• E) a municipalidade poderá exigir, cumulativamente, de todos os quatro proprietários, contribuição de melhoria em valor igual ao da valorização de seus

respectivos imóveis, cabendo ao imóvel "A" pagar R$ 8.000.000,00, ao imóvel "B" pagar R$ 3.000.000,00, ao imóvel "C" pagar R$ 1.000.000,00 e não

cabendo nada a "D", perfazendo um total de R$ 12.000.000,00.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Tributário / Tributo / Definição e espécies Impostos / Empréstimos compulsórios

Fonte: DEFENSOR PúBLICO / DPE/SP / 2010 / FCC

Q271.

Nos termos do artigo 148, inciso I da Constituição Federal, a União poderá, mediante lei complementar, instituir empréstimo compulsório para atender a

despesas extraordinárias, sem sujeição ao princípio da anterioridade tributária, anual e nonagesimal, em situação de

• A) iminência de guerra externa.

• B) investimento público de caráter urgente.

• C) relevante interesse nacional.

• D) ameaça de calamidade pública.

• E) temor de perturbação da ordem interna.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Tributário / Tributo / Definição e espécies Impostos / Contribuições especiais

Fonte: ANALISTA DE REGULAçãO - CONTADOR / ARCE / 2012 / FCC

Q272.

As contribuições de seguridade social na ordem constitucional de 1988

I. têm natureza jurídica de tributo.

II. são tributos vinculados, pois tem como hipótese de incidência o financiamento da seguridade social.

III. poderão ter alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas, em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão de obra, do porte da empresa ou

da condição estrutural do mercado de trabalho.

IV. poderão ser instituídas outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade social, por lei ordinária.

V. só poderão ser exigidas após decorridos noventa dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se submetendo ao Princípio

da Anterioridade Anual.

Está correto o que se afirma APENAS em

• A) I e II.

• B) I e IV.

• C) II e V.

• D) I, III e V.

• E) III e V.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br



Direito Tributário / Tributo / Definição e espécies Impostos / Impostos

Fonte: ANALISTA DESENVOLVIMENTO GESTãO JúNIOR - CIêNCIAS CONTáBEIS / METRÔ/SP / 2014 / FCC

Q273.

São tributos estaduais:

• A) Imposto sobre serviços de transporte de natureza intermunicipal, imposto sobre a propriedade rural situada no âmbito estadual.

• B) Imposto sobre a renda percebida por servidores públicos estaduais que tenha sido retido na fonte pelo Governo do Estado.

• C) Imposto sobre a propriedade de veículos automotores e o Imposto sobre a prestação de serviços de comunicação.

• D) Impostos retidos na fonte pela Administração Pública Estadual e Imposto sobre as operações relativas à circulação de mercadorias.

• E) Imposto sobre a transmissão gratuita de bens imóveis e o imposto sobre operações com produtos industrializados.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Tributário / Tributo / Conceito

Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - CONSULTORIA LEGISLATIVA - DIREITO TRIBUTáRIO, FINANCEIRO E CIDADANIA / ALEPE / 2014 / FCC

Q274.

O Código Tributário Nacional, que abriga uma grande gama de normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos

Municípios, define tributo, em seu art. 3º, como sendo toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua

sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.

Paralelamente a essa definição, a Lei Federal nº 4.320/1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e

balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, também traz uma definição de tributo, sob a óptica do direito financeiro, que define tributo

como sendo a receita

• A) derivada instituída pelas entidades de direito público, compreendendo os impostos, as taxas e contribuições nos termos da Constituição e das leis

vigentes em matéria financeira, destinando-se o seu produto ao custeio de atividades gerais ou específicas exercidas por essas entidades.

• B) originária instituída pelas entidades de direito público, compreendendo os impostos, as taxas e contribuições nos termos da Constituição e das leis

vigentes em matéria tributária, destinando-se o seu produto ao custeio de atividades específicas exercidas por essas entidades.

• C) derivada instituída pelas entidades de direito público, compreendendo os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, as contribuições sociais e os

empréstimos compulsórios nos termos da Constituição e das leis vigentes em matéria tributária, destinando-se o seu produto ao custeio de atividades gerais

exercidas por essas entidades.

• D) originária ou derivada instituída pelas entidades de direito público, compreendendo os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria e as contribuições

sociais nos termos da Constituição e das leis vigentes em matéria financeira, destinando-se o seu produto ao custeio de atividades gerais ou especificas

exercidas por essas entidades.

• E) derivada instituída pelas entidades de direito público, compreendendo os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria e os empréstimos compulsórios

nos termos da Constituição e das leis vigentes em matéria tributária, destinando-se o seu produto ao custeio de atividades gerais exercidas por essas

entidades.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Tributário / Obrigação tributária / Principal e acessória

Fonte: ANALISTA DESENVOLVIMENTO GESTãO JúNIOR - CIêNCIAS CONTáBEIS / METRÔ/SP / 2014 / FCC

Q275.

Em relação às obrigações acessórias na legislação tributária, considere as seguintes afirmações:

I. A obrigação acessória segue a principal.

II. A exclusão do crédito tributário em decorrência de isenção não dispensa o cumprimento da obrigação acessória dependente da obrigação principal cujo

crédito tributário seja excluído, ou dela consequente.

III. A lei tributária que disponha sobre a dispensa do cumprimento de obrigações acessórias é interpretada de forma finalística e sistemática.

Está correto o que consta APENAS em

• A) II.

• B) I e III.

• C) I.

• D) II e III.



• E) I e II.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Tributário / Obrigação tributária / Disposições gerais

Fonte: PROCURADOR DO MUNICíPIO / PGM - Pref. João Pessoa/PB / 2012 / FCC

Q276.

Quando se afirma que “o conceito de obrigação principal é, portanto, mais amplo do que o de tributo propriamente dito” (DERZI, Misabel Abreu

Machado. In: BALLEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 701), o trecho faz menção ao objeto de obrigação

tributária principal e significa que obrigação principal

• A) e obrigação acessória têm objetos coincidentes no que se refere ao tributo pois, enquanto a obrigação principal tem por objeto pagamento de tributo, a

obrigação acessória tem por objeto deveres instrumentais.

• B) tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade e, por si só, tributo não se confunde com penalidade, muito embora ambos integrem o objeto da

obrigação principal.

• C) e obrigação acessória têm objetos distintos, pois a primeira tem por objeto o tributo e a segunda a penalidade.

• D) e obrigação acessória têm objetos distintos, pois a primeira tem por objeto a penalidade e a segunda o tributo.

• E) pressupõe a obrigação acessória, pois enquanto a obrigação principal tem por objeto o pagamento de tributo, a obrigação acessória tem por objeto o

pagamento de penalidade.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Tributário / Aspecto objetivo / Fato Gerador

Fonte: PROCURADOR / Assembleia Legislativa/PB / 2013 / FCC

Q277.

Considere as seguintes afirmações:

I. Fato gerador da obrigação principal é situação definida em decreto do executivo ou resolução do Senado Federal como necessária e suficiente à sua

ocorrência.

II. 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.

III. Autoridade administrativa, observados os procedimentos estabelecidos em lei ordinária, pode efetuar a desconsideração de atos ou de negócios jurídicos

praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo.

Está correto o que se afirma APENAS em

• A) I.

• B) II.

• C) III.

• D) I e II.

• E) II e III.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Tributário / Aspecto objetivo / Hipótese de incidência tributária / Incidência e não incidência

Fonte: AUDITOR FISCAL TRIBUTáRIO MUNICIPAL I / Pref. São Paulo/SP / 2012 / FCC

Q278.

Siglas utilizadas: 

 

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza − ISS 

Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços − ICMS 

Cadastro de Contribuintes Mobiliários − CCM 

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica − NFS-e 

Imposto Predial e Territorial Urbano − IPTU 

Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos − ITBI



Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos − TFE 

Taxa de Fiscalização de Anúncios − TFA 

Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde − TRSS 

Estabelecimento Gerador de Resíduos Sólidos − EGRS 

Grau de Salubridade dos Resíduos Sólidos − GSRS 

Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública − COSIP

A pessoa jurídica Engenharia Tecson Movement Ltda. apresenta pedido de consulta ao Município de São Paulo. Informa que é composta por sócios que

prestam serviços de engenharia de forma pessoal, e que, em 2011, foram alienadas quotas correspondentes a 50% do capital social da sociedade à pessoa

jurídica Ipson Participações S.A., estabelecida no Brasil, constituída de capital 100% nacional, especializada em investir em pessoas jurídicas de médio porte.

Constitui teor da consulta a possibilidade de aplicação do regime especial de recolhimento do imposto, em que a receita bruta é estabelecida a partir de um valor

fixo, multiplicada pelo número de profissionais habilitados. O contribuinte foi corretamente informado de que o regime especial é

• A) inaplicável à Engenharia Tecson Movement Ltda. porque esse benefício apenas pode ser pleiteado pelas sociedades empresárias.

• B) aplicável à Engenharia Tecson Movement Ltda. porque se trata de serviços de engenharia e os sócios engenheiros prestam serviços de forma pessoal,

sendo irrelevante que haja sócias que sejam pessoas jurídicas.

• C) inaplicável à Engenharia Tecson Movement Ltda. porque apenas as pessoas físicas poderão se aproveitar desse benefício.

• D) inaplicável à Engenharia Tecson Movement Ltda. porque possui sócia que apenas aporta o capital.

• E) aplicável à Engenharia Tecson Movement Ltda. porque se trata de serviços de engenharia e os sócios engenheiros prestam serviços de forma pessoal, e

a única sócia pessoa jurídica é estabelecida no Brasil, e constituída de capital 100% nacional.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Tributário / Aspecto objetivo / Imunidade

Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO / TCE/PI / 2014 / FCC

Q279.

Paulo, de nacionalidade argentina, Antonio, de nacionalidade paraguaia, Mário, de nacionalidade espanhola, e Eduardo, de nacionalidade peruana, todos

residentes no Brasil, formam um grupo musical, que compõe e executa melodias brasileiras e estrangeiras. Apresentam-se em todos os Estados brasileiros.

Seu trabalho musical é divulgado de diversas maneiras: apresentações públicas em programas televisivos, espetáculos abertos ao público em geral, com

entrada gratuita, e comercialização de CDs e DVDs de suas apresentações.

(1) O último DVD desse quarteto, com canções folclóricas andinas, cujas letras e melodias foram criadas por autores bolivianos residentes no Brasil, foi

produzido nos Estados Unidos.

(2) Antes de Antonio juntar-se ao grupo, Paulo, Mário e Eduardo formaram um trio que chegou até a produzir, no Rio Grande do Sul, um CD com melodias de

autoria de artistas gaúchos e letras criadas por artistas uruguaios.

(3) Recentemente, o quarteto produziu, no Piauí, um DVD com canções, cujas melodias foram compostas por autores brasileiros, mas as letras foram

compostas por autores paraguaios.

(4) Antonio produziu um CD, solo, instrumental, na Itália, interpretando apenas melodias (sem letra) compostas por autores piauienses.

Com base nas afirmações acima e no que dispõe a Constituição Federal a respeito de imunidades tributárias, são abrangidas por essas imunidades APENAS as

situações de números

• A) 2 e 4.

• B) 1 e 4.

• C) 1 e 2.

• D) 2 e 3.

• E) 3 e 4.
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Direito Tributário / Aspecto objetivo / Domicílio tributário

Fonte: AGENTE FISCAL DE RENDAS - GESTãO TRIBUTáRIA / SEFAZ/SP / 2013 / FCC

Q280.

A empresa Odisseia Indústria e Comércio S.A., cuja atividade compreende compra e venda mercantil, anteriormente localizada na cidade de Santa Rita do 

Sapucaí − MG, transferiu sua sede administrativa do Estado de Minas Gerais para o interior do Estado do Amazonas, em área rural distante mais de 300 km de 

centro urbano mais próximo, e de acesso precário por via rodoviária ou fluvial, e, ainda, por deliberação dos acionistas, sua antiga sede no Estado de Minas 

Gerais foi convertida em filial. A Receita Federal do Brasil verificou, após procedimento administrativo regular, que a mudança da localização da sede para local



de difícil acesso dificulta a fiscalização tributária, além do que ali não se encontravam guardados os livros e registros fiscais da empresa. Apurou a fiscalização

federal que o local da efetiva administração da empresa continuava a ser em Minas Gerais. Em razão desta situação, a Receita Federal determinou a reversão

do domicílio tributário da empresa para a localidade anterior, em sua filial. Em face da situação hipotética apresentada e do ordenamento jurídico vigente, a

Receita Federal do Brasil agiu

• A) corretamente, pois em relação às pessoas jurídicas de direito privado não há previsão legal que possibilite a eleição do domicílio fiscal, havendo esta

faculdade apenas às pessoas naturais.

• B) incorretamente, dado que não poderia recusar o domicílio eleito pelo contribuinte, mesmo que este dificultasse a fiscalização tributária, pois a escolha do

local da sede da empresa é livremente feita por seus controladores, especialmente em face da liberdade empresarial constitucionalmente garantida.

• C) corretamente, visto que na hipótese de recusa do domicílio eleito, a legislação determina que se considere como domicílio fiscal do contribuinte o último

local em que o estabelecimento estava localizado.

• D) incorretamente, pois o CTN prevê, quanto às pessoas jurídicas de direito privado, a prerrogativa da eleição do domicílio fiscal em qualquer local onde haja

estabelecimento da empresa no território da entidade tributante.

• E) corretamente, pois a escolha do local da sede da empresa é livremente feita por seus controladores, mas, para os fins tributários, pode a administração

tributária fundamentadamente recusar o domicílio eleito, nos casos em que o novo domicílio fiscal impossibilite ou dificulte a fiscalização dos tributos.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Tributário / Aspecto subjetivo / Sujeito ativo

Fonte: PROCURADOR / Assembleia Legislativa/PB / 2013 / FCC

Q281.

Com relação ao aspecto pessoal das obrigações tributárias é correto afirmar:

• A) Sujeito passivo da obrigação tributária é a pessoa jurídica de direito público titular da competência para exigir o seu cumprimento.

• B) Sujeito ativo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que constituam seu objeto.

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

• D) Sujeito ativo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento do tributo.

• E) Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada ao pagamento da penalidade.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Tributário / Capacidade tributária / Sujeito passivo / Responsabilidade de terceiros

Fonte: AGENTE FISCAL DE RENDAS - GESTãO TRIBUTáRIA / SEFAZ/SP / 2013 / FCC

Q282.

Constavam no contrato social da empresa Tessalônica Industrial Ltda. três sócios: Ovídio, Sêneca e Virgílio. Ovídio e Virgílio eram os administradores da

empresa, cada qual podendo assinar e obrigar a empresa isoladamente; já Sêneca nunca se envolvera na administração, tendo apenas subscrito e integralizado

o capital e auferido os lucros obtidos. Não obstante haver no contrato social da empresa cláusula que expressamente veda operações em bolsa de valores com

recursos da empresa, em 12/11/2012, Ovídio, aproveitando a grande sobra de caixa da empresa, fez uma operação em bolsa de valores na qual obteve um

lucro muito expressivo. Contudo, apesar do lucro, o Imposto de Renda relativo ao ganho de capital na operação não foi declarado e nem recolhido dentro do

prazo legal. Em face da situação hipotética apresentada e do ordenamento jurídico vigente, com respeito ao crédito tributário devido tem-se que:

• A) por se tratar de operação não autorizada pelos estatutos ou contrato social, a empresa não pode ser responsabilizada pelo pagamento da multa e do

imposto.

• B) os sócios devem ser responsáveis, pois o lucro da operação será a eles distribuído.

• C) apesar de também beneficiar Sêneca e Virgílio, apenas Ovídio deve ser pessoalmente responsabilizado, pois agiu contrariando expressa previsão do

contrato social. Da empresa também deverá ser cobrado o imposto e multas.

• D) Ovídio deve ser pessoalmente responsabilizado, excluindo-se a responsabilidade da empresa, pois a infração decorreu direta e exclusivamente de sua

atuação pessoal.

• E) se não for possível exigir da empresa o cumprimento da obrigação principal, respondem solidariamente com ela nos atos em que intervierem ou pelas

omissões de que forem responsáveis os sócios Ovídio e Virgílio.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Tributário / Capacidade tributária / Sujeito passivo / Responsabilidade por infrações

Fonte: PROMOTOR DE JUSTIçA DE ENTRâNCIA INICIAL / MPE/CE / 2011 / FCC

Q283.

A responsabilidade por infrações à legislação tributária



• A) independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, salvo disposição de lei em contrário.

• B) é pessoal apenas quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo específico.

• C) é pessoal apenas quanto às infrações em cuja definição o dolo específico do agente seja elementar.

• D) não pode ser afastada pela denúncia espontânea da infração se o agente fizer o pagamento do tributo devido.

• E) depende de conceituação legal como crime ou contravenção para que gere a responsabilidade tributária.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Tributário / Capacidade tributária / Sujeito passivo / Substituição tributária

Fonte: AGENTE FISCAL DE RENDAS - GESTãO TRIBUTáRIA / SEFAZ/SP / 2013 / FCC

Q284.

Com respeito à substituição tributária com antecipação dos efeitos do fato gerador, considere:

I. Na substituição tributária o fato gerador presumido não é provisório, mas definitivo, não dando ensejo à restituição ou complementação do imposto pago,

senão, no primeiro caso, na hipótese de sua não realização final.

II. Não há qualquer impedimento a que o legislador se valha de presunções para viabilizar a substituição tributária, desde que lhes atribua caráter absoluto e que

sua instituição seja feita por meio de lei.

III. Com relação ao ICMS e para efeito de exigência do imposto por substituição tributária inclui-se, também, como fato gerador do imposto, a entrada de

mercadoria ou bem no estabelecimento do adquirente ou em outro por ele indicado.

IV. Na substituição tributária é assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga pelo substituído, caso não se realize o fato gerador presumido.

V. A lei poderá atribuir a sujeito ativo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição cujo fato gerador deva

ocorrer posteriormente.

Está correto o que se afirma APENAS em

• A) I e III.

• B) I e IV.

• C) II e III.

• D) II e V.

• E) IV e V.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Tributário / Capacidade tributária / Sujeito passivo / Responsabilidade dos Sucessores

Fonte: AGENTE FISCAL DE RENDAS - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEFAZ/SP / 2013 / FCC

Q285.

Com fundamento nas previsões do CTN, considere: 

 

I. Supondo que Aglaope é terceira pessoa vinculada ao fato gerador de determinada obrigação tributária e Leucosia é o contribuinte desta obrigação tributária, a 

atribuição de responsabilidade pelo crédito tributário a Aglaope deve ser expressamente estipulada por meio de lei, excluindo a responsabilidade de Leucosia ou 

atribuindo-a a esta em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação. 

 

II. Perséfone é proprietária de bem imóvel e deseja vendê-lo. Logo, a responsabilidade pelo pagamento do crédito tributário relativo a imposto cujo fato gerador 

seja a propriedade imobiliária sub-roga-se na pessoa dos eventuais adquirentes do imóvel de Perséfone, mesmo quando conste do título a prova de sua 

quitação. 

 

III. Sabázio morre, e deixa como herança três imóveis. Selene e Sarpédon são os únicos herdeiros, em igualdade de condições. Após ser realizada a partilha 

dos bens de Sabázio, ficam Selene e Sarpédon pessoalmente responsáveis, limitado ao montante do respectivo quinhão, pelos tributos devidos até este 

momento. 

 

IV. A empresa Jardim das Hespérides S.A. adquire da empresa Hamadríade Industrial Ltda. uma fábrica instalada no Estado de São Paulo. Aproveitando todo o 

maquinário existente, a adquirente continua a exploração da mesma atividade. Com respeito aos tributos devidos por esta fábrica até o momento da transação 

empresarial, a empresa Jardim das Hespérides S.A. responde subsidiariamente com o alienante se este cessar a exploração da indústria, e responde a 

adquirente pessoalmente se o alienante iniciar dentro de seis meses, a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ramo de indústria. 

 

V. Na hipótese de alienação judicial em processo de falência, a pessoa jurídica de direito privado que adquirir fundo de comércio nesta situação e continuar a 

respectiva exploração responde, em qualquer hipótese, pelos tributos relativos ao fundo de comércio adquirido, devidos até a data da operação.



 

Está correto o que se afirma APENAS em

• A) I e II.

• B) I e III.

• C) II e V.

• D) III e IV.

• E) IV e V.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Tributário / Capacidade tributária / Sujeito passivo / Disposições Gerais

Fonte: AUDITOR FISCAL TRIBUTáRIO MUNICIPAL I / Pref. São Paulo/SP / 2012 / FCC

Q286.

Siglas utilizadas:

Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis − ITBI

Imposto Predial e Territorial Urbano − IPTU

Código Tributário Nacional − CTN

Imposto de Renda Pessoa Jurídica − IRPJ

Como resultado da emancipação político-administrativa do distrito de um determinado município paulista, o município recémcriado terá, em primeiro lugar, de

eleger sua Câmara Municipal para que esta, posteriormente, elabore a legislação tributária do referido município. Nesse caso, salvo disposição de lei em

contrário,

• A) a repartição das receitas tributárias (50% do IPVA, 25% do ICMS, 50% do ITR etc.) referentes a fatos geradores ocorridos no novo município, após a sua

criação, pertencerão ao município do qual ele se desmembrou, até o primeiro dia do exercício seguinte ao que entrar em vigor a legislação do novo

município.

• B) até a edição dessa nova legislação, não poderá ser cobrado tributo algum pela pessoa jurídica de direito público recémcriada.

• C) até a edição dessa nova legislação, só poderão ser cobradas taxas pela pessoa jurídica de direito público recém-criada.

• D) até a edição dessa nova legislação, continuará a ser aplicada a legislação tributária do município do qual a nova pessoa jurídica de direito público se

desmembrou, até que entre em vigor a sua própria.

• E) a repartição das receitas tributárias (50% do IPVA, 25% do ICMS, 50% do ITR etc.) referentes a fatos geradores ocorridos no novo município, após a sua

criação, pertencerão ao município do qual ele se desmembrou, até o último dia do exercício em que entrar em vigor a legislação do novo município.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Tributário / Crédito tributário / Lançamento

Fonte: PROCURADOR AUTáRQUICO DA ARCE / ARCE / 2012 / FCC

Q287.

A empresa Lourenção Construções e Comércio Ltda. está sofrendo execução fiscal de supostos créditos tributários devidos a título de imposto sobre a renda. A

constituição do crédito deu-se com a entrega da declaração, recepcionada pela Receita Federal em julho de 2005. A Certidão de Dívida Ativa foi lavrada em

agosto de 2008, a ação de execução fiscal foi ajuizada em julho de 2011, o despacho do juiz que ordenou a citação da empresa foi publicado em 01/08/2011 e a

citação se efetivou em 01/09/2011.

Nesse contexto,

• A) operou-se a prescrição, pois o Código Tributário Nacional estabelece que a prescrição apenas se interrompe pela citação pessoal feita ao devedor.

• B) não se operou a prescrição, pois a Certidão de Dívida Ativa, que conferiu certeza e liquidez ao crédito fazendário, foi lavrada dentro do quinquídio legal.

• C) operou-se a prescrição, pois o Código Tributário Nacional estabelece que a interrupção da prescrição dá-se pelo despacho do juiz que ordenar a citação

em execução fiscal.

• D) operou-se a decadência do crédito tributário, pois em consonância com o artigo 142 do Código Tributário Nacional, o Fisco deveria ter efetivado o

lançamento de ofício para constituir o referido crédito.

• E) operou-se a prescrição intercorrente, pois da lavratura da Certidão de Dívida Ativa e a efetivação da citação transcorreram-se mais de cinco anos.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Tributário / Crédito tributário / Efeitos e modalidades

Fonte: AUDITOR FISCAL TRIBUTáRIO MUNICIPAL I / Pref. São Paulo/SP / 2012 / FCC



Q288.

Siglas utilizadas:

Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis − ITBI

Imposto Predial e Territorial Urbano − IPTU

Código Tributário Nacional − CTN

Imposto de Renda Pessoa Jurídica − IRPJ

Um determinado tributo, cuja legislação de regência determine aos seus contribuintes a emissão do correspondente documento fiscal, com sua posterior

escrituração no livro fiscal próprio, seguida da apuração do valor devido no final de cada período de competência e, finalmente, do subsequente recolhimento do

valor apurado junto à rede bancária, tudo sem a prévia conferência do fisco, ficando essa atividade desenvolvida pelo contribuinte sujeita à posterior análise e

exame pelo agente do fisco, que poderá considerá-la exata ou não, caracteriza a forma de lançamento denominada

• A) extemporâneo.

• B) de ofício.

• C) por homologação.

• D) por declaração.

• E) misto.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Tributário / Crédito tributário / Suspensão

Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - CONSULTORIA LEGISLATIVA - DIREITO TRIBUTáRIO, FINANCEIRO E CIDADANIA / ALEPE / 2014 / FCC

Q289.

Certo contribuinte de ICMS discorda da cobrança do imposto estadual sobre determinados valores cobrados como acessório ao preço de venda de suas

mercadorias, por entendê-la sem fundamentação legal. Decidido a questionar judicialmente o assunto, pretende fazer-se valer da seguinte medida de suspensão

da exigibilidade do crédito tributário:

• A) depósito judicial do montante do tributo que entende efetivamente devido.

• B) oferecimento de caução em bens em medida cautelar preparatória à execução fiscal.

• C) oferecimento de fiança bancária como garantia à execução fiscal.

• D) tutela antecipada em ação declaratória de inexigibilidade de tributo.

• E) consulta formal à repartição fazendária competente, sobre a incidência, ou não, do imposto no caso concreto.
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Direito Tributário / Crédito tributário / Extinção

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRF 3ª / 2014 / FCC

Q290.

A conversão do depósito em renda,

• A) pressupõe que exista arrematação de bem penhorado ou depósito como meio de garantir a execução fiscal e propor embargos à execução fiscal.

• B) é procedimento administrativo de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em sede de recurso administrativo.

• C) não impede a discussão do crédito tributário em sede de mandado de segurança quando determinado por meio de penhora on line.

• D) autoriza a emissão de certidão positiva com efeitos negativos enquanto não houver pagamento.

• E) é procedimento para extinção do crédito tributário que foi precedido de depósito do montante integral como medida de suspensão da exigibilidade do

crédito tributário.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Tributário / Crédito tributário / Exclusão do crédito tributário

Fonte: PROCURADOR / Assembleia Legislativa/PB / 2013 / FCC

Q291.

Com relação à exclusão do crédito tributário é correto afirmar:

• A) Nos casos de exclusão de crédito tributário são dispensadas as obrigações acessórias relativas à obrigação principal cujo crédito seja excluído.

• B) Lei tributária estadual pode conceder isenção para taxas e contribuições de melhoria.



• C) Despacho de autoridade administrativa concedendo isenção em caráter individual gera direito adquirido para o beneficiário desta modalidade de exclusão

de crédito tributário insuscetível de posterior fiscalização.

• D) Isenção pode ser concedida por contrato, mesmo na ausência de lei específica, não sendo causa de responsabilidade funcional.

• E) São causas excludentes do crédito tributário: isenção, anistia e moratória.
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Direito Tributário / Importância dos documentos fiscais

Fonte: AGENTE FISCAL DE RENDAS - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEFAZ/SP / 2013 / FCC

Q292.

O Estado de São Paulo instituiu por meio de decreto obrigação acessória consistente na exigência de nota fiscal para circulação entre estabelecimentos de um

mesmo contribuinte de mercadorias abarcadas por isenção do ICMS. Posteriormente a esta instituição, a empresa Palas Atenas Industrial S.A. transferiu

algumas destas mercadorias isentas entre seus estabelecimentos localizados em diferentes cidades deste Estado. A fim de realizar esta transferência de

mercadorias, a empresa emitiu documentos diversos dos previstos na norma tributária. Como consequência, Eufrosina, Agente Fiscal de Rendas deste Estado,

lavrou auto de infração contra a empresa Palas Atenas Industrial S.A., acusando-a de descumprimento de obrigações acessórias, pois não houve a devida

emissão das notas fiscais previstas na legislação. Em face da situação hipotética apresentada e do ordenamento jurídico vigente, tem-se que a Agente Fiscal de

Rendas agiu

• A) corretamente, pois ente federado pode instituir obrigação acessória a ser observada pelos contribuintes, ainda que inexistente hipótese de incidência

tributária, mesmo nos casos em que a operação ou prestação seja isenta do imposto.

• B) incorretamente, pois o deslocamento de mercadorias isentas entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte não configura hipótese de incidência do

ICMS, não havendo portanto obrigatoriedade no cumprimento de obrigações acessórias.

• C) incorretamente, pois a não ocorrência do fato gerador, com o consequente não surgimento da obrigação principal, enseja a inexistência de obrigação

acessória, mesmo que decorrente da legislação tributária.

• D) corretamente, pois a obrigação acessória decorre de uma relação sinalagmática firmada entre o contribuinte e a administração tributária, tendo por objeto

as prestações por ela previstas no interesse da arrecadação de tributos.

• E) corretamente, pois o simples fato da inobservância pela empresa Palas Atenas Industrial S.A. da obrigação acessória de emitir notas fiscais, conforme

previsto na legislação tributária, converte-se em obrigação principal relativamente ao imposto devido, desde que observados os princípios da razoabilidade e

da proporcionalidade.
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Direito Tributário / Administração tributária / Fiscalização

Fonte: AGENTE FISCAL DE RENDAS - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEFAZ/SP / 2013 / FCC

Q293.

A empresa Amostra Ltda., contribuinte do ICMS, tem um showroom com diversos eletroeletrônicos. Esses aparelhos são amostras das próximas gerações de

TV, Home-Theater, aparelhos de automação residencial etc. Tais mercadorias estão ali em razão de contratos de comodato, empréstimo de coisa infungível,

firmado com as maiores empresas de eletroeletrônicos do setor, dentre elas a TH Eletronics S.A. . Sem qualquer autorização, de modo bastante amador, um

dos funcionários da Amostra Ltda. vende um dos aparelhos, não sujeito ao regime de substituição tributária, para terceiros, autorizando a sua retirada imediata,

sem emissão de documentação fiscal. Essa venda poderá ser questionada pelo Poder Judiciário, uma vez que a Amostra Ltda. vendeu bem que não lhe

pertencia.

Diante desse cenário, ao se deparar com tal situação, o Agente Fiscal de Rendas

• A) lavrará Auto de Infração e Imposição de Multa, cobrando o ICMS incidente sobre a venda da TH Eletronics S.A., proprietária da mercadoria vendida.

• B) não lavrará o Auto de Infração e Imposição de Multa, uma vez que teve conhecimento de que a mercadoria vendida não era de propriedade da empresa

Amostra Ltda.

• C) não lavrará o Auto de Infração e Imposição de Multa para a cobrança do ICMS, pois a venda realizada está fora da incidência do ICMS, nos termos da

legislação.

• D) lavrará o Auto de Infração e Imposição de Multa, cobrando o ICMS da empresa Amostra Ltda., mas essa, após pagar o imposto, poderá ressarci-lo da

comodatária TH Eletronics S.A., real proprietária da mercadoria vendida.

• E) lavrará Auto de Infração e Imposição de Multa, cobrando o ICMS da empresa Amostra Ltda.
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Direito Tributário / Administração tributária / Consulta

Fonte: AGENTE FISCAL DE RENDAS - GESTãO TRIBUTáRIA / SEFAZ/SP / 2013 / FCC

Q294.



O contribuinte pode formular consulta à Administração Tributária para esclarecer dúvida sobre a interpretação da legislação tributária a qual está sujeito. Dentre

os efeitos da consulta, previstos no Regulamento do ICMS/SP, destaca-se:

• A) possibilidade do pagamento com desconto de 50% de multa moratória, se o imposto for considerado devido.

• B) início de ação fiscal sobre o contribuinte, para verificar a veracidade dos fatos alegados.

• C) suspensão do prazo para o pagamento do imposto relativo à matéria consultada.

• D) suspensão do andamento de qualquer ação fiscal em curso, relativa à matéria consultada, até que a resposta seja apresentada.

• E) nulidade da consulta, se sobre a mesma matéria já existir resposta da Consultoria Tributária.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Tributário / Dívida ativa / Certidão negativa

Fonte: PROCURADOR DO MUNICíPIO / PGM - Pref. João Pessoa/PB / 2012 / FCC

Q295.

Possuindo crédito tributário não pago e já inscrito em dívida ativa, um contribuinte necessita de certidão de regularidade fiscal. Neste caso, mesmo sem

pagamento do débito é possível uma certidão positiva, mas com efeitos de negativa nas hipóteses de estar o crédito

• A) em curso cobrança executiva com efetiva penhora; com a exigibilidade suspensa.

• B) não vencido; em curso de cobrança executiva devidamente embargada pelo executado.

• C) sendo questionado em sede de mandado de segurança; não vencido.

• D) sendo questionado em sede de impugnação administrativa; em curso ação judicial para repetição do indébito.

• E) em curso ação judicial para declaração de inexistência da obrigação tributária; não vencido.
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Direito Tributário / Dívida ativa / Dívida ativa

Fonte: AGENTE FISCAL DE RENDAS - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEFAZ/SP / 2013 / FCC

Q296.

Com respeito à Dívida Ativa e à Certidão Negativa, considere:

I. Constitui dívida ativa tributária a proveniente de crédito dessa natureza, regularmente inscrita na repartição administrativa competente, depois de esgotado o

prazo fixado para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo regular.

II. A nulidade da inscrição na Dívida Ativa, causada por omissão ou erro, poderá ser sanada até a decisão de segunda instância, mediante substituição da

certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa.

III. A dívida regularmente inscrita goza da presunção absoluta e tem caráter de prova pré-constituída.

IV. Será emitida Certidão Negativa quando conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a

penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.

V. A Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos

previstos em lei ou contrato.

Está correto o que se afirma APENAS em

• A) I e III.

• B) II e V.

• C) I e V.

• D) III e IV.

• E) II e IV.
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Direito Tributário / Dívida ativa / Fiscalização

Fonte: AUDITOR FISCAL TRIBUTáRIO MUNICIPAL I / Pref. São Paulo/SP / 2012 / FCC

Q297.



Siglas utilizadas:

Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis − ITBI

Imposto Predial e Territorial Urbano − IPTU

Código Tributário Nacional − CTN

Imposto de Renda Pessoa Jurídica − IRPJ

Um contribuinte infrator de dispositivo da legislação tributária, querendo sanear a irregularidade cometida, pretende promover a denúncia espontânea. Como

essa infração resultou em sonegação do tributo, esse contribuinte infrator, para evitar a imposição de sanções fiscais sobre ele, decidiu efetuar o pagamento do

tributo devido, acrescido dos juros de mora sobre ele incidentes.

Para que essa denúncia esteja revestida de espontaneidade, ela deverá ser feita antes

• A) de o fisco dar início a qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.

• B) do julgamento de impugnação apresentada contra o lançamento de ofício da penalidade pecuniária.

• C) do transcurso do prazo prescricional.

• D) da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal à qual a infração está vinculada.

• E) do transcurso do prazo decadencial.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Tributário / Informações e sigilo fiscal

Fonte: AGENTE FISCAL DE RENDAS - GESTãO TRIBUTáRIA / SEFAZ/SP / 2013 / FCC

Q298.

A Lei Complementar 104, de 10/01/2001, alterou e incluiu alguns dispositivos do CTN relativos à divulgação pela Administração Tributária e por seus

funcionários de informações obtidas em razão de suas atividades. Regra geral, o Código Tributário Nacional veda a divulgação destas informações, havendo, no

entanto, algumas exceções. De acordo com o CTN, é permitida a divulgação de informações, dentre outros, em casos de

• A) compensação tributária, representações fiscais para fins penais e requisição de autoridade judiciária no interesse da justiça.

• B) requisição de autoridade judiciária no interesse da justiça, inscrições na Dívida Ativa da Fazenda Pública e representações fiscais para fins penais.

• C) parcelamento ou moratória, requisição da mesa diretora do Poder Legislativo do ente tributante e solicitações de autoridade administrativa no interesse da

Administração Pública, desde que seja comprovada a instauração regular de processo administrativo.

• D) inscrições na Dívida Ativa da Fazenda Pública, representações fiscais para fins penais e petições de reconhecimento de decadência.

• E) transação e remissão, inscrições na Dívida Ativa da Fazenda Pública e representações fiscais para fins penais.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Tributário / Sistema Tributário Nacional

Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - CONSULTORIA LEGISLATIVA - DIREITO TRIBUTáRIO, FINANCEIRO E CIDADANIA / ALEPE / 2014 / FCC

Q299.

Dias após a promulgação e publicação de Emenda Constitucional ampliando a possibilidade de cobrança do ICMS para alcançar situações de fato anteriormente

não previstas, a Assembleia Legislativa do Estado recebe proposição oriunda do Poder Executivo Estadual para a edição de lei que altere a Lei do ICMS local

para definir o novo fato gerador bem como os demais elementos da respectiva hipótese de incidência tributária. Essa proposição é aprovada, e após sancionada

e publicada pelo Governador do Estado. A nova lei é

• A) constitucional, pois com a nova Emenda Constitucional ampliando a competência tributária do Estado em matéria de ICMS, este tem o dever de instituir a

cobrança do ICMS, sob pena de caracterizar-se um benefício fiscal irregular.

• B) constitucional, pois desde que exista a competência tributária definida na Constituição Federal em matéria de ICMS, o Estado detém a competência para

decidir, mediante lei, se irá ou não promover a cobrança do imposto estadual.

• C) inconstitucional, pois no regime do ICMS é necessária a prévia edição da Lei Complementar para disciplinar os aspectos gerais de cunho nacional do

imposto para, só então, editarem os Estados as leis correspondentes.

• D) constitucional, pois na ausência de normas gerais relativas ao ICMS cabe a competência legislativa plena aos Estados.

• E) inconstitucional, pois para o estabelecimento de novas regras do ICMS que possam trazer efeitos às demais Unidades da Federação é necessária a

celebração de convênio para evitar-se o conflito federativo.
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Direito Tributário / Métodos de interpretação, Vigência, aplicação e integração

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRF 3ª / 2014 / FCC



Q300.

Considerando que o fato gerador de um tributo sujeito a lançamento de ofício ocorreu em 20 de março de 2009,

• A) se houver lei mais nova em vigor, que regule o tributo decorrente deste fato gerador, em sendo ela mais benéfica, no lançamento é possível a

retroatividade da lei para beneficiar o contribuinte.

• B) lei nova que discipline novas medidas de fiscalização não pode ser aplicada relativamente a fatos geradores pretéritos.

• C) se a notificação ao sujeito passivo chegar em junho de 2014, haverá decadência.

• D) o sujeito passivo tem o prazo de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador, para fazer o pagamento antecipado do tributo.

• E) se a base de cálculo estiver expressa em moeda estrangeira e a lei não dispuser de forma diversa, far-se-á a conversão para a moeda nacional ao câmbio

do dia do lançamento.
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Legislação Tributária / IPVA - Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores / Lei do IPVA (Lei estadual nº 2.877/1997)

Fonte: PROCURADOR / Assembleia Legislativa/PB / 2013 / FCC

Q301.

Considere as seguintes afirmações:

I. Com relação ao ICMS cabe à lei complementar dispor sobre substituição tributária e definir seus contribuintes.

II. Resolução do Senado Federal estabelecerá as alíquotas mínimas para a cobrança do IPVA instituído pelos Estados e pelo Distrito Federal.

III. Não incide ICMS sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, mas incide sobre serviços prestados a destinatários no exterior.

Está correto o que se afirma APENAS em

• A) I.

• B) II.

• C) II e III.

• D) I e II.

• E) III.
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Legislação Tributária / ITCMD - Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e por Doação, de Quaisquer Bens ou Direitos / Lei do ITCMD (Lei estadual

nº 1.427/1989)

Fonte: AGENTE FISCAL DE RENDAS - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEFAZ/SP / 2013 / FCC

Q302.

Considere os seguintes fatos (UFESP em 2012 − R$ 18,44):

I. Marina, residente em Brasília-DF, doa apartamento de sua propriedade, localizado na Av. Paulista (São Paulo-SP), a Laura, domiciliada em Belo

Horizonte-MG.

II. Em 2012, Alfredo realiza depósitos iguais, de R$ 9.000,00 cada, em seis cadernetas de poupança, cada uma em nome de um de seus seis netos, que com

ele residem em fazenda, em Sertãozinho − SP.

III. Úrsula, domiciliada em Santa Rita do Passa Quatro-SP e proprietária de fazenda criadora de gado nos arredores de Cuiabá-MT, transfere gratuitamente 50

cabeças de boi, avaliadas em R$ 125.000,00, a Lázaro, seu capataz, morador da fazenda.

IV. Após a morte de Romualdo, ocorrida em março de 2012, seu filho Jonas e sua esposa Sandra continuam morando no apartamento de quarto e sala em

Bertioga-SP, único bem do casal, cujo IPTU de 2012 foi calculado sobre o valor de R$ 190.000,00.

V. Fanático por futebol, Jair, falecido no mês passado, previu em testamento que sua coleção de camisas autografadas por Pelé tivesse como novo dono, após

seu falecimento, o seu clube do coração, o XV de Novembro de Jaú, entidade desportiva devidamente registrada na Confederação Brasileira de Futebol − CBF.

Nos termos da Lei nº 10.705/2000, quanto ao ITCMD devido ao Estado de São Paulo, os fatos I a V podem ser classificados, respectivamente, nas seguintes

situações tributárias:

• A) incidência, isenção, incidência, incidência e incidência.

• B) não incidência, incidência, não incidência, isenção e isenção.



• C) incidência, isenção, isenção, incidência e não incidência.

• D) não incidência, não incidência, não incidência, isenção e isenção.

• E) incidência, incidência, incidência, isenção e incidência.
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Legislação Tributária / Legislação tributária federal / Lei Kandir (Lei Complementar federal nº 87/1996)

Fonte: AGENTE FISCAL DE RENDAS - GESTãO TRIBUTáRIA / SEFAZ/SP / 2013 / FCC

Q303.

Conforme a Lei Complementar 87/1996, a lei estadual pode atribuir a contribuinte a responsabilidade pelo pagamento do imposto relativo às operações

subsequentes. Todavia, se o fato gerador presumido não se realizar, o contribuinte substituído tem direito ao ressarcimento do valor pago a título de

substituição. NÃO corresponde a uma hipótese de ressarcimento prevista no Regulamento do ICMS/SP:

• A) o valor do imposto retido, ou parcela excedente, quando o valor da base de cálculo presumida, calculada mediante a utilização de margem de valor

agregado, for superior à base de cálculo da operação realizada com consumidor ou usuário final.

• B) o valor do imposto retido, ou parcela, quando o fato gerador presumido não se realizar.

• C) o valor do imposto retido a favor deste Estado, ou parcela, quando ocorrer saída com destino a contribuinte localizado em outro Estado.

• D) o valor do imposto retido, ou parcela, quando a operação de saída for isenta ou não tributada.

• E) o valor do imposto retido, ou parcela, quando a mercadoria recebida perecer ou for furtada, desde que devidamente comprovada esta situação.
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Legislação Tributária / Legislação tributária federal / Concessão ou revogação de benefícios e incentivos fiscais do ICMS (Lei Complementar federal

nº 24/1975)

Fonte: AGENTE FISCAL DE RENDAS - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEFAZ/SP / 2013 / FCC

Q304.

Com respeito à Lei Complementar 24/75 e aos convênios autorizativos para concessão de benefícios fiscais do ICMS, celebrados no âmbito do CONFAZ,

considere:

I. Haverá necessidade de convênio para a concessão de isenções, reduções da base de cálculo e concessões de créditos presumidos, mas não para benefícios

financeiro-fiscais concedidos com base no ICMS, dos quais resulte redução ou eliminação, direta ou indireta, do ônus com o ICMS.

II. Os convênios serão celebrados em reuniões para as quais tenham sido convocados representantes de todos os Estados e do Distrito Federal, as quais se

realizarão com a presença de representantes de quatro quintos, pelo menos, das Unidades da Federação. A concessão de benefícios dependerá sempre de

decisão unânime dos Estados representados.

III. A revogação total ou parcial dos convênios dependerá de aprovação de quatro quintos, pelo menos, dos representantes presentes na reunião do CONFAZ.

IV. Os convênios entrarão em vigor no trigésimo dia após a publicação pelo Poder Executivo das Unidades da Federação presentes na reunião que concedeu o

benefício de decreto ratificando ou não os convênios celebrados, considerando-se ratificação tácita dos convênios a falta de manifestação no prazo previsto na

legislação.

V. Mesmo as Unidades da Federação que não se tenham feito representar na reunião, embora regularmente convocadas, estão obrigadas pelos convênios

ratificados.

Está correto o que se afirma APENAS em

• A) I e II.

• B) I e IV.

• C) II e V.

• D) III e IV.

• E) III e V.
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Legislação Tributária / Legislação tributária federal / Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar federal

nº 123/2006 e Lei estadual nº 5.147/2007)

Fonte: AGENTE FISCAL DE RENDAS - GESTãO TRIBUTáRIA / SEFAZ/SP / 2013 / FCC



Q305.

O contribuinte do ICMS, desde que atendidas certas condições, pode optar pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos

pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte − Simples Nacional, previsto na Lei Complementar 123/2006. Caso faça esta opção e esteja sujeito a tal

regime, estará incluído no recolhimento mensal realizado mediante o documento único de arrecadação relativo ao Simples Nacional o ICMS relativo

• A) à saída de mercadoria com destino a contribuinte localizado em outro Estado.

• B) à importação de mercadoria.

• C) ao recebimento de mercadoria, em operação interestadual, destinada a uso e consumo.

• D) ao recebimento de mercadoria, relativamente às operações anteriores, na condição de responsável.

• E) à saída de mercadoria, relativamente às operações subsequentes, na condição de substituto.
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	Q33.
	Administração / Papel dos gestores públicos no tratamento dos recursos / Humanos 
	Administração / Papel dos gestores públicos no tratamento dos recursos / Humanos 
	Administração / Papel dos gestores públicos no tratamento dos recursos / Humanos 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 19ª / 2014 / FCC




	Q34.
	Administração / Papel dos gestores públicos no tratamento dos recursos / Físicos 
	Administração / Papel dos gestores públicos no tratamento dos recursos / Físicos 
	Administração / Papel dos gestores públicos no tratamento dos recursos / Físicos 
	Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / SERGIPE GÁS / 2010 / FCC




	Q35.
	Administração / Uso de controles e indicadores de produtividade 
	Administração / Uso de controles e indicadores de produtividade 
	Administração / Uso de controles e indicadores de produtividade 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 16ª / 2014 / FCC




	Q36.
	Administração / Administração orçamentária 
	Administração / Administração orçamentária 
	Administração / Administração orçamentária 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 16ª / 2014 / FCC




	Q37.
	Administração / Período administrativo e exercício financeiro / Gestão Financeira 
	Administração / Período administrativo e exercício financeiro / Gestão Financeira 
	Administração / Período administrativo e exercício financeiro / Gestão Financeira 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TRT 16ª / 2014 / FCC




	Q38.
	Administração / Receita orçamentária e extraorçamentária 
	Administração / Receita orçamentária e extraorçamentária 
	Administração / Receita orçamentária e extraorçamentária 
	Fonte: ANALISTA - ADMINISTRAçãO / DPE/RS / 2013 / FCC




	Q39.
	Administração / Despesa orçamentária e extraorçamentária 
	Administração / Despesa orçamentária e extraorçamentária 
	Administração / Despesa orçamentária e extraorçamentária 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TRT 18ª / 2013 / FCC




	Q40.
	Administração / Classificação da receita e da despesa 
	Administração / Classificação da receita e da despesa 
	Administração / Classificação da receita e da despesa 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TRT 16ª / 2014 / FCC




	Q41.
	Administração / Fases administrativas da receita e da despesa orçamentária 
	Administração / Fases administrativas da receita e da despesa orçamentária 
	Administração / Fases administrativas da receita e da despesa orçamentária 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TRT 5ª / 2013 / FCC




	Q42.
	Administração / Papel da controladoria governamental (Controladoria Geral da União, Controladorias estaduais e Tribunais de Contas) 
	Administração / Papel da controladoria governamental (Controladoria Geral da União, Controladorias estaduais e Tribunais de Contas) 
	Administração / Papel da controladoria governamental (Controladoria Geral da União, Controladorias estaduais e Tribunais de Contas) 
	Fonte: ANALISTA - CONTABILIDADE / DPE/RS / 2013 / FCC




	Q43.
	Administração / Controle interno e controle externo na administração pública 
	Administração / Controle interno e controle externo na administração pública 
	Administração / Controle interno e controle externo na administração pública 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TRE/CE / 2012 / FCC




	Q44.
	Informática / Conceitos básicos de componentes funcionais de computadores (hardware e software) 
	Informática / Conceitos básicos de componentes funcionais de computadores (hardware e software) 
	Informática / Conceitos básicos de componentes funcionais de computadores (hardware e software) 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO - ADMINISTRAçãO DE EMPRESAS / SABESP / 2014 / FCC




	Q45.
	Informática / Conceitos básicos de segurança da informação / Confidencialidade, disponiilidade e integridade 
	Informática / Conceitos básicos de segurança da informação / Confidencialidade, disponiilidade e integridade 
	Informática / Conceitos básicos de segurança da informação / Confidencialidade, disponiilidade e integridade 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - SEGURANçA DA INFORMAçãO / MPE/MA / 2013 / FCC




	Q46.
	Informática / Conceitos básicos de segurança da informação / Código Malicioso (malware) 
	Informática / Conceitos básicos de segurança da informação / Código Malicioso (malware) 
	Informática / Conceitos básicos de segurança da informação / Código Malicioso (malware) 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 18ª / 2013 / FCC




	Q47.
	Informática / Conceitos básicos de segurança da informação / Criptografia simétrica e assimétrica 
	Informática / Conceitos básicos de segurança da informação / Criptografia simétrica e assimétrica 
	Informática / Conceitos básicos de segurança da informação / Criptografia simétrica e assimétrica 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 18ª / 2013 / FCC




	Q48.
	Informática / Conceitos básicos de segurança da informação / Infraestrutura de chave Pública 
	Informática / Conceitos básicos de segurança da informação / Infraestrutura de chave Pública 
	Informática / Conceitos básicos de segurança da informação / Infraestrutura de chave Pública 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - SEGURANçA DA INFORMAçãO / MPE/MA / 2013 / FCC




	Q49.
	Informática / Conceitos básicos de segurança da informação / Assinatura e Certificados digitais 
	Informática / Conceitos básicos de segurança da informação / Assinatura e Certificados digitais 
	Informática / Conceitos básicos de segurança da informação / Assinatura e Certificados digitais 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO - SISTEMAS / SABESP / 2014 / FCC




	Q50.
	Informática / Conceitos básicos de segurança da informação / Hashes criptográficos 
	Informática / Conceitos básicos de segurança da informação / Hashes criptográficos 
	Informática / Conceitos básicos de segurança da informação / Hashes criptográficos 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - INFORMáTICA/ INFRAESTRUTURA / TRF 3ª / 2014 / FCC




	Q51.
	Informática / Conceito de Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBD) 
	Informática / Conceito de Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBD) 
	Informática / Conceito de Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBD) 
	Fonte: ANALISTA - INFORMáTICA / DPE/RS / 2013 / FCC




	Q52.
	Informática / Modelo relacional de dados / Modelo de Dados, entidades, atributos, relacionamentos e cardinalidade 
	Informática / Modelo relacional de dados / Modelo de Dados, entidades, atributos, relacionamentos e cardinalidade 
	Informática / Modelo relacional de dados / Modelo de Dados, entidades, atributos, relacionamentos e cardinalidade 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 18ª / 2013 / FCC




	Q53.
	Informática / Conceitos / Data Warehousing 
	Informática / Conceitos / Data Warehousing 
	Informática / Conceitos / Data Warehousing 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - INFORMáTICA/ BANCO DE DADOS / TRF 3ª / 2014 / FCC




	Q54.
	Informática / Conceitos / Business Intelligence 
	Informática / Conceitos / Business Intelligence 
	Informática / Conceitos / Business Intelligence 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - CIêNCIAS DA COMPUTAçãO / PGJ/CE / 2013 / FCC




	Q55.
	Informática / Ambiente Microsoft Office / Utilização da planilha eletrônica Microsoft Excel (2010) 
	Informática / Ambiente Microsoft Office / Utilização da planilha eletrônica Microsoft Excel (2010) 
	Informática / Ambiente Microsoft Office / Utilização da planilha eletrônica Microsoft Excel (2010) 
	Fonte: PROFISSIONAL DE SERVIçOS TéCNICOS - TéCNICO EM CONTABILIDADE / INFRAERO / 2011 / FCC




	Q56.
	Contabilidade Geral / Contabilidade / Conceituação e objetivos 
	Contabilidade Geral / Contabilidade / Conceituação e objetivos 
	Contabilidade Geral / Contabilidade / Conceituação e objetivos 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTADOR / TJ/AP / 2009 / FCC




	Q57.
	Contabilidade Geral / Princípios contábeis e normas contábeis brasileiras emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade 
	Contabilidade Geral / Princípios contábeis e normas contábeis brasileiras emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade 
	Contabilidade Geral / Princípios contábeis e normas contábeis brasileiras emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TRT 5ª / 2013 / FCC




	Q58.
	Contabilidade Geral / Componentes do patrimônio / Conceitos 
	Contabilidade Geral / Componentes do patrimônio / Conceitos 
	Contabilidade Geral / Componentes do patrimônio / Conceitos 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TRT 18ª / 2013 / FCC




	Q59.
	Contabilidade Geral / Componentes do patrimônio / Critérios de avaliação e evidenciação 
	Contabilidade Geral / Componentes do patrimônio / Critérios de avaliação e evidenciação 
	Contabilidade Geral / Componentes do patrimônio / Critérios de avaliação e evidenciação 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO I - CONTABILIDADE / SABESP / 2012 / FCC




	Q60.
	Contabilidade Geral / Variação do patrimônio líquido / Conceitos, critérios de avaliação e evidenciação 
	Contabilidade Geral / Variação do patrimônio líquido / Conceitos, critérios de avaliação e evidenciação 
	Contabilidade Geral / Variação do patrimônio líquido / Conceitos, critérios de avaliação e evidenciação 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TRT 5ª / 2013 / FCC




	Q61.
	Contabilidade Geral / Escrituração contábil / Método das partidas dobradas 
	Contabilidade Geral / Escrituração contábil / Método das partidas dobradas 
	Contabilidade Geral / Escrituração contábil / Método das partidas dobradas 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TRT 15ª / 2013 / FCC




	Q62.
	Contabilidade Geral / Escrituração contábil / Contas patrimoniais e de resultado 
	Contabilidade Geral / Escrituração contábil / Contas patrimoniais e de resultado 
	Contabilidade Geral / Escrituração contábil / Contas patrimoniais e de resultado 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TRT 19ª / 2014 / FCC




	Q63.
	Contabilidade Geral / Tratamento contábil dos estoques de mercadorias - conceitos e forma de avaliação 
	Contabilidade Geral / Tratamento contábil dos estoques de mercadorias - conceitos e forma de avaliação 
	Contabilidade Geral / Tratamento contábil dos estoques de mercadorias - conceitos e forma de avaliação 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TRE/RN / 2011 / FCC




	Q64.
	Contabilidade Geral / Tipos de Inventários / Apuração do custo das mercadorias vendidas e do resultado com mercadorias 
	Contabilidade Geral / Tipos de Inventários / Apuração do custo das mercadorias vendidas e do resultado com mercadorias 
	Contabilidade Geral / Tipos de Inventários / Apuração do custo das mercadorias vendidas e do resultado com mercadorias 
	Fonte: ANALISTA TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA GOVERNAMENTAL / TCE/AM / 2013 / FCC




	Q65.
	Contabilidade Geral / Balanço Patrimonial / Estrutura e elaboração 
	Contabilidade Geral / Balanço Patrimonial / Estrutura e elaboração 
	Contabilidade Geral / Balanço Patrimonial / Estrutura e elaboração 
	Fonte: AGENTE FISCAL DE RENDAS - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEFAZ/SP / 2013 / FCC




	Q66.
	Contabilidade Geral / Demonstração do resultado do exercício / Conteúdo e forma de apresentação 
	Contabilidade Geral / Demonstração do resultado do exercício / Conteúdo e forma de apresentação 
	Contabilidade Geral / Demonstração do resultado do exercício / Conteúdo e forma de apresentação 
	Fonte: AGENTE FISCAL DE RENDAS - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEFAZ/SP / 2013 / FCC




	Q67.
	Contabilidade Geral / Apuração e procedimentos contábeis para a identificação do resultado do exercício 
	Contabilidade Geral / Apuração e procedimentos contábeis para a identificação do resultado do exercício 
	Contabilidade Geral / Apuração e procedimentos contábeis para a identificação do resultado do exercício 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TRT 5ª / 2013 / FCC




	Q68.
	Contabilidade Geral / Custo dos produtos vendidos e dos serviços prestados 
	Contabilidade Geral / Custo dos produtos vendidos e dos serviços prestados 
	Contabilidade Geral / Custo dos produtos vendidos e dos serviços prestados 
	Fonte: AGENTE FISCAL DE RENDAS - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEFAZ/SP / 2013 / FCC




	Q69.
	Contabilidade Geral / Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados / Conteúdo, forma e outros aspectos 
	Contabilidade Geral / Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados / Conteúdo, forma e outros aspectos 
	Contabilidade Geral / Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados / Conteúdo, forma e outros aspectos 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTADORIA / TRF 4ª / 2010 / FCC




	Q70.
	Contabilidade Geral / Procedimentos contábeis para elaboração / Demonstração dos fluxos de caixa 
	Contabilidade Geral / Procedimentos contábeis para elaboração / Demonstração dos fluxos de caixa 
	Contabilidade Geral / Procedimentos contábeis para elaboração / Demonstração dos fluxos de caixa 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TRT 19ª / 2014 / FCC




	Q71.
	Contabilidade Geral / Procedimentos contábeis para elaboração / Demonstração do valor adicionado 
	Contabilidade Geral / Procedimentos contábeis para elaboração / Demonstração do valor adicionado 
	Contabilidade Geral / Procedimentos contábeis para elaboração / Demonstração do valor adicionado 
	Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL - 3ª CATEGORIA / SEFAZ/RJ / 2014 / FCC




	Q72.
	Contabilidade de Custos / Custo / Conceito, classificação, sistemas, formas de produção e métodos de custeio; nomenclatura aplicáveis a custos 
	Contabilidade de Custos / Custo / Conceito, classificação, sistemas, formas de produção e métodos de custeio; nomenclatura aplicáveis a custos 
	Contabilidade de Custos / Custo / Conceito, classificação, sistemas, formas de produção e métodos de custeio; nomenclatura aplicáveis a custos 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - CIêNCIAS CONTáBEIS / MPE/PE / 2012 / FCC




	Q73.
	Contabilidade de Custos / Custeio por absorção e custeio variável 
	Contabilidade de Custos / Custeio por absorção e custeio variável 
	Contabilidade de Custos / Custeio por absorção e custeio variável 
	Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL - 3ª CATEGORIA / SEFAZ/RJ / 2014 / FCC




	Q74.
	Contabilidade de Custos / Custeio, controle, tratamento contábil da mão de obra direta e indireta 
	Contabilidade de Custos / Custeio, controle, tratamento contábil da mão de obra direta e indireta 
	Contabilidade de Custos / Custeio, controle, tratamento contábil da mão de obra direta e indireta 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CIêNCIAS CONTáBEIS / TJ/PA / 2009 / FCC




	Q75.
	Contabilidade de Custos / Custeio, tratamento contábil e custos indiretos de fabricação 
	Contabilidade de Custos / Custeio, tratamento contábil e custos indiretos de fabricação 
	Contabilidade de Custos / Custeio, tratamento contábil e custos indiretos de fabricação 
	Fonte: ANALISTA DE PROCESSOS ORGANIZACIONAIS - CIêNCIAS CONTáBEIS / BAHIAGÁS / 2010 / FCC




	Q76.
	Contabilidade de Custos / Critérios de rateio 
	Contabilidade de Custos / Critérios de rateio 
	Contabilidade de Custos / Critérios de rateio 
	Fonte: ANALISTA SUPERIOR II - CONTADOR / INFRAERO / 2009 / FCC




	Q77.
	Contabilidade de Custos / Custeio por ordem e por processo 
	Contabilidade de Custos / Custeio por ordem e por processo 
	Contabilidade de Custos / Custeio por ordem e por processo 
	Fonte: AGENTE FISCAL DE RENDAS - GESTãO TRIBUTáRIA / SEFAZ/SP / 2013 / FCC




	Q78.
	Contabilidade de Custos / Coprodutos, subprodutos e sucatas / Conceito, cálculo e tratamento contábil 
	Contabilidade de Custos / Coprodutos, subprodutos e sucatas / Conceito, cálculo e tratamento contábil 
	Contabilidade de Custos / Coprodutos, subprodutos e sucatas / Conceito, cálculo e tratamento contábil 
	Fonte: AGENTE FISCAL DE RENDAS - GESTãO TRIBUTáRIA / SEFAZ/SP / 2013 / FCC




	Q79.
	Contabilidade de Custos / Margem de contribuição 
	Contabilidade de Custos / Margem de contribuição 
	Contabilidade de Custos / Margem de contribuição 
	Fonte: AGENTE FISCAL DE RENDAS - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEFAZ/SP / 2013 / FCC




	Q80.
	Contabilidade de Custos / Análise das relações custo/volume/lucro 
	Contabilidade de Custos / Análise das relações custo/volume/lucro 
	Contabilidade de Custos / Análise das relações custo/volume/lucro 
	Fonte: AGENTE FISCAL DE RENDAS - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEFAZ/SP / 2013 / FCC




	Q81.
	Contabilidade de Custos / O ponto de equilíbrio contábil / Econômico e Financeiro 
	Contabilidade de Custos / O ponto de equilíbrio contábil / Econômico e Financeiro 
	Contabilidade de Custos / O ponto de equilíbrio contábil / Econômico e Financeiro 
	Fonte: ANALISTA DESENVOLVIMENTO GESTãO JúNIOR - CIêNCIAS CONTáBEIS / METRÔ/SP / 2014 / FCC




	Q82.
	Contabilidade de Custos / Custeio baseado em atividades ABC - Activity Based Costing 
	Contabilidade de Custos / Custeio baseado em atividades ABC - Activity Based Costing 
	Contabilidade de Custos / Custeio baseado em atividades ABC - Activity Based Costing 
	Fonte: AGENTE FISCAL DE RENDAS - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEFAZ/SP / 2013 / FCC




	Q83.
	Auditoria / Conceitos e objetivos 
	Auditoria / Conceitos e objetivos 
	Auditoria / Conceitos e objetivos 
	Fonte: ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO - INSPEçãO GOVERNAMENTAL / TCM/CE / 2010 / FCC




	Q84.
	Auditoria / Procedimentos de auditoria / Testes de auditoria 
	Auditoria / Procedimentos de auditoria / Testes de auditoria 
	Auditoria / Procedimentos de auditoria / Testes de auditoria 
	Fonte: AGENTE FISCAL DE RENDAS - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEFAZ/SP / 2013 / FCC




	Q85.
	Auditoria / Papéis de trabalho e documentação de auditoria 
	Auditoria / Papéis de trabalho e documentação de auditoria 
	Auditoria / Papéis de trabalho e documentação de auditoria 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - AUDITOR / TJ/PI / 2009 / FCC




	Q86.
	Auditoria / Normas de execução dos trabalhos de auditoria 
	Auditoria / Normas de execução dos trabalhos de auditoria 
	Auditoria / Normas de execução dos trabalhos de auditoria 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TRT 18ª / 2013 / FCC




	Q87.
	Auditoria / Planejamento da auditoria 
	Auditoria / Planejamento da auditoria 
	Auditoria / Planejamento da auditoria 
	Fonte: AUDITOR / TCE/SP / 2013 / FCC




	Q88.
	Auditoria / Fraude e erro 
	Auditoria / Fraude e erro 
	Auditoria / Fraude e erro 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TRT 15ª / 2013 / FCC




	Q89.
	Auditoria / Riscos da auditoria 
	Auditoria / Riscos da auditoria 
	Auditoria / Riscos da auditoria 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - CIêNCIAS CONTáBEIS / MPE/PE / 2012 / FCC




	Q90.
	Auditoria / Supervisão e controle de qualidade 
	Auditoria / Supervisão e controle de qualidade 
	Auditoria / Supervisão e controle de qualidade 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TRT 20ª / 2011 / FCC




	Q91.
	Auditoria / Continuidade normal dos negócios da entidade 
	Auditoria / Continuidade normal dos negócios da entidade 
	Auditoria / Continuidade normal dos negócios da entidade 
	Fonte: CONTADOR / SERGIPE GÁS / 2010 / FCC




	Q92.
	Auditoria / Contingências 
	Auditoria / Contingências 
	Auditoria / Contingências 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - AUDITOR / TJ/PI / 2009 / FCC




	Q93.
	Auditoria / Transações e eventos subsequentes 
	Auditoria / Transações e eventos subsequentes 
	Auditoria / Transações e eventos subsequentes 
	Fonte: ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO - COORDENADORIAS TéCNICAS / TCE/SE / 2011 / FCC




	Q94.
	Auditoria / Carta de responsabilidade da administração 
	Auditoria / Carta de responsabilidade da administração 
	Auditoria / Carta de responsabilidade da administração 
	Fonte: CONTADOR / SERGIPE GÁS / 2010 / FCC




	Q95.
	Auditoria / Amostragem em auditoria 
	Auditoria / Amostragem em auditoria 
	Auditoria / Amostragem em auditoria 
	Fonte: AGENTE FISCAL DE RENDAS - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEFAZ/SP / 2013 / FCC




	Q96.
	Auditoria / Parecer do auditor. Relatórios de Auditoria 
	Auditoria / Parecer do auditor. Relatórios de Auditoria 
	Auditoria / Parecer do auditor. Relatórios de Auditoria 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - CIêNCIAS CONTáBEIS / MPE/PE / 2012 / FCC




	Q97.
	Direito Constitucional / Tipos de Constituição 
	Direito Constitucional / Tipos de Constituição 
	Direito Constitucional / Tipos de Constituição 
	Fonte: ASSESSOR TéCNICO DE CONTROLE INTERNO / Assembleia Legislativa/RN / 2013 / FCC




	Q98.
	Direito Constitucional / Hermenêutica constitucional 
	Direito Constitucional / Hermenêutica constitucional 
	Direito Constitucional / Hermenêutica constitucional 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRF 3ª / 2014 / FCC




	Q99.
	Direito Constitucional / Poder constituinte originário e derivado 
	Direito Constitucional / Poder constituinte originário e derivado 
	Direito Constitucional / Poder constituinte originário e derivado 
	Fonte: PROCURADOR AUTáRQUICO DA ARCE / ARCE / 2012 / FCC




	Q100.
	Direito Constitucional / Controle de constitucionalidade 
	Direito Constitucional / Controle de constitucionalidade 
	Direito Constitucional / Controle de constitucionalidade 
	Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - CONSULTORIA LEGISLATIVA - DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E ELEITORAL / ALEPE / 2014 / FCC




	Q101.
	Direito Constitucional / Controle judiciário difuso e concentrado 
	Direito Constitucional / Controle judiciário difuso e concentrado 
	Direito Constitucional / Controle judiciário difuso e concentrado 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRT 2ª / 2014 / FCC




	Q102.
	Direito Constitucional / Ação declaratória de constitucionalidade e Ação direta de inconstitucionalidade 
	Direito Constitucional / Ação declaratória de constitucionalidade e Ação direta de inconstitucionalidade 
	Direito Constitucional / Ação declaratória de constitucionalidade e Ação direta de inconstitucionalidade 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 16ª / 2014 / FCC




	Q103.
	Direito Constitucional / Constituição da República Federativa do Brasil / Princípios fundamentais e Direitos e Deveres individuais e coletivos 
	Direito Constitucional / Constituição da República Federativa do Brasil / Princípios fundamentais e Direitos e Deveres individuais e coletivos 
	Direito Constitucional / Constituição da República Federativa do Brasil / Princípios fundamentais e Direitos e Deveres individuais e coletivos 
	Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO / TCE/PI / 2014 / FCC




	Q104.
	Direito Constitucional / Constituição da República Federativa do Brasil / Direitos sociais Cidadania plena e participação político-social 
	Direito Constitucional / Constituição da República Federativa do Brasil / Direitos sociais Cidadania plena e participação político-social 
	Direito Constitucional / Constituição da República Federativa do Brasil / Direitos sociais Cidadania plena e participação político-social 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 16ª / 2014 / FCC




	Q105.
	Direito Constitucional / Constituição da República Federativa do Brasil / Direitos Humanos: Direito à vida, à liberdade, à igualdade, dignidade humana e justiça 
	Direito Constitucional / Constituição da República Federativa do Brasil / Direitos Humanos: Direito à vida, à liberdade, à igualdade, dignidade humana e justiça 
	Direito Constitucional / Constituição da República Federativa do Brasil / Direitos Humanos: Direito à vida, à liberdade, à igualdade, dignidade humana e justiça 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRF 3ª / 2014 / FCC




	Q106.
	Direito Constitucional / Constituição da República Federativa do Brasil / Separação de poderes / Poder Legislativo 
	Direito Constitucional / Constituição da República Federativa do Brasil / Separação de poderes / Poder Legislativo 
	Direito Constitucional / Constituição da República Federativa do Brasil / Separação de poderes / Poder Legislativo 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 16ª / 2014 / FCC




	Q107.
	Direito Constitucional / Constituição da República Federativa do Brasil / Separação de poderes / Poder Executivo 
	Direito Constitucional / Constituição da República Federativa do Brasil / Separação de poderes / Poder Executivo 
	Direito Constitucional / Constituição da República Federativa do Brasil / Separação de poderes / Poder Executivo 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRT 16ª / 2014 / FCC




	Q108.
	Direito Constitucional / Constituição da República Federativa do Brasil / Separação de poderes / Poder Judiciário 
	Direito Constitucional / Constituição da República Federativa do Brasil / Separação de poderes / Poder Judiciário 
	Direito Constitucional / Constituição da República Federativa do Brasil / Separação de poderes / Poder Judiciário 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 16ª / 2014 / FCC




	Q109.
	Direito Constitucional / Constituição da República Federativa do Brasil / Separação de poderes / Ministério Público 
	Direito Constitucional / Constituição da República Federativa do Brasil / Separação de poderes / Ministério Público 
	Direito Constitucional / Constituição da República Federativa do Brasil / Separação de poderes / Ministério Público 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 19ª / 2014 / FCC




	Q110.
	Direito Constitucional / Constituição da República Federativa do Brasil / Processo legislativo 
	Direito Constitucional / Constituição da República Federativa do Brasil / Processo legislativo 
	Direito Constitucional / Constituição da República Federativa do Brasil / Processo legislativo 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRF 3ª / 2014 / FCC




	Q111.
	Direito Constitucional / Constituição da República Federativa do Brasil / Defesa do Estado e as instituições democráticas 
	Direito Constitucional / Constituição da República Federativa do Brasil / Defesa do Estado e as instituições democráticas 
	Direito Constitucional / Constituição da República Federativa do Brasil / Defesa do Estado e as instituições democráticas 
	Fonte: PROCURADOR / Assembleia Legislativa/PB / 2013 / FCC




	Q112.
	Direito Constitucional / Constituição da República Federativa do Brasil / Princípios gerais da atividade econômica e financeira 
	Direito Constitucional / Constituição da República Federativa do Brasil / Princípios gerais da atividade econômica e financeira 
	Direito Constitucional / Constituição da República Federativa do Brasil / Princípios gerais da atividade econômica e financeira 
	Fonte: ASSESSOR TéCNICO DE CONTROLE INTERNO / Assembleia Legislativa/RN / 2013 / FCC




	Q113.
	Direito Constitucional / Constituição da República Federativa do Brasil / Sistema Tributário Nacional e do Orçamento e Finanças Públicas 
	Direito Constitucional / Constituição da República Federativa do Brasil / Sistema Tributário Nacional e do Orçamento e Finanças Públicas 
	Direito Constitucional / Constituição da República Federativa do Brasil / Sistema Tributário Nacional e do Orçamento e Finanças Públicas 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 16ª / 2014 / FCC




	Q114.
	Direito Constitucional / Constituição da República Federativa do Brasil / Ações Constitucionais / O habeas corpus 
	Direito Constitucional / Constituição da República Federativa do Brasil / Ações Constitucionais / O habeas corpus 
	Direito Constitucional / Constituição da República Federativa do Brasil / Ações Constitucionais / O habeas corpus 
	Fonte: ASSESSOR TéCNICO DE CONTROLE INTERNO / Assembleia Legislativa/RN / 2013 / FCC




	Q115.
	Direito Constitucional / Constituição da República Federativa do Brasil / Ações Constitucionais / O mandado de segurança 
	Direito Constitucional / Constituição da República Federativa do Brasil / Ações Constitucionais / O mandado de segurança 
	Direito Constitucional / Constituição da República Federativa do Brasil / Ações Constitucionais / O mandado de segurança 
	Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - CONSULTORIA LEGISLATIVA - DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E ELEITORAL / ALEPE / 2014 / FCC




	Q116.
	Direito Constitucional / Constituição da República Federativa do Brasil / Ações Constitucionais / O direito de petição 
	Direito Constitucional / Constituição da República Federativa do Brasil / Ações Constitucionais / O direito de petição 
	Direito Constitucional / Constituição da República Federativa do Brasil / Ações Constitucionais / O direito de petição 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 9ª / 2013 / FCC




	Q117.
	Direito Constitucional / Constituição da República Federativa do Brasil / Ações Constitucionais / O mandado de injunção 
	Direito Constitucional / Constituição da República Federativa do Brasil / Ações Constitucionais / O mandado de injunção 
	Direito Constitucional / Constituição da República Federativa do Brasil / Ações Constitucionais / O mandado de injunção 
	Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - CONSULTORIA LEGISLATIVA - DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E ELEITORAL / ALEPE / 2014 / FCC




	Q118.
	Direito Constitucional / Constituição da República Federativa do Brasil / Ações Constitucionais / A ação popular e a ação civil pública 
	Direito Constitucional / Constituição da República Federativa do Brasil / Ações Constitucionais / A ação popular e a ação civil pública 
	Direito Constitucional / Constituição da República Federativa do Brasil / Ações Constitucionais / A ação popular e a ação civil pública 
	Fonte: PROCURADOR / Assembleia Legislativa/PB / 2013 / FCC




	Q119.
	Direito Constitucional / Constituição da República Federativa do Brasil / Ações Constitucionais / O habeas data 
	Direito Constitucional / Constituição da República Federativa do Brasil / Ações Constitucionais / O habeas data 
	Direito Constitucional / Constituição da República Federativa do Brasil / Ações Constitucionais / O habeas data 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - MEDICINA / TRT 9ª / 2013 / FCC




	Q120.
	Direito Constitucional / Nacionalidade 
	Direito Constitucional / Nacionalidade 
	Direito Constitucional / Nacionalidade 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 16ª / 2014 / FCC




	Q121.
	Direito Constitucional / Constituição do Estado do Rio de Janeiro 
	Direito Constitucional / Constituição do Estado do Rio de Janeiro 
	Direito Constitucional / Constituição do Estado do Rio de Janeiro 
	Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL - 3ª CATEGORIA / SEFAZ/RJ / 2014 / FCC




	Q122.
	Direito Constitucional / Repartição de competências / União 
	Direito Constitucional / Repartição de competências / União 
	Direito Constitucional / Repartição de competências / União 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 16ª / 2014 / FCC




	Q123.
	Direito Constitucional / Repartição de competências / Estados e Distrito Federal 
	Direito Constitucional / Repartição de competências / Estados e Distrito Federal 
	Direito Constitucional / Repartição de competências / Estados e Distrito Federal 
	Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - CONSULTORIA LEGISLATIVA - DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E ELEITORAL / ALEPE / 2014 / FCC




	Q124.
	Direito Constitucional / Repartição de competências / Municípios 
	Direito Constitucional / Repartição de competências / Municípios 
	Direito Constitucional / Repartição de competências / Municípios 
	Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - CONSULTORIA LEGISLATIVA - ADMINISTRAçãO E POLíTICAS PúBLICAS / ALEPE / 2014 / FCC




	Q125.
	Direito Constitucional / Repartição de competências / Intervenção nos estados e municípios 
	Direito Constitucional / Repartição de competências / Intervenção nos estados e municípios 
	Direito Constitucional / Repartição de competências / Intervenção nos estados e municípios 
	Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - CONSULTORIA LEGISLATIVA - DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E ELEITORAL / ALEPE / 2014 / FCC




	Q126.
	Direito Constitucional / Repartição de competências / Organização político-administrativa 
	Direito Constitucional / Repartição de competências / Organização político-administrativa 
	Direito Constitucional / Repartição de competências / Organização político-administrativa 
	Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO / TCE/PI / 2014 / FCC




	Q127.
	Direito Constitucional / Administração pública / Disposições gerais 
	Direito Constitucional / Administração pública / Disposições gerais 
	Direito Constitucional / Administração pública / Disposições gerais 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRF 3ª / 2014 / FCC




	Q128.
	Direito Constitucional / Administração pública / Servidores públicos civis 
	Direito Constitucional / Administração pública / Servidores públicos civis 
	Direito Constitucional / Administração pública / Servidores públicos civis 
	Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO / TCE/PI / 2014 / FCC




	Q129.
	Direito Administrativo / Administração Pública / Conceito 
	Direito Administrativo / Administração Pública / Conceito 
	Direito Administrativo / Administração Pública / Conceito 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVO / TRE/SP / 2012 / FCC




	Q130.
	Direito Administrativo / Administração Pública / Estrutura Legal dos Órgãos Públicos / Natureza e fins da Administração 
	Direito Administrativo / Administração Pública / Estrutura Legal dos Órgãos Públicos / Natureza e fins da Administração 
	Direito Administrativo / Administração Pública / Estrutura Legal dos Órgãos Públicos / Natureza e fins da Administração 
	Fonte: TéCNICO - ADMINISTRATIVA / DPE/RS / 2013 / FCC




	Q131.
	Direito Administrativo / Conceituação de ética e moral 
	Direito Administrativo / Conceituação de ética e moral 
	Direito Administrativo / Conceituação de ética e moral 
	Fonte: BIOESTATíSTICA / FHEMIG / 2013 / FCC




	Q132.
	Direito Administrativo / Poderes Administrativos / Poder vinculado e poder discricionário 
	Direito Administrativo / Poderes Administrativos / Poder vinculado e poder discricionário 
	Direito Administrativo / Poderes Administrativos / Poder vinculado e poder discricionário 
	Fonte: ANALISTA DO MINISTéRIO PúBLICO ESTADUAL - SUPORTE TéCNICO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/RN / 2012 / FCC




	Q133.
	Direito Administrativo / Poderes Administrativos / Poder hierárquico 
	Direito Administrativo / Poderes Administrativos / Poder hierárquico 
	Direito Administrativo / Poderes Administrativos / Poder hierárquico 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 2ª / 2014 / FCC




	Q134.
	Direito Administrativo / Poderes Administrativos / Poder disciplinar 
	Direito Administrativo / Poderes Administrativos / Poder disciplinar 
	Direito Administrativo / Poderes Administrativos / Poder disciplinar 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRT 16ª / 2014 / FCC




	Q135.
	Direito Administrativo / Poderes Administrativos / Poder regulamentar 
	Direito Administrativo / Poderes Administrativos / Poder regulamentar 
	Direito Administrativo / Poderes Administrativos / Poder regulamentar 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ADMINISTRATIVO / MPE/MA / 2013 / FCC




	Q136.
	Direito Administrativo / Poderes Administrativos / Poder de polícia 
	Direito Administrativo / Poderes Administrativos / Poder de polícia 
	Direito Administrativo / Poderes Administrativos / Poder de polícia 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 15ª / 2013 / FCC




	Q137.
	Direito Administrativo / Atos Administrativos / Atributos e elementos 
	Direito Administrativo / Atos Administrativos / Atributos e elementos 
	Direito Administrativo / Atos Administrativos / Atributos e elementos 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 15ª / 2013 / FCC




	Q138.
	Direito Administrativo / Atos Administrativos / Classificação e espécie 
	Direito Administrativo / Atos Administrativos / Classificação e espécie 
	Direito Administrativo / Atos Administrativos / Classificação e espécie 
	Fonte: TéCNICO DO MINISTéRIO PúBLICO - ADMINISTRATIVA / MPE/SE / 2013 / FCC




	Q139.
	Direito Administrativo / Atos Administrativos / Validade, extinção e convalidação 
	Direito Administrativo / Atos Administrativos / Validade, extinção e convalidação 
	Direito Administrativo / Atos Administrativos / Validade, extinção e convalidação 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 16ª / 2014 / FCC




	Q140.
	Direito Administrativo / Atos Administrativos / Ato discricionário x vinculado 
	Direito Administrativo / Atos Administrativos / Ato discricionário x vinculado 
	Direito Administrativo / Atos Administrativos / Ato discricionário x vinculado 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 15ª / 2013 / FCC




	Q141.
	Direito Administrativo / Controle de Legalidade 
	Direito Administrativo / Controle de Legalidade 
	Direito Administrativo / Controle de Legalidade 
	Fonte: ASSESSOR TéCNICO DE CONTROLE INTERNO / Assembleia Legislativa/RN / 2013 / FCC




	Q142.
	Direito Administrativo / Contratos Administrativos / Alteração unilateral e bilateral 
	Direito Administrativo / Contratos Administrativos / Alteração unilateral e bilateral 
	Direito Administrativo / Contratos Administrativos / Alteração unilateral e bilateral 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 15ª / 2013 / FCC




	Q143.
	Direito Administrativo / Contratos Administrativos / Cláusulas exorbitantes 
	Direito Administrativo / Contratos Administrativos / Cláusulas exorbitantes 
	Direito Administrativo / Contratos Administrativos / Cláusulas exorbitantes 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 15ª / 2013 / FCC




	Q144.
	Direito Administrativo / Contratos Administrativos / Modalidades de contratos 
	Direito Administrativo / Contratos Administrativos / Modalidades de contratos 
	Direito Administrativo / Contratos Administrativos / Modalidades de contratos 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 9ª / 2013 / FCC




	Q145.
	Direito Administrativo / Contratos Administrativos / Inexecução e Rescisão 
	Direito Administrativo / Contratos Administrativos / Inexecução e Rescisão 
	Direito Administrativo / Contratos Administrativos / Inexecução e Rescisão 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 18ª / 2013 / FCC




	Q146.
	Direito Administrativo / Contratos Administrativos / Garantia Contratual 
	Direito Administrativo / Contratos Administrativos / Garantia Contratual 
	Direito Administrativo / Contratos Administrativos / Garantia Contratual 
	Fonte: ADMINISTRADOR / Sergipe Gás S/A / 2013 / FCC




	Q147.
	Direito Administrativo / Contratos Administrativos / Características, formalização e execução 
	Direito Administrativo / Contratos Administrativos / Características, formalização e execução 
	Direito Administrativo / Contratos Administrativos / Características, formalização e execução 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO / TRF 3ª / 2014 / FCC




	Q148.
	Direito Administrativo / Licitação (Lei federal nº 8.666/1993 e Lei Federal nº 10.520/2002) / Princípios 
	Direito Administrativo / Licitação (Lei federal nº 8.666/1993 e Lei Federal nº 10.520/2002) / Princípios 
	Direito Administrativo / Licitação (Lei federal nº 8.666/1993 e Lei Federal nº 10.520/2002) / Princípios 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 19ª / 2014 / FCC




	Q149.
	Direito Administrativo / Licitação (Lei federal nº 8.666/1993 e Lei Federal nº 10.520/2002) / Objeto da licitação 
	Direito Administrativo / Licitação (Lei federal nº 8.666/1993 e Lei Federal nº 10.520/2002) / Objeto da licitação 
	Direito Administrativo / Licitação (Lei federal nº 8.666/1993 e Lei Federal nº 10.520/2002) / Objeto da licitação 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ADMINISTRATIVO / MPE/MA / 2013 / FCC




	Q150.
	Direito Administrativo / Serviços Públicos / Conceito 
	Direito Administrativo / Serviços Públicos / Conceito 
	Direito Administrativo / Serviços Públicos / Conceito 
	Fonte: ASSESSOR TéCNICO DE CONTROLE INTERNO / Assembleia Legislativa/RN / 2013 / FCC




	Q151.
	Direito Administrativo / Serviços Públicos / Classificação 
	Direito Administrativo / Serviços Públicos / Classificação 
	Direito Administrativo / Serviços Públicos / Classificação 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TJ/PE / 2012 / FCC




	Q152.
	Direito Administrativo / Serviços Públicos / Regulamentação e Controle 
	Direito Administrativo / Serviços Públicos / Regulamentação e Controle 
	Direito Administrativo / Serviços Públicos / Regulamentação e Controle 
	Fonte: ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO - INSPEçãO GOVERNAMENTAL / TCM/CE / 2010 / FCC




	Q153.
	Direito Administrativo / Serviços Públicos / Parcerias público-privadas 
	Direito Administrativo / Serviços Públicos / Parcerias público-privadas 
	Direito Administrativo / Serviços Públicos / Parcerias público-privadas 
	Fonte: ANALISTA TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA GOVERNAMENTAL / TCE/AM / 2013 / FCC




	Q154.
	Direito Administrativo / Serviços Públicos / Concessão, Permissão e autorização 
	Direito Administrativo / Serviços Públicos / Concessão, Permissão e autorização 
	Direito Administrativo / Serviços Públicos / Concessão, Permissão e autorização 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 5ª / 2013 / FCC




	Q155.
	Direito Administrativo / Serviços Públicos / Formas e meios de prestação do serviço 
	Direito Administrativo / Serviços Públicos / Formas e meios de prestação do serviço 
	Direito Administrativo / Serviços Públicos / Formas e meios de prestação do serviço 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 15ª / 2013 / FCC




	Q156.
	Direito Administrativo / Organização Administrativa / Administração Direta e Indireta 
	Direito Administrativo / Organização Administrativa / Administração Direta e Indireta 
	Direito Administrativo / Organização Administrativa / Administração Direta e Indireta 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 16ª / 2014 / FCC




	Q157.
	Direito Administrativo / Organização Administrativa / Agências Executivas e Reguladoras 
	Direito Administrativo / Organização Administrativa / Agências Executivas e Reguladoras 
	Direito Administrativo / Organização Administrativa / Agências Executivas e Reguladoras 
	Fonte: JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO / TRT 1ª / 2012 / FCC




	Q158.
	Direito Administrativo / Servidores públicos / Classificação e Regime Jurídico 
	Direito Administrativo / Servidores públicos / Classificação e Regime Jurídico 
	Direito Administrativo / Servidores públicos / Classificação e Regime Jurídico 
	Fonte: TéCNICO EM INFORMáTICA / FHEMIG / 2013 / FCC




	Q159.
	Direito Administrativo / Servidores públicos / Normas constitucionais sobre o regime jurídico dos servidores públicos 
	Direito Administrativo / Servidores públicos / Normas constitucionais sobre o regime jurídico dos servidores públicos 
	Direito Administrativo / Servidores públicos / Normas constitucionais sobre o regime jurídico dos servidores públicos 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 7ª / 2009 / FCC




	Q160.
	Direito Administrativo / Servidores públicos / Cargos públicos 
	Direito Administrativo / Servidores públicos / Cargos públicos 
	Direito Administrativo / Servidores públicos / Cargos públicos 
	Fonte: AGENTE FISCAL DE RENDAS - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEFAZ/SP / 2013 / FCC




	Q161.
	Direito Administrativo / Servidores públicos / Provimento em cargo público 
	Direito Administrativo / Servidores públicos / Provimento em cargo público 
	Direito Administrativo / Servidores públicos / Provimento em cargo público 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ARQUIVOLOGIA / TRF 3ª / 2014 / FCC




	Q162.
	Direito Administrativo / Servidores públicos / Direitos e vantagens dos servidores públicos 
	Direito Administrativo / Servidores públicos / Direitos e vantagens dos servidores públicos 
	Direito Administrativo / Servidores públicos / Direitos e vantagens dos servidores públicos 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO / TRT 19ª / 2014 / FCC




	Q163.
	Direito Administrativo / Servidores públicos / Deveres e responsabilidades 
	Direito Administrativo / Servidores públicos / Deveres e responsabilidades 
	Direito Administrativo / Servidores públicos / Deveres e responsabilidades 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 5ª / 2013 / FCC




	Q164.
	Direito Administrativo / Os direitos do administrado 
	Direito Administrativo / Os direitos do administrado 
	Direito Administrativo / Os direitos do administrado 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 19ª / 2014 / FCC




	Q165.
	Direito Administrativo / Comparação entre controle administrativo e controle judiciário 
	Direito Administrativo / Comparação entre controle administrativo e controle judiciário 
	Direito Administrativo / Comparação entre controle administrativo e controle judiciário 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 2ª / 2014 / FCC




	Q166.
	Direito Administrativo / A responsabilidade civil do Estado 
	Direito Administrativo / A responsabilidade civil do Estado 
	Direito Administrativo / A responsabilidade civil do Estado 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 2ª / 2014 / FCC




	Q167.
	Direito Administrativo / Improbidade Administrativa (Lei federal nº 8.429/1992): Imperícia, Negligência e Fraude 
	Direito Administrativo / Improbidade Administrativa (Lei federal nº 8.429/1992): Imperícia, Negligência e Fraude 
	Direito Administrativo / Improbidade Administrativa (Lei federal nº 8.429/1992): Imperícia, Negligência e Fraude 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 16ª / 2014 / FCC




	Q168.
	Direito Administrativo / Lei de acesso à informação (Lei federal nº 12.527/2011) 
	Direito Administrativo / Lei de acesso à informação (Lei federal nº 12.527/2011) 
	Direito Administrativo / Lei de acesso à informação (Lei federal nº 12.527/2011) 
	Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL - 3ª CATEGORIA / SEFAZ/RJ / 2014 / FCC




	Q169.
	Direito Administrativo / Princípios / Gerais 
	Direito Administrativo / Princípios / Gerais 
	Direito Administrativo / Princípios / Gerais 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 16ª / 2014 / FCC




	Q170.
	Direito Administrativo / Princípios / Constitucionais 
	Direito Administrativo / Princípios / Constitucionais 
	Direito Administrativo / Princípios / Constitucionais 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 16ª / 2014 / FCC




	Q171.
	Direito Civil / A Lei / Vigência no tempo e no espaço 
	Direito Civil / A Lei / Vigência no tempo e no espaço 
	Direito Civil / A Lei / Vigência no tempo e no espaço 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRT 16ª / 2014 / FCC




	Q172.
	Direito Civil / Das pessoas / Pessoas Naturais 
	Direito Civil / Das pessoas / Pessoas Naturais 
	Direito Civil / Das pessoas / Pessoas Naturais 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 19ª / 2014 / FCC




	Q173.
	Direito Civil / Das pessoas / Pessoas Jurídicas 
	Direito Civil / Das pessoas / Pessoas Jurídicas 
	Direito Civil / Das pessoas / Pessoas Jurídicas 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 15ª / 2013 / FCC




	Q174.
	Direito Civil / Das pessoas / Domicílio civil 
	Direito Civil / Das pessoas / Domicílio civil 
	Direito Civil / Das pessoas / Domicílio civil 
	Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO / TCE/PI / 2014 / FCC




	Q175.
	Direito Civil / Das diferentes classes de bens 
	Direito Civil / Das diferentes classes de bens 
	Direito Civil / Das diferentes classes de bens 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO / TRT 19ª / 2014 / FCC




	Q176.
	Direito Civil / Fatos e atos jurídicos 
	Direito Civil / Fatos e atos jurídicos 
	Direito Civil / Fatos e atos jurídicos 
	Fonte: ANALISTA TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - MINISTéRIO PúBLICO / TCE/AM / 2013 / FCC




	Q177.
	Direito Civil / Validade e defeitos dos negócios jurídicos 
	Direito Civil / Validade e defeitos dos negócios jurídicos 
	Direito Civil / Validade e defeitos dos negócios jurídicos 
	Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO / TCE/PI / 2014 / FCC




	Q178.
	Direito Civil / Prescrição e decadência 
	Direito Civil / Prescrição e decadência 
	Direito Civil / Prescrição e decadência 
	Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL - 3ª CATEGORIA / SEFAZ/RJ / 2014 / FCC




	Q179.
	Direito Civil / Atos ilícitos 
	Direito Civil / Atos ilícitos 
	Direito Civil / Atos ilícitos 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRT 16ª / 2014 / FCC




	Q180.
	Direito Civil / Direito das Coisas / Posse 
	Direito Civil / Direito das Coisas / Posse 
	Direito Civil / Direito das Coisas / Posse 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRF 3ª / 2014 / FCC




	Q181.
	Direito Civil / Direito das Coisas / Propriedade 
	Direito Civil / Direito das Coisas / Propriedade 
	Direito Civil / Direito das Coisas / Propriedade 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO / TRF 3ª / 2014 / FCC




	Q182.
	Direito Civil / Direito das Coisas / Direitos reais sobre coisas alheias 
	Direito Civil / Direito das Coisas / Direitos reais sobre coisas alheias 
	Direito Civil / Direito das Coisas / Direitos reais sobre coisas alheias 
	Fonte: AGENTE FISCAL DE RENDAS - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEFAZ/SP / 2013 / FCC




	Q183.
	Direito Civil / Teoria Geral das obrigações / Modalidades das obrigações 
	Direito Civil / Teoria Geral das obrigações / Modalidades das obrigações 
	Direito Civil / Teoria Geral das obrigações / Modalidades das obrigações 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 16ª / 2014 / FCC




	Q184.
	Direito Civil / Teoria Geral das obrigações / As formas de extinção das obrigações 
	Direito Civil / Teoria Geral das obrigações / As formas de extinção das obrigações 
	Direito Civil / Teoria Geral das obrigações / As formas de extinção das obrigações 
	Fonte: JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO / TRT 1ª / 2012 / FCC




	Q185.
	Direito Civil / Teoria Geral das obrigações / A inexecução das obrigações 
	Direito Civil / Teoria Geral das obrigações / A inexecução das obrigações 
	Direito Civil / Teoria Geral das obrigações / A inexecução das obrigações 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 19ª / 2014 / FCC




	Q186.
	Direito Civil / Teoria Geral das obrigações / Transmissão das Obrigações 
	Direito Civil / Teoria Geral das obrigações / Transmissão das Obrigações 
	Direito Civil / Teoria Geral das obrigações / Transmissão das Obrigações 
	Fonte: AGENTE TéCNICO - JURíDICO / MPE/AM / 2013 / FCC




	Q187.
	Direito Civil / Contratos / Atos Unilaterais 
	Direito Civil / Contratos / Atos Unilaterais 
	Direito Civil / Contratos / Atos Unilaterais 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRT 24ª / 2011 / FCC




	Q188.
	Direito Civil / Contratos / Responsabilidade Civil 
	Direito Civil / Contratos / Responsabilidade Civil 
	Direito Civil / Contratos / Responsabilidade Civil 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRF 3ª / 2014 / FCC




	Q189.
	Direito Civil / Teoria Geral dos contratos / Contratos em espécie 
	Direito Civil / Teoria Geral dos contratos / Contratos em espécie 
	Direito Civil / Teoria Geral dos contratos / Contratos em espécie 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 16ª / 2014 / FCC




	Q190.
	Direito Civil / Teoria Geral dos contratos / Relações de consumo (Lei federal nº 8.078/1990) 
	Direito Civil / Teoria Geral dos contratos / Relações de consumo (Lei federal nº 8.078/1990) 
	Direito Civil / Teoria Geral dos contratos / Relações de consumo (Lei federal nº 8.078/1990) 
	Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - CONSULTORIA LEGISLATIVA - DIREITO TRIBUTáRIO, FINANCEIRO E CIDADANIA / ALEPE / 2014 / FCC




	Q191.
	Direito Civil / Direito das Sucessões / Sucessão em geral 
	Direito Civil / Direito das Sucessões / Sucessão em geral 
	Direito Civil / Direito das Sucessões / Sucessão em geral 
	Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL - 3ª CATEGORIA / SEFAZ/RJ / 2014 / FCC




	Q192.
	Direito Civil / Direito das Sucessões / Sucessão legítima 
	Direito Civil / Direito das Sucessões / Sucessão legítima 
	Direito Civil / Direito das Sucessões / Sucessão legítima 
	Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL - 3ª CATEGORIA / SEFAZ/RJ / 2014 / FCC




	Q193.
	Direito Civil / Direito das Sucessões / Sucessão testamentária 
	Direito Civil / Direito das Sucessões / Sucessão testamentária 
	Direito Civil / Direito das Sucessões / Sucessão testamentária 
	Fonte: JUIZ SUBSTITUTO / TJ/PE / 2013 / FCC




	Q194.
	Direito Civil / Regimes de bens entre cônjuges / Inventário e partilha 
	Direito Civil / Regimes de bens entre cônjuges / Inventário e partilha 
	Direito Civil / Regimes de bens entre cônjuges / Inventário e partilha 
	Fonte: PROMOTOR DE JUSTIçA DE 1º ENTRâNCIA / MPE/AL / 2012 / FCC




	Q195.
	Direito Penal / Código penal / Crimes praticados por funcionário público contra a administração / Crimes de particular contra a administração 
	Direito Penal / Código penal / Crimes praticados por funcionário público contra a administração / Crimes de particular contra a administração 
	Direito Penal / Código penal / Crimes praticados por funcionário público contra a administração / Crimes de particular contra a administração 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - PROCESSUAL/ DIREITO / MPE/MA / 2013 / FCC




	Q196.
	Direito Penal / Código penal / Crimes praticados por funcionário público contra a administração / Crimes conra a administração da justiça 
	Direito Penal / Código penal / Crimes praticados por funcionário público contra a administração / Crimes conra a administração da justiça 
	Direito Penal / Código penal / Crimes praticados por funcionário público contra a administração / Crimes conra a administração da justiça 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRF 3ª / 2014 / FCC




	Q197.
	Direito Penal / Código penal / Crimes praticados por funcionário público contra a administração / Crimes contra as finanças públicas 
	Direito Penal / Código penal / Crimes praticados por funcionário público contra a administração / Crimes contra as finanças públicas 
	Direito Penal / Código penal / Crimes praticados por funcionário público contra a administração / Crimes contra as finanças públicas 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - JURíDICO / MPE/PE / 2012 / FCC




	Q198.
	Direito Penal / Código penal / Crimes praticados por funcionário público contra a administração / Crimes de funcionário público contra a administração 
	Direito Penal / Código penal / Crimes praticados por funcionário público contra a administração / Crimes de funcionário público contra a administração 
	Direito Penal / Código penal / Crimes praticados por funcionário público contra a administração / Crimes de funcionário público contra a administração 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRF 3ª / 2014 / FCC




	Q199.
	Direito Penal / Crimes contra a ordem tributária / Econômica e contra as relações de consumo (Lei federal nº 8.137/1990) 
	Direito Penal / Crimes contra a ordem tributária / Econômica e contra as relações de consumo (Lei federal nº 8.137/1990) 
	Direito Penal / Crimes contra a ordem tributária / Econômica e contra as relações de consumo (Lei federal nº 8.137/1990) 
	Fonte: AGENTE FISCAL DE RENDAS - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEFAZ/SP / 2013 / FCC




	Q200.
	Economia / Conceitos fundamentais de economia 
	Economia / Conceitos fundamentais de economia 
	Economia / Conceitos fundamentais de economia 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ECONOMIA / MPE/AP / 2012 / FCC




	Q201.
	Economia / Fatores que influenciam a oferta e a procura por bens e serviços 
	Economia / Fatores que influenciam a oferta e a procura por bens e serviços 
	Economia / Fatores que influenciam a oferta e a procura por bens e serviços 
	Fonte: AGENTE FISCAL DE RENDAS - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEFAZ/SP / 2013 / FCC




	Q202.
	Economia / Efeitos de deslocamentos das curvas de procura e oferta 
	Economia / Efeitos de deslocamentos das curvas de procura e oferta 
	Economia / Efeitos de deslocamentos das curvas de procura e oferta 
	Fonte: ANALISTA DE REGULAçãO - ECONOMISTA / ARCE / 2012 / FCC




	Q203.
	Economia / Elasticidades / Preço da procura e da oferta 
	Economia / Elasticidades / Preço da procura e da oferta 
	Economia / Elasticidades / Preço da procura e da oferta 
	Fonte: AGENTE FISCAL DE RENDAS - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEFAZ/SP / 2013 / FCC




	Q204.
	Economia / Teoria do consumidor / Preferências, Limitação Orçamentária e Curvas de indiferença 
	Economia / Teoria do consumidor / Preferências, Limitação Orçamentária e Curvas de indiferença 
	Economia / Teoria do consumidor / Preferências, Limitação Orçamentária e Curvas de indiferença 
	Fonte: AGENTE FISCAL DE RENDAS - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEFAZ/SP / 2013 / FCC




	Q205.
	Economia / As Curvas de Custo 
	Economia / As Curvas de Custo 
	Economia / As Curvas de Custo 
	Fonte: ANALISTA DESENVOLVIMENTO GESTãO JúNIOR - ECONOMIA / Metrô/SP / 2012 / FCC




	Q206.
	Economia / Conceitos básicos de contabilidade nacional 
	Economia / Conceitos básicos de contabilidade nacional 
	Economia / Conceitos básicos de contabilidade nacional 
	Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - CONSULTORIA LEGISLATIVA - ORçAMENTO PúBLICO E DESENVOLVIMENTO ECONôMICO / ALEPE / 2014 / FCC




	Q207.
	Economia / Contas nacionais do Brasil 
	Economia / Contas nacionais do Brasil 
	Economia / Contas nacionais do Brasil 
	Fonte: AGENTE TéCNICO LEGISLATIVO DIREITO/FINANçAS E ORçAMENTO / Assembleia Legislativa/SP / 2010 / FCC




	Q208.
	Economia / Balanço de Pagamentos e relações com o resto do mundo 
	Economia / Balanço de Pagamentos e relações com o resto do mundo 
	Economia / Balanço de Pagamentos e relações com o resto do mundo 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO - ECONOMIA / SABESP / 2014 / FCC




	Q209.
	Economia / Noções sobre economia do setor público 
	Economia / Noções sobre economia do setor público 
	Economia / Noções sobre economia do setor público 
	Fonte: AUDITOR / TCE/SP / 2013 / FCC




	Q210.
	Economia / Políticas / Monetária 
	Economia / Políticas / Monetária 
	Economia / Políticas / Monetária 
	Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - CONSULTORIA LEGISLATIVA - ORçAMENTO PúBLICO E DESENVOLVIMENTO ECONôMICO / ALEPE / 2014 / FCC




	Q211.
	Economia / Políticas / Cambial 
	Economia / Políticas / Cambial 
	Economia / Políticas / Cambial 
	Fonte: AGENTE FISCAL DE RENDAS - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEFAZ/SP / 2013 / FCC




	Q212.
	Economia / Políticas / Fiscal 
	Economia / Políticas / Fiscal 
	Economia / Políticas / Fiscal 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ECONOMIA / MPE/AP / 2012 / FCC




	Q213.
	Economia / Efeitos da atuação do Estado na economia 
	Economia / Efeitos da atuação do Estado na economia 
	Economia / Efeitos da atuação do Estado na economia 
	Fonte: AUDITOR / TCE/SP / 2013 / FCC




	Q214.
	Economia / Princípios de tributação 
	Economia / Princípios de tributação 
	Economia / Princípios de tributação 
	Fonte: AGENTE FISCAL DE RENDAS - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEFAZ/SP / 2013 / FCC




	Q215.
	Economia / Impacto da carga tributária na atividade econômica e na distribuição de renda 
	Economia / Impacto da carga tributária na atividade econômica e na distribuição de renda 
	Economia / Impacto da carga tributária na atividade econômica e na distribuição de renda 
	Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - CONSULTORIA LEGISLATIVA - ORçAMENTO PúBLICO E DESENVOLVIMENTO ECONôMICO / ALEPE / 2014 / FCC




	Q216.
	Economia / Equilíbrio da firma no curto prazo nas estruturas de mercado concorrência perfeita 
	Economia / Equilíbrio da firma no curto prazo nas estruturas de mercado concorrência perfeita 
	Economia / Equilíbrio da firma no curto prazo nas estruturas de mercado concorrência perfeita 
	Fonte: AGENTE FISCAL DE RENDAS - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEFAZ/SP / 2013 / FCC




	Q217.
	Finanças Públicas / Conceito de déficit público / A dívida pública no Brasil / Evolução Recente 
	Finanças Públicas / Conceito de déficit público / A dívida pública no Brasil / Evolução Recente 
	Finanças Públicas / Conceito de déficit público / A dívida pública no Brasil / Evolução Recente 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVO / TRT 4ª / 2011 / FCC




	Q218.
	Finanças Públicas / Conceito de déficit público / A dívida pública no Brasil / A dívida 
	Finanças Públicas / Conceito de déficit público / A dívida pública no Brasil / A dívida 
	Finanças Públicas / Conceito de déficit público / A dívida pública no Brasil / A dívida 
	Fonte: ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO - ORçAMENTO E FINANçAS / TCE/AP / 2012 / FCC




	Q219.
	Finanças Públicas / Tópicos da Lei de Responsabilidade Fiscal / Princípios, objetivos e conceitos gerais 
	Finanças Públicas / Tópicos da Lei de Responsabilidade Fiscal / Princípios, objetivos e conceitos gerais 
	Finanças Públicas / Tópicos da Lei de Responsabilidade Fiscal / Princípios, objetivos e conceitos gerais 
	Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO / TCE/PI / 2014 / FCC




	Q220.
	Finanças Públicas / Tópicos da Lei de Responsabilidade Fiscal / Efeitos no planejamento e no processo orçamentário 
	Finanças Públicas / Tópicos da Lei de Responsabilidade Fiscal / Efeitos no planejamento e no processo orçamentário 
	Finanças Públicas / Tópicos da Lei de Responsabilidade Fiscal / Efeitos no planejamento e no processo orçamentário 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 16ª / 2014 / FCC




	Q221.
	Finanças Públicas / Tópicos da Lei de Responsabilidade Fiscal / Limites para a despesa de pessoal 
	Finanças Públicas / Tópicos da Lei de Responsabilidade Fiscal / Limites para a despesa de pessoal 
	Finanças Públicas / Tópicos da Lei de Responsabilidade Fiscal / Limites para a despesa de pessoal 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TRT 16ª / 2014 / FCC




	Q222.
	Finanças Públicas / Tópicos da Lei de Responsabilidade Fiscal / Limites para dívida 
	Finanças Públicas / Tópicos da Lei de Responsabilidade Fiscal / Limites para dívida 
	Finanças Públicas / Tópicos da Lei de Responsabilidade Fiscal / Limites para dívida 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/AL / 2010 / FCC




	Q223.
	Finanças Públicas / Tópicos da Lei de Responsabilidade Fiscal / “Regra de Ouro” (Constituição da República, artigo 167, III) 
	Finanças Públicas / Tópicos da Lei de Responsabilidade Fiscal / “Regra de Ouro” (Constituição da República, artigo 167, III) 
	Finanças Públicas / Tópicos da Lei de Responsabilidade Fiscal / “Regra de Ouro” (Constituição da República, artigo 167, III) 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - CONTADOR / MPE/MA / 2013 / FCC




	Q224.
	Finanças Públicas / Tópicos da Lei de Responsabilidade Fiscal / Mecanismos de transparência fiscal 
	Finanças Públicas / Tópicos da Lei de Responsabilidade Fiscal / Mecanismos de transparência fiscal 
	Finanças Públicas / Tópicos da Lei de Responsabilidade Fiscal / Mecanismos de transparência fiscal 
	Fonte: AUDITOR / TCE/SP / 2013 / FCC




	Q225.
	Finanças Públicas / Tópicos da Lei de Responsabilidade Fiscal / Renúncia de receita 
	Finanças Públicas / Tópicos da Lei de Responsabilidade Fiscal / Renúncia de receita 
	Finanças Públicas / Tópicos da Lei de Responsabilidade Fiscal / Renúncia de receita 
	Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - CONSULTORIA LEGISLATIVA - ORçAMENTO PúBLICO E DESENVOLVIMENTO ECONôMICO / ALEPE / 2014 / FCC




	Q226.
	Finanças Públicas / Tópicos da Lei de Responsabilidade Fiscal / Geração de despesas 
	Finanças Públicas / Tópicos da Lei de Responsabilidade Fiscal / Geração de despesas 
	Finanças Públicas / Tópicos da Lei de Responsabilidade Fiscal / Geração de despesas 
	Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - CONSULTORIA LEGISLATIVA - ORçAMENTO PúBLICO E DESENVOLVIMENTO ECONôMICO / ALEPE / 2014 / FCC




	Q227.
	Finanças Públicas / Tópicos da Lei de Responsabilidade Fiscal / Transferências voluntárias 
	Finanças Públicas / Tópicos da Lei de Responsabilidade Fiscal / Transferências voluntárias 
	Finanças Públicas / Tópicos da Lei de Responsabilidade Fiscal / Transferências voluntárias 
	Fonte: AGENTE DE FISCALIZAçãO FINANCEIRA / TCE/SP / 2012 / FCC




	Q228.
	Finanças Públicas / Tópicos da Lei de Responsabilidade Fiscal / Destinação de recursos para o setor privado 
	Finanças Públicas / Tópicos da Lei de Responsabilidade Fiscal / Destinação de recursos para o setor privado 
	Finanças Públicas / Tópicos da Lei de Responsabilidade Fiscal / Destinação de recursos para o setor privado 
	Fonte: AUXILIAR DA FISCALIZAçãO FINANCEIRA II / TCE/SP / 2010 / FCC




	Q229.
	Finanças Públicas / Relatórios de gestão fiscal e resumido da execução orçamentária 
	Finanças Públicas / Relatórios de gestão fiscal e resumido da execução orçamentária 
	Finanças Públicas / Relatórios de gestão fiscal e resumido da execução orçamentária 
	Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO / TCE/PI / 2014 / FCC




	Q230.
	Finanças Públicas / Plano Plurianual - PPA 
	Finanças Públicas / Plano Plurianual - PPA 
	Finanças Públicas / Plano Plurianual - PPA 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TRT 16ª / 2014 / FCC




	Q231.
	Finanças Públicas / Lei Orçamentária Anual - LOA 
	Finanças Públicas / Lei Orçamentária Anual - LOA 
	Finanças Públicas / Lei Orçamentária Anual - LOA 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TRT 16ª / 2014 / FCC




	Q232.
	Finanças Públicas / Lei Complementar Federal 131/2009, e a transparência na gestão pública 
	Finanças Públicas / Lei Complementar Federal 131/2009, e a transparência na gestão pública 
	Finanças Públicas / Lei Complementar Federal 131/2009, e a transparência na gestão pública 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 12ª / 2013 / FCC




	Q233.
	Finanças Públicas / Execução da Despesa / Despesa sob o enfoque patrimonial 
	Finanças Públicas / Execução da Despesa / Despesa sob o enfoque patrimonial 
	Finanças Públicas / Execução da Despesa / Despesa sob o enfoque patrimonial 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TRT 16ª / 2014 / FCC




	Q234.
	Finanças Públicas / Execução da Despesa / Despesa orçamentária 
	Finanças Públicas / Execução da Despesa / Despesa orçamentária 
	Finanças Públicas / Execução da Despesa / Despesa orçamentária 
	Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL - 3ª CATEGORIA / SEFAZ/RJ / 2014 / FCC




	Q235.
	Finanças Públicas / Execução da Despesa / Princípios da despesa orçamentária 
	Finanças Públicas / Execução da Despesa / Princípios da despesa orçamentária 
	Finanças Públicas / Execução da Despesa / Princípios da despesa orçamentária 
	Fonte: ANALISTA - ADMINISTRAçãO / DPE/RS / 2013 / FCC




	Q236.
	Finanças Públicas / Execução da Despesa / Estrutura da despesa orçamentária 
	Finanças Públicas / Execução da Despesa / Estrutura da despesa orçamentária 
	Finanças Públicas / Execução da Despesa / Estrutura da despesa orçamentária 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TRT 16ª / 2014 / FCC




	Q237.
	Finanças Públicas / Execução da Despesa / Despesas de Exercícios Anteriores 
	Finanças Públicas / Execução da Despesa / Despesas de Exercícios Anteriores 
	Finanças Públicas / Execução da Despesa / Despesas de Exercícios Anteriores 
	Fonte: TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - ÁREA DE CONTROLE EXTERNO / TCE/AP / 2012 / FCC




	Q238.
	Finanças Públicas / Execução da Despesa / Restos a Pagar 
	Finanças Públicas / Execução da Despesa / Restos a Pagar 
	Finanças Públicas / Execução da Despesa / Restos a Pagar 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TRT 19ª / 2014 / FCC




	Q239.
	Finanças Públicas / Execução da Despesa / Demonstrações contábeis aplicadas ao setor público 
	Finanças Públicas / Execução da Despesa / Demonstrações contábeis aplicadas ao setor público 
	Finanças Públicas / Execução da Despesa / Demonstrações contábeis aplicadas ao setor público 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TRT 16ª / 2014 / FCC




	Q240.
	Finanças Públicas / Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado - DOCC 
	Finanças Públicas / Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado - DOCC 
	Finanças Públicas / Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado - DOCC 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 12ª / 2013 / FCC




	Q241.
	Finanças Públicas / Lei de Diretrizes Orçamentárias 
	Finanças Públicas / Lei de Diretrizes Orçamentárias 
	Finanças Públicas / Lei de Diretrizes Orçamentárias 
	Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO / TCE/PI / 2014 / FCC




	Q242.
	Matemática Financeira / Conceito de juros e regimes de capitalizações 
	Matemática Financeira / Conceito de juros e regimes de capitalizações 
	Matemática Financeira / Conceito de juros e regimes de capitalizações 
	Fonte: ANALISTA DESENVOLVIMENTO GESTãO JúNIOR - CIêNCIAS CONTáBEIS / METRÔ/SP / 2014 / FCC




	Q243.
	Matemática Financeira / Cálculos de Juros e Descontos / Simples 
	Matemática Financeira / Cálculos de Juros e Descontos / Simples 
	Matemática Financeira / Cálculos de Juros e Descontos / Simples 
	Fonte: ANALISTA DESENVOLVIMENTO GESTãO JúNIOR - CIêNCIAS CONTáBEIS / METRÔ/SP / 2014 / FCC




	Q244.
	Matemática Financeira / Cálculos de Juros e Descontos / Complexos 
	Matemática Financeira / Cálculos de Juros e Descontos / Complexos 
	Matemática Financeira / Cálculos de Juros e Descontos / Complexos 
	Fonte: ANALISTA DESENVOLVIMENTO GESTãO JúNIOR - CIêNCIAS CONTáBEIS / METRÔ/SP / 2014 / FCC




	Q245.
	Matemática Financeira / Valor 
	Matemática Financeira / Valor 
	Matemática Financeira / Valor 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TRT 19ª / 2014 / FCC




	Q246.
	Matemática Financeira / Influência da inflação / Índices 
	Matemática Financeira / Influência da inflação / Índices 
	Matemática Financeira / Influência da inflação / Índices 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ECONOMIA / MPE/AP / 2012 / FCC




	Q247.
	Matemática Financeira / Sistemas de amortização de empréstimos 
	Matemática Financeira / Sistemas de amortização de empréstimos 
	Matemática Financeira / Sistemas de amortização de empréstimos 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TRT 18ª / 2013 / FCC




	Q248.
	Estatística e Raciocínio Lógico / Estatística Descritiva / Gráficos 
	Estatística e Raciocínio Lógico / Estatística Descritiva / Gráficos 
	Estatística e Raciocínio Lógico / Estatística Descritiva / Gráficos 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO - ADMINISTRAçãO DE EMPRESAS / SABESP / 2014 / FCC




	Q249.
	Estatística e Raciocínio Lógico / Estatística Descritiva / Medidas de posição e de variabilidade 
	Estatística e Raciocínio Lógico / Estatística Descritiva / Medidas de posição e de variabilidade 
	Estatística e Raciocínio Lógico / Estatística Descritiva / Medidas de posição e de variabilidade 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ESTATíSTICA / TRT 5ª / 2013 / FCC




	Q250.
	Estatística e Raciocínio Lógico / Técnicas de Contagem e Análise Combinatória 
	Estatística e Raciocínio Lógico / Técnicas de Contagem e Análise Combinatória 
	Estatística e Raciocínio Lógico / Técnicas de Contagem e Análise Combinatória 
	Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - CONSULTORIA LEGISLATIVA - ADMINISTRAçãO E POLíTICAS PúBLICAS / ALEPE / 2014 / FCC




	Q251.
	Estatística e Raciocínio Lógico / Proporções e regras de proporcionalidade de grandezas 
	Estatística e Raciocínio Lógico / Proporções e regras de proporcionalidade de grandezas 
	Estatística e Raciocínio Lógico / Proporções e regras de proporcionalidade de grandezas 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRF 3ª / 2014 / FCC




	Q252.
	Estatística e Raciocínio Lógico / Distribuições de probabilidades discretas e contínuas (Bernoulli, Binomial, Poisson, Normal, Quiquadrado, T-Student) 
	Estatística e Raciocínio Lógico / Distribuições de probabilidades discretas e contínuas (Bernoulli, Binomial, Poisson, Normal, Quiquadrado, T-Student) 
	Estatística e Raciocínio Lógico / Distribuições de probabilidades discretas e contínuas (Bernoulli, Binomial, Poisson, Normal, Quiquadrado, T-Student) 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO - ADMINISTRAçãO DE EMPRESAS / SABESP / 2014 / FCC




	Q253.
	Estatística e Raciocínio Lógico / Inferência / Intervalos de Confiança 
	Estatística e Raciocínio Lógico / Inferência / Intervalos de Confiança 
	Estatística e Raciocínio Lógico / Inferência / Intervalos de Confiança 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ESTATíSTICA / TRT 5ª / 2013 / FCC




	Q254.
	Estatística e Raciocínio Lógico / Testes de hipóteses para médias e proporções 
	Estatística e Raciocínio Lógico / Testes de hipóteses para médias e proporções 
	Estatística e Raciocínio Lógico / Testes de hipóteses para médias e proporções 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ESTATíSTICA / TRT 5ª / 2013 / FCC




	Q255.
	Estatística e Raciocínio Lógico / Correlação e Regressão Linear simples 
	Estatística e Raciocínio Lógico / Correlação e Regressão Linear simples 
	Estatística e Raciocínio Lógico / Correlação e Regressão Linear simples 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ESTATíSTICO / TRT 9ª / 2010 / FCC




	Q256.
	Estatística e Raciocínio Lógico / Estruturas lógicas 
	Estatística e Raciocínio Lógico / Estruturas lógicas 
	Estatística e Raciocínio Lógico / Estruturas lógicas 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 16ª / 2014 / FCC




	Q257.
	Estatística e Raciocínio Lógico / Implicação, causalidade e equivalência lógica 
	Estatística e Raciocínio Lógico / Implicação, causalidade e equivalência lógica 
	Estatística e Raciocínio Lógico / Implicação, causalidade e equivalência lógica 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TRT 16ª / 2014 / FCC




	Q258.
	Estatística e Raciocínio Lógico / Lógica de Argumentação 
	Estatística e Raciocínio Lógico / Lógica de Argumentação 
	Estatística e Raciocínio Lógico / Lógica de Argumentação 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 16ª / 2014 / FCC




	Q259.
	Estatística e Raciocínio Lógico / Raciocínio Sequencial 
	Estatística e Raciocínio Lógico / Raciocínio Sequencial 
	Estatística e Raciocínio Lógico / Raciocínio Sequencial 
	Fonte: AGENTE FISCAL DE RENDAS - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEFAZ/SP / 2013 / FCC




	Q260.
	Estatística e Raciocínio Lógico / Amostragem 
	Estatística e Raciocínio Lógico / Amostragem 
	Estatística e Raciocínio Lógico / Amostragem 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ESTATíSTICA / TRT 5ª / 2013 / FCC




	Q261.
	Direito Tributário / Princípios constitucionais do poder de tributar 
	Direito Tributário / Princípios constitucionais do poder de tributar 
	Direito Tributário / Princípios constitucionais do poder de tributar 
	Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - CONSULTORIA LEGISLATIVA - DIREITO TRIBUTáRIO, FINANCEIRO E CIDADANIA / ALEPE / 2014 / FCC




	Q262.
	Direito Tributário / Receitas Públicas 
	Direito Tributário / Receitas Públicas 
	Direito Tributário / Receitas Públicas 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRF 2ª / 2012 / FCC




	Q263.
	Direito Tributário / Tributos de competência da União 
	Direito Tributário / Tributos de competência da União 
	Direito Tributário / Tributos de competência da União 
	Fonte: AGENTE FISCAL DE RENDAS - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEFAZ/SP / 2013 / FCC




	Q264.
	Direito Tributário / Tributos de competência dos Estados e do Distrito Federal 
	Direito Tributário / Tributos de competência dos Estados e do Distrito Federal 
	Direito Tributário / Tributos de competência dos Estados e do Distrito Federal 
	Fonte: PROCURADOR DE ESTADO / PGE/MT / 2011 / FCC




	Q265.
	Direito Tributário / Tributos de competência dos Municípios 
	Direito Tributário / Tributos de competência dos Municípios 
	Direito Tributário / Tributos de competência dos Municípios 
	Fonte: PROCURADOR DO MUNICíPIO / PGM - Pref. João Pessoa/PB / 2012 / FCC




	Q266.
	Direito Tributário / Convênios interestaduais CONFAZ 
	Direito Tributário / Convênios interestaduais CONFAZ 
	Direito Tributário / Convênios interestaduais CONFAZ 
	Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - CONSULTORIA LEGISLATIVA - DIREITO TRIBUTáRIO, FINANCEIRO E CIDADANIA / ALEPE / 2014 / FCC




	Q267.
	Direito Tributário / Legislação tributária 
	Direito Tributário / Legislação tributária 
	Direito Tributário / Legislação tributária 
	Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - CONSULTORIA LEGISLATIVA - DIREITO TRIBUTáRIO, FINANCEIRO E CIDADANIA / ALEPE / 2014 / FCC




	Q268.
	Direito Tributário / Tributo / Definição e espécies Impostos / Taxas 
	Direito Tributário / Tributo / Definição e espécies Impostos / Taxas 
	Direito Tributário / Tributo / Definição e espécies Impostos / Taxas 
	Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - CONSULTORIA LEGISLATIVA - DIREITO TRIBUTáRIO, FINANCEIRO E CIDADANIA / ALEPE / 2014 / FCC




	Q269.
	Direito Tributário / Tributo / Definição e espécies Impostos / Contribuição de melhoria 
	Direito Tributário / Tributo / Definição e espécies Impostos / Contribuição de melhoria 
	Direito Tributário / Tributo / Definição e espécies Impostos / Contribuição de melhoria 
	Fonte: AUDITOR FISCAL TRIBUTáRIO MUNICIPAL I / Pref. São Paulo/SP / 2012 / FCC




	Q270.
	Direito Tributário / Tributo / Definição e espécies Impostos / Empréstimos compulsórios 
	Direito Tributário / Tributo / Definição e espécies Impostos / Empréstimos compulsórios 
	Direito Tributário / Tributo / Definição e espécies Impostos / Empréstimos compulsórios 
	Fonte: DEFENSOR PúBLICO / DPE/SP / 2010 / FCC




	Q271.
	Direito Tributário / Tributo / Definição e espécies Impostos / Contribuições especiais 
	Direito Tributário / Tributo / Definição e espécies Impostos / Contribuições especiais 
	Direito Tributário / Tributo / Definição e espécies Impostos / Contribuições especiais 
	Fonte: ANALISTA DE REGULAçãO - CONTADOR / ARCE / 2012 / FCC




	Q272.
	Direito Tributário / Tributo / Definição e espécies Impostos / Impostos 
	Direito Tributário / Tributo / Definição e espécies Impostos / Impostos 
	Direito Tributário / Tributo / Definição e espécies Impostos / Impostos 
	Fonte: ANALISTA DESENVOLVIMENTO GESTãO JúNIOR - CIêNCIAS CONTáBEIS / METRÔ/SP / 2014 / FCC




	Q273.
	Direito Tributário / Tributo / Conceito 
	Direito Tributário / Tributo / Conceito 
	Direito Tributário / Tributo / Conceito 
	Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - CONSULTORIA LEGISLATIVA - DIREITO TRIBUTáRIO, FINANCEIRO E CIDADANIA / ALEPE / 2014 / FCC




	Q274.
	Direito Tributário / Obrigação tributária / Principal e acessória 
	Direito Tributário / Obrigação tributária / Principal e acessória 
	Direito Tributário / Obrigação tributária / Principal e acessória 
	Fonte: ANALISTA DESENVOLVIMENTO GESTãO JúNIOR - CIêNCIAS CONTáBEIS / METRÔ/SP / 2014 / FCC




	Q275.
	Direito Tributário / Obrigação tributária / Disposições gerais 
	Direito Tributário / Obrigação tributária / Disposições gerais 
	Direito Tributário / Obrigação tributária / Disposições gerais 
	Fonte: PROCURADOR DO MUNICíPIO / PGM - Pref. João Pessoa/PB / 2012 / FCC




	Q276.
	Direito Tributário / Aspecto objetivo / Fato Gerador 
	Direito Tributário / Aspecto objetivo / Fato Gerador 
	Direito Tributário / Aspecto objetivo / Fato Gerador 
	Fonte: PROCURADOR / Assembleia Legislativa/PB / 2013 / FCC




	Q277.
	Direito Tributário / Aspecto objetivo / Hipótese de incidência tributária / Incidência e não incidência 
	Direito Tributário / Aspecto objetivo / Hipótese de incidência tributária / Incidência e não incidência 
	Direito Tributário / Aspecto objetivo / Hipótese de incidência tributária / Incidência e não incidência 
	Fonte: AUDITOR FISCAL TRIBUTáRIO MUNICIPAL I / Pref. São Paulo/SP / 2012 / FCC




	Q278.
	Direito Tributário / Aspecto objetivo / Imunidade 
	Direito Tributário / Aspecto objetivo / Imunidade 
	Direito Tributário / Aspecto objetivo / Imunidade 
	Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO / TCE/PI / 2014 / FCC




	Q279.
	Direito Tributário / Aspecto objetivo / Domicílio tributário 
	Direito Tributário / Aspecto objetivo / Domicílio tributário 
	Direito Tributário / Aspecto objetivo / Domicílio tributário 
	Fonte: AGENTE FISCAL DE RENDAS - GESTãO TRIBUTáRIA / SEFAZ/SP / 2013 / FCC




	Q280.
	Direito Tributário / Aspecto subjetivo / Sujeito ativo 
	Direito Tributário / Aspecto subjetivo / Sujeito ativo 
	Direito Tributário / Aspecto subjetivo / Sujeito ativo 
	Fonte: PROCURADOR / Assembleia Legislativa/PB / 2013 / FCC




	Q281.
	Direito Tributário / Capacidade tributária / Sujeito passivo / Responsabilidade de terceiros 
	Direito Tributário / Capacidade tributária / Sujeito passivo / Responsabilidade de terceiros 
	Direito Tributário / Capacidade tributária / Sujeito passivo / Responsabilidade de terceiros 
	Fonte: AGENTE FISCAL DE RENDAS - GESTãO TRIBUTáRIA / SEFAZ/SP / 2013 / FCC




	Q282.
	Direito Tributário / Capacidade tributária / Sujeito passivo / Responsabilidade por infrações 
	Direito Tributário / Capacidade tributária / Sujeito passivo / Responsabilidade por infrações 
	Direito Tributário / Capacidade tributária / Sujeito passivo / Responsabilidade por infrações 
	Fonte: PROMOTOR DE JUSTIçA DE ENTRâNCIA INICIAL / MPE/CE / 2011 / FCC




	Q283.
	Direito Tributário / Capacidade tributária / Sujeito passivo / Substituição tributária 
	Direito Tributário / Capacidade tributária / Sujeito passivo / Substituição tributária 
	Direito Tributário / Capacidade tributária / Sujeito passivo / Substituição tributária 
	Fonte: AGENTE FISCAL DE RENDAS - GESTãO TRIBUTáRIA / SEFAZ/SP / 2013 / FCC




	Q284.
	Direito Tributário / Capacidade tributária / Sujeito passivo / Responsabilidade dos Sucessores 
	Direito Tributário / Capacidade tributária / Sujeito passivo / Responsabilidade dos Sucessores 
	Direito Tributário / Capacidade tributária / Sujeito passivo / Responsabilidade dos Sucessores 
	Fonte: AGENTE FISCAL DE RENDAS - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEFAZ/SP / 2013 / FCC




	Q285.
	Direito Tributário / Capacidade tributária / Sujeito passivo / Disposições Gerais 
	Direito Tributário / Capacidade tributária / Sujeito passivo / Disposições Gerais 
	Direito Tributário / Capacidade tributária / Sujeito passivo / Disposições Gerais 
	Fonte: AUDITOR FISCAL TRIBUTáRIO MUNICIPAL I / Pref. São Paulo/SP / 2012 / FCC




	Q286.
	Direito Tributário / Crédito tributário / Lançamento 
	Direito Tributário / Crédito tributário / Lançamento 
	Direito Tributário / Crédito tributário / Lançamento 
	Fonte: PROCURADOR AUTáRQUICO DA ARCE / ARCE / 2012 / FCC




	Q287.
	Direito Tributário / Crédito tributário / Efeitos e modalidades 
	Direito Tributário / Crédito tributário / Efeitos e modalidades 
	Direito Tributário / Crédito tributário / Efeitos e modalidades 
	Fonte: AUDITOR FISCAL TRIBUTáRIO MUNICIPAL I / Pref. São Paulo/SP / 2012 / FCC




	Q288.
	Direito Tributário / Crédito tributário / Suspensão 
	Direito Tributário / Crédito tributário / Suspensão 
	Direito Tributário / Crédito tributário / Suspensão 
	Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - CONSULTORIA LEGISLATIVA - DIREITO TRIBUTáRIO, FINANCEIRO E CIDADANIA / ALEPE / 2014 / FCC




	Q289.
	Direito Tributário / Crédito tributário / Extinção 
	Direito Tributário / Crédito tributário / Extinção 
	Direito Tributário / Crédito tributário / Extinção 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRF 3ª / 2014 / FCC




	Q290.
	Direito Tributário / Crédito tributário / Exclusão do crédito tributário 
	Direito Tributário / Crédito tributário / Exclusão do crédito tributário 
	Direito Tributário / Crédito tributário / Exclusão do crédito tributário 
	Fonte: PROCURADOR / Assembleia Legislativa/PB / 2013 / FCC




	Q291.
	Direito Tributário / Importância dos documentos fiscais 
	Direito Tributário / Importância dos documentos fiscais 
	Direito Tributário / Importância dos documentos fiscais 
	Fonte: AGENTE FISCAL DE RENDAS - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEFAZ/SP / 2013 / FCC




	Q292.
	Direito Tributário / Administração tributária / Fiscalização 
	Direito Tributário / Administração tributária / Fiscalização 
	Direito Tributário / Administração tributária / Fiscalização 
	Fonte: AGENTE FISCAL DE RENDAS - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEFAZ/SP / 2013 / FCC




	Q293.
	Direito Tributário / Administração tributária / Consulta 
	Direito Tributário / Administração tributária / Consulta 
	Direito Tributário / Administração tributária / Consulta 
	Fonte: AGENTE FISCAL DE RENDAS - GESTãO TRIBUTáRIA / SEFAZ/SP / 2013 / FCC




	Q294.
	Direito Tributário / Dívida ativa / Certidão negativa 
	Direito Tributário / Dívida ativa / Certidão negativa 
	Direito Tributário / Dívida ativa / Certidão negativa 
	Fonte: PROCURADOR DO MUNICíPIO / PGM - Pref. João Pessoa/PB / 2012 / FCC




	Q295.
	Direito Tributário / Dívida ativa / Dívida ativa 
	Direito Tributário / Dívida ativa / Dívida ativa 
	Direito Tributário / Dívida ativa / Dívida ativa 
	Fonte: AGENTE FISCAL DE RENDAS - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEFAZ/SP / 2013 / FCC




	Q296.
	Direito Tributário / Dívida ativa / Fiscalização 
	Direito Tributário / Dívida ativa / Fiscalização 
	Direito Tributário / Dívida ativa / Fiscalização 
	Fonte: AUDITOR FISCAL TRIBUTáRIO MUNICIPAL I / Pref. São Paulo/SP / 2012 / FCC




	Q297.
	Direito Tributário / Informações e sigilo fiscal 
	Direito Tributário / Informações e sigilo fiscal 
	Direito Tributário / Informações e sigilo fiscal 
	Fonte: AGENTE FISCAL DE RENDAS - GESTãO TRIBUTáRIA / SEFAZ/SP / 2013 / FCC




	Q298.
	Direito Tributário / Sistema Tributário Nacional 
	Direito Tributário / Sistema Tributário Nacional 
	Direito Tributário / Sistema Tributário Nacional 
	Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - CONSULTORIA LEGISLATIVA - DIREITO TRIBUTáRIO, FINANCEIRO E CIDADANIA / ALEPE / 2014 / FCC




	Q299.
	Direito Tributário / Métodos de interpretação, Vigência, aplicação e integração 
	Direito Tributário / Métodos de interpretação, Vigência, aplicação e integração 
	Direito Tributário / Métodos de interpretação, Vigência, aplicação e integração 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRF 3ª / 2014 / FCC




	Q300.
	Legislação Tributária / IPVA - Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores / Lei do IPVA (Lei estadual nº 2.877/1997) 
	Legislação Tributária / IPVA - Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores / Lei do IPVA (Lei estadual nº 2.877/1997) 
	Legislação Tributária / IPVA - Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores / Lei do IPVA (Lei estadual nº 2.877/1997) 
	Fonte: PROCURADOR / Assembleia Legislativa/PB / 2013 / FCC




	Q301.
	Legislação Tributária / ITCMD - Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e por Doação, de Quaisquer Bens ou Direitos / Lei do ITCMD (Lei estadual nº 1.427/1989) 
	Legislação Tributária / ITCMD - Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e por Doação, de Quaisquer Bens ou Direitos / Lei do ITCMD (Lei estadual nº 1.427/1989) 
	Legislação Tributária / ITCMD - Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e por Doação, de Quaisquer Bens ou Direitos / Lei do ITCMD (Lei estadual nº 1.427/1989) 
	Fonte: AGENTE FISCAL DE RENDAS - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEFAZ/SP / 2013 / FCC




	Q302.
	Legislação Tributária / Legislação tributária federal / Lei Kandir (Lei Complementar federal nº 87/1996) 
	Legislação Tributária / Legislação tributária federal / Lei Kandir (Lei Complementar federal nº 87/1996) 
	Legislação Tributária / Legislação tributária federal / Lei Kandir (Lei Complementar federal nº 87/1996) 
	Fonte: AGENTE FISCAL DE RENDAS - GESTãO TRIBUTáRIA / SEFAZ/SP / 2013 / FCC




	Q303.
	Legislação Tributária / Legislação tributária federal / Concessão ou revogação de benefícios e incentivos fiscais do ICMS (Lei Complementar federal nº 24/1975) 
	Legislação Tributária / Legislação tributária federal / Concessão ou revogação de benefícios e incentivos fiscais do ICMS (Lei Complementar federal nº 24/1975) 
	Legislação Tributária / Legislação tributária federal / Concessão ou revogação de benefícios e incentivos fiscais do ICMS (Lei Complementar federal nº 24/1975) 
	Fonte: AGENTE FISCAL DE RENDAS - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEFAZ/SP / 2013 / FCC




	Q304.
	Legislação Tributária / Legislação tributária federal / Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar federal nº 123/2006 e Lei estadual nº 5.147/2007) 
	Legislação Tributária / Legislação tributária federal / Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar federal nº 123/2006 e Lei estadual nº 5.147/2007) 
	Legislação Tributária / Legislação tributária federal / Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar federal nº 123/2006 e Lei estadual nº 5.147/2007) 
	Fonte: AGENTE FISCAL DE RENDAS - GESTãO TRIBUTáRIA / SEFAZ/SP / 2013 / FCC




	Q305.


