
Língua Portuguesa / Compreensão Textual

Fonte: CONTADOR / FUNAI / 2016 / ESAF

Q1.

Em meio a catástrofes ambientais causadas pela ação

do homem, aumento de doenças físicas e mentais nos

centros urbanos e intolerância às diferenças sociais,

religiosas e culturais, sobressai, das entranhas do

Brasil, um modelo saudável de harmonia entre homens

e natureza: o Parque Indígena do Xingu, criado há 55

anos.

Essa experiência nacional, que oferece lições de

respeito e de resiliência aos problemas enfrentados

pelo dito mundo civilizado, é prova de que a ideia

dos índios como seres primitivos está superada. Eles

desenvolvem culturas riquíssimas e conhecimentos

interessantíssimos de tecnologia leve – de clima, solo,

espécies, plantas.

(Adaptado de Planeta/abr.2016, p.19.)

As informações do texto acima permitem concluir

que

• A) a concepção do índio como ser primitivo é

equivocada e obsoleta.

• B) modelos saudáveis de harmonia entre o ser

humano e a natureza são incompatíveis com a

urbanização.

• C) a humanidade é a causadora da maioria das

catástrofes ambientais.

• D) os centros urbanos se caracterizam pela

disseminação incessante de endemias e de

doenças mentais.

• E) as práticas sociais dos indígenas do Xingu

fundamentam-se no respeito à natureza e no

conformismo diante de desastres naturais.
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Língua Portuguesa / Pontuação

Fonte: CONTADOR / FUNAI / 2016 / ESAF

Q2.

Assinale o trecho em que foram plenamente

atendidas as regras de emprego dos sinais de

pontuação.

• A) No Brasil, a função do índio romântico foi

significativa e extravasou do campo da literatura.

Já inexistente nas regiões civilizadas, o índio se

tornou a imagem ideal, que permitia, a identificação

do brasileiro com o sonho de originalidade e de

passado honroso; além de contribuir para reforçar

o sentimento de unidade nacional.

• B) Como escreveu Roger Bastide, o índio

romântico serviu de álibi para se conceituar, de

maneira confortadora, a mestiçagem, que lhe

foi atribuída estrategicamente. A mestiçagem

com o negro, mais frequente, era considerada

humilhante em virtude da escravidão.

• C) O indianismo criou um antepassado mítico a 

quem foram atribuídas arbitrariamente virtudes 

convencionais, incluindo-se, as relacionadas ao



cavaleiro medieval, tão em voga, na literatura 

romântica.

• D) Até hoje é geral, o uso de prenomes e

sobrenomes indígenas, não raro tomados de

textos literários; a própria Monarquia ao distribuir

títulos de sua nobreza improvisada, associou-os à convenção nativista, em combinações

pitorescas como: barão de Pindamonhangaba,

marquês de Quixeramobim...

• E) Função paralela à do índio, foi exercida no

Romantismo, pela exaltação à natureza. Com

efeito, na falta de uma ilustre tradição local que

permitisse evocar paladinos e varões sábios

desde a Antiguidade (como ocorria na Europa)

a natureza brasileira entrou, de certo modo, em

seu lugar como motivo de orgulho.

(Adaptado de O Romantismo no Brasil, de Antonio Candido, p.88.)
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Língua Portuguesa / Ortografia

Fonte: CONTADOR / FUNAI / 2016 / ESAF

Q3.

A mata preservada do Parque Indígena do Xingu segue

previlegiando [1] os chamados “serviços sistêmicos”.

A natureza contribue [2] para o equilíbrio do clima e o

bem-estar [3] das pessoas, seja na forma de umidade

do ar, que leva chuva pelo Brasil a fora [4], seja na

manutenção da biodiversidade, da polinização, da

absorsão [5] de carbono.

(Adaptado de Planeta/abr.2016, p.20.)

Assinale a opção cujo número corresponde ao

segmento corretamente grafado.

• A) 1

• B) 2

• C) 3

• D) 4

• E) 5
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Língua Portuguesa / Semântica

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANAC / 2016 / ESAF

Q4.

Assinale o trecho que, ao preencher a lacuna, respeita a 

coesão e o sequenciamento coerente das ideias do texto. 

 

 

As tarifas dos serviços de transporte aéreo público 

doméstico encontram-se sob o regime de liberdade 

tarifária desde agosto de 2001. Nesse regime, as tarifas 

aéreas são definidas pelas empresas que prestam os 

serviços, devendo comunicá-las à ANAC em prazo por 

esta definido, conforme estabeleceu a Lei n. 11.182, de 

2005. 

 

Essa Lei assegurou, ainda, que as linhas aéreas 

possam ser exploradas por qualquer empresa aérea



interessada, mediante prévio registro na ANAC. 

 

 

Diferentemente do que ocorria no passado, _________________________ ____________________________________________________. 

 

 

O cenário de livre concorrência atrai investimentos para o 

setor e estimula o crescimento do mercado, a ampliação 

da oferta, a diversificação de serviços e, ainda, a redução 

de preços. Por consequência, mais pessoas passam a ter 

acesso aos serviços aéreos públicos. 

 

Trecho adaptado de <http://www2.anac.gov.br/estatistica/ 

tarifasaereas/historico.asp> Acesso em: 4/1/2016.

• A) a fixação de preços continua sob o comando dos

órgãos reguladores

• B) em vista do aumento da classe média brasileira, que

atualmente passou a viajar de avião

• C) o usuário beneficia-se hoje com a prefixação das

tarifas aéreas pelo Estado

• D) onde se calculavam as tarifas aéreas pela distância

percorrida pelas aeronaves

• E) o Estado não mais estabelece preços mínimos ou

máximos dos serviços aéreos
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Língua Portuguesa / Morfologia

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANAC / 2016 / ESAF

Q5.

Se você é um passageiro frequente, certamente

já passou por uma turbulência. A pior da minha vida

foi no meio do nada, sobrevoando o Atlântico, e durou

uma boa hora. Já que estou aqui escrevendo esse

artigo, sobrevivi.

A turbulência significa que o avião vai cair? Ok,

sabemos que não. Apesar de também sabermos que o

avião é a forma mais segura de viagem, não é tão fácil

lembrar disso em meio a uma turbulência. Então, não

custa lembrar que, mesmo quando o ar está "violento",

é impossível que ele "arremesse" o avião para o chão.

<http://revistagalileu.globo.com/Tecnologia/noticia/2015/07/

turbulencia-dos-avioes-e-perigosa.html> Acesso em: 15/12/2015

(com adaptações).

A expressão sublinhada em “Já que estou escrevendo esse

artigo, sobrevivi” tem sentido de

• A) conformidade.

• B) conclusão.

• C) causa.

• D) dedução.

• E) condição.

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

Língua Portuguesa / Sintaxe

Fonte: CONTADOR / FUNAI / 2016 / ESAF

Q6.



Indique o conector que corretamente pode ocupar

a posição inicial do período abaixo, assinalada por

[...].

[...] as principais investidas contra a identidade dos

índios e a integridade do Parque Indígena do Xingu

surgem na forma de projetos de hidrelétricas e de leis

que preveem mineração nas reservas e demarcação

de terras indígenas, os xinguanos mantêm intensa

mobilização política para defender seus direitos e fazer

a sociedade atual reconhecer as contribuições que eles

podem oferecer-lhe.

• A) Conquanto

• B) Porquanto

• C) Como

• D) Embora

• E) Por mais que

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

Espanhol / Interpretação de Textos

Fonte: ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORçAMENTO - GERêNCIA DE PROJETOS E GOVERNANçA DE TI / MPOG / 2015 / ESAF

Q7.

El ejemplo fi scal de los municipios

La Comisión Nacional de Administración Local 

(CNAL), que reúne al ministro de Hacienda con los 

representantes de los ayuntamientos, fijó ayer los 

objetivos de déficit fiscal que deberán cumplir las 

corporaciones locales para 2016-2018. Los municipios 

deberán cerrar cada ejercicio con sus cuentas en 

equilibrio, pero todo apunta a que lograrán hacerlo en 

superávit, como ya ocurrió el año pasado. Cristóbal 

Montoro confía en que ese excedente se cifre de nuevo 

en el 0,5% del PIB –5.000 millones– y contribuya a 

alcanzar así el objetivo de estabilidad del conjunto 

de las Administraciones Públicas. El esfuerzo de los 

ayuntamientos españoles en cuanto al saneamiento 

de sus cuentas se ha ido extendiendo año a año 

hasta englobar prácticamente a la totalidad de los 

consistorios. Si en 2013, el 80% cerraron el ejercicio 

en números verdes, en 2014 ese porcentaje llegaba 

ya al 90%. Hoy son pocos los que se hallan en 

dificultades financieras y, de ellos, solo unos 10 o 20 se 

corresponden con localidades de tamaño mediano. Todo 

ello hace plausible que vuelvan a compensar el más que 

probable incumplimiento por parte de las comunidades 

autónomas, que siguen arrastrando serios problemas 

de indisciplina fiscal. 

Aún así, el mapa político dibujado por las elecciones 

del pasado 24 de mayo puede afectar a este panorama 

de bonanza local. Por ello, Montoro ha recordado a 

los alcaldes que los nuevos equipos consistoriales 

tienen la obligación, sea cual sea su color político, de 

comprometerse con la consolidación presupuestaria. 

Un compromiso que no nace de un programa político, 

sino de una norma de rango legal –la Ley de Estabilidad 

Presupuestaria– y de las obligaciones impuestas por 

Bruselas. En la reunión de ayer se estableció que el nivel 

de deuda pública de los ayuntamientos se sitúe entre el 

3,5% y el 3% en los próximos tres años en un escenario 

en el que cuatro de cada diez municipios no deben 

ningún euro. Todo ello ha servido de argumento a los



consistorios para pedir al Gobierno más flexibilidad en 

materia de gasto y la posibilidad de emplear el superávit 

fiscal no solo en amortizar la deuda, sino también en 

aumentar los servicios sociales.

(Adaptado de Cinco Días, 14/7/15, en línea: http://cincodias.

com/cincodias/2015/07/09/economia/1436465998_225494.)

En el texto se dice que la CNAL:

• A) la integran representantes de las alcaldías y el

ministro de Hacienda.

• B) busca controlar el aumento de la evasión fi scal.

• C) reúne a funcionarios de Hacienda con

representantes de los municipios.

• D) fuecreada por la Ley de Estabilidad

Presupuestaria.

• E) es un instrumento de fi scalización e intervención

tributaria.
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Inglês / Interpretação de Textos

Fonte: TéCNICO EM REGULAçãO DE AVIAçãO CIVIL / ANAC / 2016 / ESAF

Q8.

Text 1

Welcome to the Drone Age

THE scale and scope of the revolution in the use of small,

civilian drones has caught many by surprise. In 2010 America’s

Federal Aviation Authority (FAA) estimated that there would, by

2020, be perhaps 15,000 such drones in the country. More

than that number are now sold there every month. And it is not

just an American craze. Some analysts think the number of

drones made and sold around the world this year will exceed

1 million. In their view, what is now happening to drones is

similar to what happened to personal computers in the 1980s,

when Apple launched the Macintosh and IBM the PS/2, and

such machines went from being hobbyists’ toys to business

essentials.

That is probably an exaggeration. It is hard to think of a

business which could not benefit from a PC, whereas many

may not benefit (at least directly) from drones. But the practical

use of these small, remote-controlled aircraft is expanding

rapidly. These involve areas as diverse as agriculture, land-

surveying, film-making, security, and delivering goods. Other

roles for drones are more questionable. Their use to smuggle

drugs and phones into prisons is growing. Instances have been

reported in America, Australia, Brazil, Britain and Canada, to

name but a few places. In Britain the police have also caught

criminals using drones to scout houses to burgle. The crash of

a drone on to the White House lawn in January highlighted the

risk that they might be used for acts of terrorism. And in June a

video emerged of a graffito artist using a drone equipped with

an aerosol spray to deface one of New York’s most prominent

billboards.

How all this activity will be regulated and policed is, as

the FAA’s own flat-footed response has shown, not yet being

properly addressed. There are implications for safety (being

hit by an out-of-control drone weighing several kilograms

would be no joke); for privacy, from both the state and nosy

neighbours; and for sheer nuisance—for drones can be noisy.

But the new machines are so cheap, so useful and have

so much unpredictable potential that the best approach to

regulation may simply be to let a thousand flyers zoom.



[Source: The Economist September 26th 2015- adapted]

As used in the text, the word “drone” is best defined as

• A) a high-pitched noise which can cause serious annoyance.

• B) an unmanned flying machine that has many possible

uses.

• C) an object used exclusively by criminals for nefarious

purposes.

• D) a multi-purpose flying aid designed for film-makers and

artists.

• E) an unstoppable bore which probably needs to be banned.

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

Raciocínio Lógico-quantitativo / Lógica de Argumentação

Fonte: CONTADOR / FUNAI / 2016 / ESAF

Q9.

Sejam as proposições p e q onde p implica

logicamente q. Diz-se de maneira equivalente que:

• A) p é condição suficiente para q.

• B) q é condição suficiente para p.

• C) p é condição necessária para q.

• D) p é condição necessária e suficiente para q.

• E) q não é condição necessária para p.
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Raciocínio Lógico-quantitativo / Diagramas Lógicos; Estruturas Lógicas

Fonte: CONTADOR / FUNAI / 2016 / ESAF

Q10.

Seja NE a abreviatura de Nordeste. A negação de

“O Piauí faz parte do NE ou o Paraná não faz parte

do NE” é:

• A) o Piauí não faz parte do NE.

• B) o Paraná faz parte do NE.

• C) o Piauí não faz parte do NE ou o Paraná faz

parte do NE.

• D) o Piauí não faz parte do NE e o Paraná faz parte

do NE.

• E) o Piauí e o Paraná fazem parte do NE.
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Raciocínio Lógico-quantitativo / Geometria Básica e Trigonometria

Fonte: CONTADOR / FUNAI / 2016 / ESAF

Q11.

O triângulo I tem base b e altura h. O triângulo II tem

base 25% maior e altura 20% menor que o triângulo

I. A base do triângulo III é 1,25b e a altura é 0,8h.

Pode-se afirmar que:

• A) a área do triângulo I é maior que a área do

triângulo II.



• B) a área do triângulo II é menor que a área do

triângulo III.

• C) os triângulos II e III têm a mesma área que é

maior que a área do triângulo I.

• D) os triângulos II e III têm a mesma área que é

menor que a área de triângulo I.

• E) os três triângulos têm a mesma área.
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Raciocínio Lógico-quantitativo / Matrizes, Determinantes e Solução de Sistemas Lineares

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANAC / 2016 / ESAF

Q12.

Dada a matriz

, o determinante da

matriz 2A é igual a

• A) 40.

• B) 10.

• C) 18.

• D) 16.

• E) 36.
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Raciocínio Lógico-quantitativo / Álgebra

Fonte: AGENTE DE APOIO LEGISLATIVO / Assembleia Legislativa/MS / 2016 / FCC

Q13.

Os números naturais positivos são 1, 2, 3, 4, ... . Mariana procura cinco números naturais positivos diferentes cuja soma seja

igual a 15 e cujo produto, que é o resultado da multiplicação, seja igual a 120. Encontrados esses números, Mariana precisa dividir o segundo menor pelo maior

dos cinco números. Se ela realizou a tarefa corretamente, o resultado final obtido foi o número

• A) 1,25

• B) 0,4.

• C) 2.

• D) 1,333... .

• E) 1,666... .
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Raciocínio Lógico-quantitativo / Combinações, Arranjos e Permutação

Fonte: CONTADOR / FUNAI / 2016 / ESAF

Q14.

Em uma cidade, 40% dos adultos são obesos,

45% dos adultos obesos são mulheres e 50% dos

adultos não obesos são mulheres. Indique qual a

probabilidade de que uma pessoa adulta da cidade

escolhida ao acaso seja uma mulher.

• A) 0,48

• B) 0,49

• C) 0,50



• D) 0,51

• E) 0,52
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Raciocínio Lógico-quantitativo / Juros Simples e Compostos, Desconto, Equivalência de Capitais

Fonte: ASSISTENTE TéCNICO-ADMINISTRATIVO / Ministério da Fazenda / 2014 / ESAF

Q15.

O capital de R$ 10.000,00 foi aplicado por 6meses, à

taxade juroscompostosde6%aosemestre,com juros

capitalizados trimestralmente.Calculeomontantedessa

aplicação.

• A) R$10.600,00

• B) R$10.615,00

• C) R$10.620,00

• D) R$10.612,00

• E) R$10.609,00
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Raciocínio Lógico-quantitativo / Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de: raciocínio matemático / Conjuntos numéricos

racionais e reais

Fonte: ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORçAMENTO - GERêNCIA DE PROJETOS E GOVERNANçA DE TI / MPOG / 2015 / ESAF

Q16.

Considerando-se os números:

a=(((240)√2)2)1/4; b=(((320)√2/2)2) e c= (710)-8 √2/2)-1/2

pode-se, com certeza, afirmar que:

• A) a < b < c e o produto entre eles é igual a (42)20 √2

• B) a > b > c e a soma deles é igual a (20)10 √2

• C) a < b < c e o produto entre eles é igual a (42)-20 √2

• D) a > b > c e a soma deles é igual 0

• E) a < b < c e o produto entre eles é igual a 1
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Raciocínio Lógico-quantitativo / Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de: raciocínio matemático / Operações nas formas

fracionária e decimal

Fonte: CONTADOR / FUNAI / 2016 / ESAF

Q17.

Em uma cidade, 40% dos adultos são obesos,

45% dos adultos obesos são mulheres e 50% dos

adultos não obesos são mulheres.

Considerando os dados da questão

indique qual a proporção de mulheres adultas que

são obesas.

• A) 5/8

• B) 52%



• C) 3/8

• D) 11/26

• E) 45%
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Raciocínio Lógico-quantitativo / Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de: raciocínio matemático / Números e grandezas

proporcionais; regra de três simples e composta

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANAC / 2016 / ESAF

Q18.

Para pintar um muro, três pintores gastam oito horas.

Trabalhando num ritmo 20% mais lento, a quantidade de

horas que cinco pintores levarão para pintar esse mesmo

muro é igual a

• A) 4.

• B) 6.

• C) 5.

• D) 8.

• E) 7.
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Raciocínio Lógico-quantitativo / Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de: raciocínio matemático / Raciocínio sequencial

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA INFORMáTICA / MPE/PE / 2018 / FCC

Q19.

Considere datas grafadas no formato xy/zw/abcd como, por exemplo, 12/05/2018. No século XX, a última data que pôde ser

grafada na forma descrita com todos os algarismos distintos ocorreu em

• A) março de 1986.

• B) fevereiro de 1985.

• C) setembro de 1987

• D) junho de 1987.

• E) agosto de 1986.
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Raciocínio Lógico-quantitativo / Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de: raciocínio matemático / Orientação espacial e

temporal

Fonte: AGENTE DE DEFENSORIA PúBLICA - PROGRAMADOR / DPE/SP / 2015 / FCC

Q20.

Tarzan, o cachorro de Matilde nasceu no dia 12 de setembro de 2009 e morreu no dia 07 de janeiro de 2015, uma quarta-feira.

Nesse período, o único ano bissexto foi 2012 (ano com 366 dias). Tarzan, o cachorro de Matilde, nasceu em

• A) um domingo.

• B) uma quinta-feira.

• C) uma terça-feira.

• D) um sábado.

• E) uma segunda-feira.
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Raciocínio Lógico-quantitativo / Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de: raciocínio matemático / Formação de conceitos;

discriminação de elementos

Fonte: ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORçAMENTO - GERêNCIA DE PROJETOS E GOVERNANçA DE TI / MPOG / 2015 / ESAF



Q21.

Paulo não é padre e Pedro não é professor. Paulo

é padre ou Péricles é pedreiro. Se Paulinha é

professora, então Pedrita é paisagista. Se Pedrita

não é paisagista, então Péricles não é pedreiro.

Desse modo, pode-se, corretamente, concluir que:

• A) Paulo é padre e Péricles não é pedreiro.

• B) Péricles é pedreiro e Pedrita é paisagista.

• C) Paulo não é padre e Péricles não é pedreiro.

• D) Paulinha não é professora e Pedrita não é

paisagista.

• E) Pedrita é paisagista e Paulo é padre.
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Raciocínio Lógico-quantitativo / Taxas de Juros

Fonte: CONTADOR / PECFAZ / 2013 / ESAF

Q22.

O capital de R$ 12.000,00 foi aplicado por um ano e gerou R$ 1.860,00 de juros. Se a inflação desse ano foi de 5%, então a taxa real de juros desse ano foi:

• A) 11%.

• B) 10%.

• C) 10,5%.

• D) 9,5%.

• E) 9%.
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Raciocínio Lógico-quantitativo / Anuidades e Sistemas de Amortização

Fonte: CONTADOR / PECFAZ / 2013 / ESAF

Q23.

Um empréstimo de R$ 80.000,00 será pago em 20 parcelas mensais, sendo a primeira 30 dias após o empréstimo, com juros de 2% ao mês, pelo Sistema de

Amortização Constante (SAC). O valor da segunda parcela será:

• A) R$ 5.520,00.

• B) R$ 5.450,00.

• C) R$ 5.180,00.

• D) R$ 5.230,00.

• E) R$ 5.360,00.

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

Raciocínio Lógico-quantitativo / Probabilidade, Variáveis Aleatórias, Principais Distribuições de Probabilidade, Estatística Descritiva

Fonte: GESTãO SOCIAL / MPOG / 2012 / ESAF

Q24.

Amanda é médica ginecologista e, durante os finais de

semana, ela recebe, em média, 2 chamadas por hora

em seu telefone celular. Assim, a probabilidade de, no

próximo final de semana, Amanda receber exatamente 3

chamadas em 2 horas é igual a:



• A) 

• B) 

• C) 

• D) 

• E) 
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Raciocínio Lógico-quantitativo / Amostragem

Fonte: ANALISTA DE COMéRCIO EXTERIOR - GRUPO V / MDIC / 2012 / ESAF

Q25.

Considerando a população de empresas da questão 36, qual o valor mais próximo do número esperado de empresas exportadoras em uma amostra aleatória de

tamanho 20 retirada sem reposição da população?

• A) 10.

• B) 8.

• C) 7,5.

• D) 6.

• E) 4.
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Raciocínio Lógico-quantitativo / Teste de Hipóteses

Fonte: ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORçAMENTO - GERêNCIA DE PROJETOS E GOVERNANçA DE TI / MPOG / 2015 / ESAF

Q26.

Um auditor deseja saber se o valor médio de todas

as contas a receber de uma empresa é de R$

260,00. Para tanto ele realiza um teste de hipóteses

bilateral. O auditor retira uma amostra aleatória de

36 contas a receber e obtém como estimativa para

o desvio-padrão populacional R$ 36,00. Além disso,

o auditor estabelece os valores críticos para esse

teste de hipóteses, a saber: se a média amostral

for inferior a R$ 248,00 ou superior a R$ 272,00,

ele rejeita a hipótese nula; caso contrário ele não

terá evidências sufi cientes para rejeitar a hipótese

nula. Como a amostra retirada pelo auditor é maior

do que 30 contas, ele utilizou como estatística de

teste a variável normal padronizada. O auditor sabe

que, em uma distribuição normal padronizada, 95%

das observações encontram-se, aproximadamente,

entre 2 desvios-padrão. Desse modo, pode-se

corretamente afirmar que:

• A) Ho: x■ = 0 e o nível de significância é aproximadamente 5%.

• B) Ho: µ = 0 e a região de aceitação equivale, exatamente, a 2 desvios-padrão.

• C) Ho: x■ = 0 e a região de aceitação equivale, exatamente, a 2 desvios-padrão.

• D) Ho: x■ = 0 e a região de rejeição equivale, aproximadamente, a 2 desvios-padrão.

• E) Ho: µ = 0 e a região de aceitação equivale, aproximadamente, a 2 desvios-padrão.
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Raciocínio Lógico-quantitativo / Análise de Regressão

Fonte: GESTãO SOCIAL / MPOG / 2012 / ESAF

Q27.

Um modelo de regressão linear múltipla foi estimado pelo

método de Mínimos Quadrados, obtendo-se, com um

nível de confiança de 90%, os seguintes resultados:

1. ■ = 3 + 2 x1 + 3x2 - 2 x3 ;

2. o coeficiente de determinação R2 é igual a 0,8432;

3. os valores de p ■ ou p-value ■ correspondentes aos

regressores de x1, x2 e x3 são, respectivamente, iguais

a: 0,05; 0,06 e 0,12.

Desse modo, pode-se afirmar que, para esse nível de

confiança:

• A) se x1 aumentar em uma unidade, Y diminuirá de 2

unidades.

• B) x1, x2 e x3 explicam as variações de Y em torno de sua

média.

• C) 84,32% das variações de Y em torno de sua média

são explicadas por x1, x2 e x3.

• D) x1 e x2 explicam as variações de Y em torno de sua

média.

• E) a probabilidade de se cometer Erro Tipo II é igual a

90%.
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Administração Geral e Pública / Administração Geral / Planejamento / Planejamento estratégico

Fonte: ESPECIALISTA EM REGULAçãO DE AVIAçãO CIVIL - ÁREA 1 / ANAC / 2016 / ESAF

Q28.

A respeito da elaboração do planejamento organizacional, 

analise as afirmativas abaixo, classificando-as em 

verdadeiras (V) e falsas (F), e, em seguida, assinale a 

opção que contenha a sequência correta. 

 

 

 

( ) O Planejamento Estratégico Situacional (PES) propõe a 

avaliação da efetividade de um projeto governamental, 

analisando sua viabilidade por meio das dimensões de 

governabilidade e capacidade de governo. 

 

 

( ) Existem três tipos de planejamento: o estratégico, o tático 

e o operacional. 

 

 

( ) O planejamento estratégico define metas e planos para 

todos os níveis gerenciais da organização. 

 

 

( ) O elemento do planejamento estratégico que define a



razão de ser da organização é denominado missão.

• A) V, F, V, F

• B) F, V, F, V

• C) V, V, F, V

• D) F, F, V, V

• E) F, V, F, F
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Administração Geral e Pública / Administração Geral / Processo decisório / Técnicas de análise e solução de problemas

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ÁREA 2 / ANAC / 2016 / ESAF

Q29.

Assinale a opção correta relativa à tomada de decisões.

• A) A criação de instrumentos para tornar decisões e

rotinas mais realistas, guiando flutuações de mercado,

contribui para otimizar indicadores de racionalidade.

• B) A organização busca um comportamento racional por

meio de ações que contribuam para a consecução de

suas metas e seus objetivos.

• C) A priorização de premissas para orientação de decisões

de stakeholders, otimizando o comportamento

individual, implica menor racionalidade de rotinas

sistematizadas.

• D) A organização busca um dimensionamento comportamental

orientado a ações que contribua para a ratificação de

suas metas e objetivos.

• E) A organização busca um comportamento funcional em

metas e objetivos que contribuam para a consecução

de suas ações.
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Administração Geral e Pública / Administração Geral / Gestão de pessoas / Estilos de liderança

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANAC / 2016 / ESAF

Q30.

Em um estudo pioneiro sobre liderança, White e Lippitt

fizeram uma pesquisa em 1939 para verificar o impacto

causado por três diferentes estilos de liderança e os climas

sociais resultantes. Para esses autores, existem três tipos

básicos de liderança: a autocrática, a liberal (laissez-faire)

e a democrática. Assinale a única afirmativa referente à

liderança democrática.

• A) Na programação dos trabalhos, a participação do

líder no debate é limitada, apresentando apenas

alternativas variadas ao grupo, esclarecendo que

poderia fornecer informações desde que as pedissem.

• B) Na participação do líder, o líder é “pessoal” e

dominador nos elogios e nas críticas ao trabalho de

cada membro.

• C) Na tomada de decisões, as diretrizes são debatidas e

decididas pelo grupo que é estimulado e assistido pelo

líder.

• D) Na divisão do trabalho, o líder determina qual a

tarefa que cada um deverá executar e qual o seu

companheiro de trabalho.

• E) Na programação dos trabalhos, o líder determina as 

providências para a execução das tarefas, cada uma



por vez, à medida que se tornam necessárias e de 

maneira imprevisível para o grupo.
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Administração Geral e Pública / Administração Geral / Gestão de pessoas / Gestão por competências

Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / PECFAZ / 2013 / ESAF

Q31.

Considere o processo de gestão de competências e analise as questões que se seguem. Após, assinale a opção correta.

I. Na gestão de pessoas por competências, o treinamento se refere ao desenvolvimento de competências da pessoa com vistas ao cargo que ocupa.

II. Na gestão por competências, a organização preocupa-se com a adequação do perfil da pessoa ao atendimento de demandas presentes e futuras.

III. A gestão de competências deve estar em perfeita sintonia com a estratégia organizacional, pois é a visão estratégica da organização que orienta as políticas

e diretrizes organizacionais e todos os esforços de captação e do desenvolvimento de competências.

• A) Somente I e III estão corretas.

• B) Somente I e II estão corretas.

• C) Somente II e III estão corretas.

• D) Nenhuma está correta.

• E) Todas estão corretas.
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Administração Geral e Pública / Administração Geral / Gestão de pessoas / Trabalho em equipe

Fonte: ESPECIALISTA EM REGULAçãO DE AVIAçãO CIVIL - ÁREA 1 / ANAC / 2016 / ESAF

Q32.

Para que uma equipe seja bem-sucedida, são necessários

os seguintes elementos, exceto:

• A) clareza na definição das metas a serem alcançadas.

• B) papéis claramente definidos.

• C) procedimentos decisórios a cargo do líder.

• D) comunicação clara.

• E) uso da abordagem científica.
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Administração Geral e Pública / Administração Geral / Gestão de pessoas / Motivação

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ÁREA 1 / ANAC / 2016 / ESAF

Q33.

É possível admitir que alguns procedimentos podem ser

adotados para motivar pessoas. Entre as possibilidades

podemos destacar os itens abaixo, exceto:

• A) reconhecimento e recompensa pelo bom trabalho.

• B) remuneração como fator único.

• C) perspectivas de crescimento profissional.

• D) investimento no desenvolvimento dos indivíduos e

das equipes.

• E) benefícios que assegurem o bem-estar físico e

psicológico dos funcionários.
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Administração Geral e Pública / Administração Geral / Gestão / Gerenciamento de projetos

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ÁREA 2 / ANAC / 2016 / ESAF

Q34.

O processo Definir as Atividades faz parte da área de

conhecimento

• A) Gerenciamento da Integração do Projeto.

• B) Gerenciamento do Tempo do Projeto.

• C) Gerenciamento do Escopo do Projeto.

• D) Gerenciamento dos Custos do Projeto.

• E) Gerenciamento da Qualidade do Projeto.
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Administração Geral e Pública / Administração Geral / Gestão / Gerenciamento de processos

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ÁREA 2 / ANAC / 2016 / ESAF

Q35.

O grupo de processos de execução está relacionado à

área de conhecimento

• A) Gerenciamento do Tempo do Projeto.

• B) Gerenciamento das Comunicações do Projeto.

• C) Gerenciamento dos Custos do Projeto.

• D) Gerenciamento dos Riscos do Projeto.

• E) Gerenciamento do Escopo do Projeto.

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

Administração Geral e Pública / Administração Geral / Gestão / Gestão da Mudança

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ÁREA 2 / ANAC / 2016 / ESAF

Q36.

Ao realizar inovações, as empresas

• A) processam informações, de forma endógena, para

ambientes exógenos de lições aprendidas.

• B) privilegiam as dimensões epistemológica e criptológica

do conhecimento.

• C) criam novas informações e conhecimentos, de dentro

para fora, redefinindo problemas e soluções.

• D) adequam informações e conhecimentos a problemas

já resolvidos.

• E) criam novas estruturas, verticalizadas de cima para

baixo, orientadas a funções:
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Administração Geral e Pública / Administração Geral / Gestão / Gestão da informação e do conhecimento

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ÁREA 2 / ANAC / 2016 / ESAF

Q37.

Assinale a opção correta.

• A) A informação pode servir como um recurso, um

insumo na produção de bens e serviços.



• B) A informação pode servir como um ativo, ou seja,

uma organização de agentes que contribui para os

resultados de uma empresa.

• C) A informação pode servir como um processo

contingenciado na produção de bens e serviços.

• D) A informação pode ser encarada como uma forma de

governança que atribui insumos aos resultados de

uma empresa.

• E) A informação é um insumo delimitador da obtenção de

vantagem competitiva pela organização.
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Administração Geral e Pública / Administração Geral / Controle administrativo / Indicadores de desempenho

Fonte: ESPECIALISTA EM POLíTICAS PúBLICAS E GESTãO GOVERNAMENTAL - EPPGG / ESAF / 2014 / ESAF

Q38.

A principal matéria-prima de um sistema de

monitoramento de programas sociais são os dados

operacionais dos programas, que vão permitir o

estabelecimento de indicadores. As afirmativas

abaixo acerca de indicadores estão corretas, exceto:

• A) um indicador consiste em um valor usado para

medir e acompanhar a evolução de algum

fenômeno ou os resultados de processos sociais.

• B) os dados precisam ser produzidos no próprio

órgão público que gerencia o programa (internamente), em seus vários departamentos e secretarias, mas não podem ser produzidos externamente, por

entidades privadas ou associações

da sociedade civil, pois estas (instituições privadas) poderiam distorcer os resultados.

• C) o aumento ou diminuição dos valores encontrados nos indicadores permite verificar as mudanças ocorridas nos programas sociais.

• D) os indicadores de monitoramento podem ser

agrupados nas seguintes classes: “estrutura” –

valores relativos à execução físico-financeira,

à infraestrutura, etc.; “processos” – valores

relativos às etapas/relações que fazem parte

da implementação do programa; “resultados”

– valores relativos ao alcance de metas do

programa.

• E) indicadores podem ser produzidos com base em

resultados de pesquisas de avaliação. Contudo,

isso só tem um sentido efetivo se a pesquisa

for repetida, para comparar os indicadores

no tempo, se tiverem comparabilidade com

outros indicadores, produzidos a partir de

outras bases de dados; ou ainda, se puderem

ser interpretados à luz de algum objetivo que

se queira alcançar. Indicadores de avaliação

também expressam certas condições relativas

a “estrutura”, a “processos” e a “resultados”,

esta última categoria englobando os indicadores

de “impactos” e “efeitos”, de acordo com as

dimensões do estudo a partir do qual são

produzidos.
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Administração Geral e Pública / Administração Geral / Comunicação organizacional / Habilidades e elementos da comunicação

Fonte: ANALISTA TRIBUTáRIO - INFORMáTICA / Receita Federal / 2012 / ESAF

Q39.

Selecione a opção que melhor representa o conjunto das afirmações, considerando C para afirmativa correta e E para afirmativa errada. 



I. A codificação pelo emissor, a transmissão, a decodificação e o feedback constituem o processo de comunicação. 

 

II. A comunicação formal somente se consolida nos fluxos direcionais descendente e lateral. O fluxo ascendente é exclusivo da comunicação informal. 

 

III. Como atividade gerencial a comunicação deve proporcionar motivação, cooperação e satisfação nos cargos.

• A) E - E - C.

• B) C - E - E.

• C) C - C - E.

• D) C - E - C.

• E) E - C - E.
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Administração Geral e Pública / Administração Pública / Modelos teóricos de Administração Pública: patrimonialista, burocrático e gerencial /

Experiências de reformas administrativas

Fonte: AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AFRFB / Receita Federal / 2014 / ESAF

Q40.

Conforme o Instrumento "Para Avaliação da GestãoPública"(Brasil,2010),diversascaracterísticasinerentes à natureza pública diferenciam as organizações da

administração pública das organizações da iniciativa privada.Éincorretoapresentarcomocaracterística:

• A) o controle social é requisito essencial para a administração pública contemporânea em regimes democráticos, o que resulta em garantia de transparência

de suas ações e atos e na institucionalização de canais de participação social, enquantoasorganizaçõesprivadasestãofortemente orientadas para a

preservação e proteção dos interessescorporativos(dirigenteseacionistas).

• B) aadministraçãopúblicaeasorganizaçõesprivadas nãopodemfazeracepçãodepessoas,devemtratar a todos igualmente e com qualidade. O tratamento

diferenciadonãoépermitidoporlei.

• C) a administração pública só pode fazer o que a lei permite, enquanto a iniciativa privada pode fazer tudo que não estiver proibido por lei. A legalidade

fixaosparâmetrosdecontroledaadministraçãoedo administrador,paraevitardesviosdeconduta.

• D) aadministraçãopúblicatemopoderderegularegerar obrigações e deveres para a sociedade, assim, as suasdecisõeseaçõesnormalmentegeramefeitosem

largaescalaparaasociedadeeemáreassensíveis.O Estadoéaúnicaorganizaçãoque,deformalegítima, detém este poder de constituir unilateralmente

obrigaçõesemrelaçãoaterceiros.

• E) as organizações privadas buscam o lucro financeiro e formas de garantir a sustentabilidade do negócio.A administração pública busca gerar valor para a

sociedade e formas de garantir o desenvolvimento sustentável, sem perder de vista a obrigação de utilizarosrecursosdeformaeficiente.
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Administração Geral e Pública / Administração Pública / Modelos teóricos de Administração Pública: patrimonialista, burocrático e gerencial /

Evolução dos modelos/paradigmas de gestão: a nova gestão pública

Fonte: CONTADOR / FUNAI / 2016 / ESAF

Q41.

Segundo Peters e Pierre (2010, pág. 21), uma

das grandes “(...) mudanças na gestão pública

[contemporânea] tem sido o estreitamento da

relação entre Estado e sociedade na entrega de

serviços públicos. O governo não é mais um ator

autônomo na implementação de políticas, e cada

vez mais frequentemente dependente do setor

privado e do terceiro setor para cumprir seus

objetivos”.

(PETERS, B. G.; PIERRE, J. Administração pública: coletânea. 2010, pág. 21)

São formas de interface do Estado brasileiro

com organizações não-estatais e atores sociais,

respectivamente, para a execução e discussão das

políticas públicas, exceto:

• A) Parcerias com Organizações da Sociedade Civil

de Interesse Público e Conselhos Setoriais.



• B) Contrato de Gestão com Organizações Sociais

e práticas de Orçamento Participativo.

• C) Parcerias Público-Privadas e realização de

Audiências Públicas.

• D) Insulamento Burocrático e Consultas Públicas

com o uso de tecnologias de informação e

comunicação.

• E) Contrato de Concessão e organização de

Conferências de Políticas Públicas.
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Administração Geral e Pública / Administração Pública / Qualidade na Administração Pública

Fonte: CONTADOR / FUNAI / 2016 / ESAF

Q42.

Sobre o processo decisório na administração

pública, que envolve técnicas de análise de

problemas, solução de problemas e tipos de

decisão, é correto afirmar que:

• A) problemas públicos cíclicos são aqueles que

ocorrem de repente, sem uma periodicidade

prevista e que recebem um pico de atenção da

opinião pública e dos governantes por causa de

algum evento extraordinário.

• B) a análise política dos problemas públicos trata,

sobretudo, da descrição dos atores envolvidos

com o problema, suas relações com o problema,

suas perspectivas, seus interesses e seu senso

de urgência.

• C) a análise custo-benefício é um método de

auxílio à tomada de decisão sobre alguma

política (programa, projeto, atividade) que tem

como objetivo maximizar a equidade. É também

conhecida como análise social de problemas

públicos.

• D) a análise custo-efetividade é um método de

auxílio à tomada de decisão sobre alguma

política (programa, projeto, atividade) que tem

como objetivo maximizar a eficiência integrada

com a eficácia. É também conhecida como

análise econômica de problemas públicos.

• E) o tipo de decisão incremental considera que

os administradores públicos usam métodos

abrangentes, com forte embasamento científico,

em suas escolhas. Isto é, decidem de modo

racional por sucessivas comparações ilimitadas

entre situações.
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Administração Geral e Pública / Administração Pública / Novas tecnologias gerenciais e organizacionais e sua aplicação na Administração Pública

Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / PECFAZ / 2013 / ESAF

Q43.

A respeito dos sistemas estruturantes do poder executivo federal, assinale a atividade que não está organizada sob a forma de sistema.

• A) Atividades de pessoal.

• B) Atividades de administração financeira.

• C) Atividades de serviços gerais.

• D) Atividades jurídicas.



• E) Atividades de contabilidade.
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Administração Geral e Pública / Administração Pública / Gestão Pública empreendedora

Fonte: ADMINISTRATIVA / CGU / 2012 / ESAF

Q44.

Nos moldes atuais, a adoção de estratégias competitivas, pela administração pública como um todo, afigura-se tarefa pouco sustentável uma vez que

• A) é impensável supor a possibilidade de concorrência entre órgãos públicos.

• B) sua aplicabilidade se restringe às empresas públicas.

• C) os serviços públicos entregues aos usuários não podem ser diferenciados.

• D) a administração pública carece de uma contabilidade de custos efetiva.

• E) sua aplicabilidade se restringe às empresas públicas e às sociedades de economia mista.

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

Administração Geral e Pública / Administração Pública / Ética no exercício da função pública

Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / PECFAZ / 2013 / ESAF

Q45.

A respeito da ética profissional do servidor público civil do poder executivo federal, analise as afirmativas abaixo, classificando-as como verdadeiras (V) ou falsas

(F). Ao final, assinale a opção que contenha a sequência correta.

( ) O servidor público deve pautar sua conduta pelo princípio da legalidade, devendo sempre decidir entre o legal e o ilegal, abstendo-se de agir segundo a

ponderação entre o honesto e o desonesto.

( ) O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade, na conduta do servidor público, é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo.

( ) Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não pode omiti-la, ainda que contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou da Administração

Pública.

• A) V, V, V.

• B) F, V, V.

• C) F, F, F.

• D) V, F, V.

• E) V, F, F.

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

Administração Geral e Pública / Administração Pública / Orçamento público e os parâmetros da política fiscal

Fonte: ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORçAMENTO - GERêNCIA DE PROJETOS E GOVERNANçA DE TI / MPOG / 2015 / ESAF

Q46.

A adoção do orçamento participativo como instrumento

de complementação da democracia representativa

proporciona à sociedade

• A) gerir, ela própria, os recursos destinados à aplicação

em investimentos e serviços que beneficiam a sua

região.

• B) diminuir a força e o papel do legislativo na definição

das prioridades na aplicação dos recursos públicos.

• C) submeter o governo à vontade da sociedade na

definição das políticas públicas e prioridades na

realização de investimentos.

• D) transferir do governo para a sociedade a

responsabilidade pela gestão dos bens públicos de

uso comum.



• E) definir prioridades de investimentos em obras e

serviços a serem realizados a cada ano com recursos

do ente público.

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

Administração Geral e Pública / Administração Pública / Ciclo orçamentário

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TST / 2017 / FCC

Q47.

O ciclo orçamentário compreende a Lei de Diretrizes Orçamentárias − LDO, que constitui um importante instrumento de planejamento orçamentário-financeiro.

Nesse contexto, compõem a LDO, entre outros aspectos:

• A) programa e ações governamentais com duração de mais de um exercício financeiro e a correspondente fonte de custeio.

• B) anexo de Riscos Fiscais, onde serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas

públicas, informando as providências a serem tomadas, caso se concretizem.

• C) autorização para abertura de créditos adicionais, especiais e extraordinários, em percentual da receita corrente líquida.

• D) autorização para realização de operações de crédito, observado o limite fixado por Resolução do Senado Federal.

• E) fixação dos limites de comprometimento com despesa de pessoal para o exercício subsequente.

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

Administração Geral e Pública / Administração Pública / Orçamento e gestão das organizações do setor público / Características básicas de sistemas

orçamentários modernos

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - CONTáBIL / DNIT / 2012 / ESAF

Q48.

Os auditores contábeis utilizados pelo Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – Siafi têm como finalidade:

• A) determinar, de forma automatizada e em tempo real, as inconsistências das contas do ativo e do passivo que impeçam o levantamento dos balanços.

• B) auxiliar na identificação de situações críticas, erros frequentes e na verificação de inconsistência de forma automatizada.

• C) indicar para o analista contábil os principais erros cometidos na escrituração contábil realizada por meio de lançamentos manuais.

• D) indicar valores registrados a maior ou a menor em relação aos seus documentos originais, proporcionando condições para a sua correção.

• E) auxiliar os órgãos central e setorial de contabilidade na identificação de operadores e usuários que executaram transações com indícios de fraude.

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

Administração Geral e Pública / Administração Pública / Orçamento e gestão das organizações do setor público / Estrutura programática, econômica

e organizacional para alocação de recursos (classificações orçamentárias)

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ÁREA 1 / ANAC / 2016 / ESAF

Q49.

A emissão de moeda é um exemplo de:

• A) Receita Corrente.

• B) Receita de Capital.

• C) Despesa Corrente.

• D) Despesa de Capital.

• E) Ingresso Extraorçamentário.

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

Administração Geral e Pública / Administração Pública / Elaboração, Gestão e Avaliação Anual do PPA

Fonte: ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORçAMENTO - GERêNCIA DE PROJETOS E GOVERNANçA DE TI / MPOG / 2015 / ESAF

Q50.



Assinale a opção que indica uma exceção aos valores

que alicerçam a visão de futuro do Brasil exposta na

Mensagem Presidencial do Plano Plurianual 2012-2015.

• A) Excelência na Gestão.

• B) Soberania.

• C) Democracia.

• D) Diversidade Cultural e Identidade Nacional.

• E) Integração Regional.

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

Direito Constitucional / Teoria geral do Estado

Fonte: JUIZ SUBSTITUTO / TJ/GO / 2015 / FCC

Q51.

Visto que as palavras Constituição e governo significam a mesma coisa, visto que o governo é autoridade suprema nos Estados

e que forçosamente esta autoridade suprema deve repousar nas mãos de um só, ou de vários, ou de uma multidão, segue-se

que desde que um só, ou vários, ou a multidão usem da autoridade com vistas ao interesse geral, a Constituição é pura e sã

forçosamente; ao contrário, se se governa com vistas ao interesse particular, isto é, ao interesse de um só, ou de vários, ou da

multidão, a Constituição é viciada e corrompida; porque de duas coisas uma: é preciso declarar que os cidadãos não participam

do interesse geral, ou dele participam.

O excerto acima transcrito contempla aspectos essenciais dos critérios adotados para classificação das formas de governo por

• A) Rousseau.

• B) Maquiavel.

• C) Montesquieu.

• D) Aristóteles.

• E) Locke.

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

Direito Constitucional / Teoria geral da Constituição: conceito, origens, conteúdo, estrutura e classificação; Tipos de Constituição

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANAC / 2016 / ESAF

Q52.

Considerando a classificação das Constituições, marque

a opção correta.

• A) Quanto à extensão e à finalidade: dogmáticas.

• B) Quanto à origem: históricas.

• C) Quanto ao conteúdo: não escritas.

• D) Quanto à estabilidade: flexíveis.

• E) Quanto à origem: analíticas.

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

Direito Constitucional / Supremacia da Constituição

Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / PECFAZ / 2013 / ESAF

Q53.

Quanto à hierarquia das normas, assinale a opção incorreta.

• A) Não há hierarquia entre lei complementar e lei ordinária, mas campos de atuação distintos, uma vez que a Constituição Federal expressamente indica as

matérias que devem ser tratadas por lei complementar.

• B) As emendas constitucionais têm a mesma posição hierárquica das normas constitucionais originárias, embora somente aquelas estejam sujeitas a

controle de constitucionalidade.



• C) A Constituição Federal é hierarquicamente superior às Constituições Estaduais, mas estas não têm prevalência sobre as leis orgânicas municipais, que

retiram da própria Constituição Federal seu fundamento de validade.

• D) Há hierarquia entre as normas jurídicas quando uma delas, a norma superior, é fundamento de validade da outra, a norma inferior.

• E) Nas hipóteses de repartição vertical de competências, quando cabe à União estabelecer as normas gerais e aos Estados as normas específicas

relativamente a determinadas matérias, haverá subordinação das normas estaduais em relação às normas gerais federais.

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

Direito Constitucional / Poder constituinte

Fonte: AFRF - TRIBUTáRIA E ADUANEIRA / Receita Federal / 2005 / ESAF

Q54.

Sobre o poder constituinte, marque a única opção correta.

• A) A impossibilidade de alteração da sua própria titularidade é uma limitação material implícita do poder constituinte derivado.

• B) A existência de cláusulas pétreas, na Constituição brasileira de 1988, está relacionada com a característica de condicionado do poder constituinte

derivado.

• C) Como a titularidade da soberania se confunde com a titularidade do poder constituinte, no caso brasileiro, a titularidade do poder constituinte originário é

do Estado, uma vez que a soberania é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil.

• D) A impossibilidade de a Constituição Federal ser emendada na vigência de estado de defesa se constitui em uma limitação material explícita ao poder

constituinte derivado.

• E) O poder constituinte originário é inicial porque não sofre restrição de nenhuma limitação imposta por norma de direito positivo anterior.

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

Direito Constitucional / Interpretação da Constituição e Controle de Constitucionalidade / Normas constitucionais e inconstitucionais

Fonte: ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORçAMENTO - GERêNCIA DE PROJETOS E GOVERNANçA DE TI / MPOG / 2015 / ESAF

Q55.

Sobre a interpretação das normas constitucionais

relativas ao ingresso mediante concurso público em

cargos e funções públicas, assinale a opção correta.

• A) No caso de vício de legalidade, é lícito à

Administração Pública anular seus próprios

atos. Contudo, em se tratando de anulação

de nomeações, deve-se promover o devido

processo legal, por ter consequências para

terceiros.

• B) O exame psicotécnico pode ser estabelecido

para concurso público desde que previamente

previsto em edital, tendo por base critérios

objetivos de reconhecido caráter científico,

devendo existir, inclusive, a possibilidade de

reexame.

• C) A restrição da admissão a cargos públicos a partir

da idade somente se justifica se prevista em lei

e quando situações concretas exigirem um limite

razoável, tendo em conta o grau de esforço a ser

desenvolvido pelo ocupante do cargo ou função.

Nestes casos, permite-se a exigência de teste

de esforço físico com critérios diferenciados em

razão da faixa etária.

• D) A eliminação do candidato de concurso público

que esteja respondendo a inquérito ou ação

penal não fere o princípio da presunção de

inocência, nos casos em que a lei de regência

da respectiva carreira preveja a fi gura dos “bons

antecedentes”.

• E) Não viola o princípio constitucional da isonomia

norma editalícia que estabelece como título

o exercício de função pública correlata com o

cargo pretendido.



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

Direito Constitucional / Emenda, reforma e revisão constitucional

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ÁREA 1 / ANAC / 2016 / ESAF

Q56.

Considerando-se a iniciativa de Emenda ao texto

constitucional, conforme disposto no texto da Constituição

Federal, é correto afirmar:

• A) Mais de um terço das Assembleias Legislativas das

unidades da Federação, manifestando-se, cada uma

delas, pela maioria absoluta de seus membros.

• B) Mais de dois terços das Assembleias Legislativas das

Unidades da Federação, manifestando-se, cada uma

delas, pela maioria simples de seus membros.

• C) Mais da metade das Assembleias Legislativas das

unidades da Federação, manifestando-se, cada uma

delas, pela maioria simples de seus membros.

• D) Mais da metade das Assembleias Legislativas das

unidades da Federação, manifestando-se, cada uma

delas, pela maioria absoluta de seus membros.

• E) Mais da metade das Assembleias Legislativas das

unidades da Federação, manifestando-se, cada uma

delas, pela maioria relativa de seus membros.

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

Direito Constitucional / Princípios fundamentais da CF/88

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANAC / 2016 / ESAF

Q57.

Considerando o disposto no texto constitucional, a

Administração Pública direta e indireta da União, dos

estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá a

alguns princípios, exceto:

• A) legitimidade.

• B) publicidade.

• C) moralidade.

• D) impessoalidade.

• E) eficiência.

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

Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais

Fonte: CONTADOR / FUNAI / 2016 / ESAF

Q58.

Sobre a temática dos Direitos e Garantias

Fundamentais, assinale a opção correta.

• A) É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício

ou profissão, atendidas as qualificações

profissionais que a lei complementar estabelecer.

• B) É livre a manifestação de pensamento, sendo

permitido o anonimato.

• C) Aos autores pertence o direito exclusivo da

utilização, publicação ou reprodução de suas

obras, não transmissíveis aos herdeiros.



• D) A criação de associações e, na forma da lei, a

de cooperativas independem de autorização,

sendo vedada a interferência estatal em seu

funcionamento.

• E) A lei não pode restringir a publicidade dos atos

processuais.

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

Direito Constitucional / Organização do Estado político-administrativo

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANAC / 2016 / ESAF

Q59.

Em relação à organização político-administrativa, nos

termos da Constituição Federal, é incorreto afirmar:

• A) A reintegração de território será regulada por lei

complementar.

• B) Os municípios podem ser incorporados por meio de

lei estadual dentro do período determinado por Lei

Complementar Federal.

• C) O desmembramento de estado está sujeito à consulta

prévia à população envolvida mediante referendo.

• D) Os territórios federais integram a União.

• E) Faz-se necessária a divulgação de estudos de

viabilidade municipal a fim de viabilizar eventual fusão

de município.

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

Direito Constitucional / Administração Pública

Fonte: ESPECIALISTA EM REGULAçãO DE AVIAçãO CIVIL - ÁREA 1 / ANAC / 2016 / ESAF

Q60.

Em relação aos servidores públicos, nos termos da

Constituição Federal, é correto afirmar:

• A) São efetivos, após três anos de exercício, os

servidores nomeados para cargo de provimento

efetivo em virtude de concurso público.

• B) O servidor demitido que tiver a decisão de sua

demissão invalidada judicialmente será reconduzido

ao cargo que ocupava.

• C) O servidor ocupante exclusivamente de cargo em

comissão pode optar pelo regime de previdência dos

servidores públicos.

• D) Aos municípios há vedação constitucional de

estabelecerem regime de previdência complementar

para seus servidores.

• E) É constitucional o cômputo dos tempos de serviço,

e não de contribuição federal, estadual e municipal

para fins de disponibilidade, sendo lícita, para fins de

aposentadoria, a contagem cumulativa dos respectivos

tempos de contribuição, e não de serviço.

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

Direito Constitucional / Organização dos Poderes / O Poder Legislativo / A fiscalização contábil, financeira e orçamentária

Fonte: CONTADOR / FUNAI / 2016 / ESAF

Q61.



O Tribunal de Contas da União (TCU) possui papel

importante na fiscalização contábil, financeira e

orçamentária. Sobre o referido órgão, assinale a

opção correta.

• A) Os membros do TCU são escolhidos entre

ministros dos Tribunais Superiores.

• B) O TCU aprecia, para fins de registro, a legalidade

dos atos de nomeação de cargos de provimento

em comissão.

• C) O TCU realiza, sempre por iniciativa própria,

inspeções e auditorias de natureza contábil.

• D) O TCU julga as contas do Presidente da

República.

• E) O TCU encaminhará ao Congresso Nacional,

trimestral e anualmente, relatório de suas

atividades.

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

Direito Constitucional / Organização dos Poderes / O Poder Executivo

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANAC / 2016 / ESAF

Q62.

Em relação às atribuições do Presidente da República,

nos termos do disposto na Constituição Federal, não

compete a este

• A) nomear o Advogado-Geral da União.

• B) presidir o Conselho de Defesa Nacional.

• C) expedir instruções para a execução das leis.

• D) nomear os Ministros do Tribunal de Contas da União.

• E) executar a Intervenção Federal.

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

Direito Constitucional / Organização dos Poderes / Poder Judiciário

Fonte: ESPECIALISTA EM REGULAçãO DE AVIAçãO CIVIL - ÁREA 1 / ANAC / 2016 / ESAF

Q63.

Em relação à competência e à composição do Conselho

Nacional de Justiça (CNJ), é correto afirmar:

• A) é composto por dois membros do Ministério Público

estadual, escolhidos pelo Procurador-Geral da

República.

• B) é o órgão competente para processar e julgar as ações

penais propostas em face de seus conselheiros.

• C) não é legitimado a propor ação direta de

constitucionalidade.

• D) é composto por um advogado indicado pelo Conselho

Seccional da Ordem dos Advogados.

• E) é o órgão competente para processar e julgar as

ações em que todos os membros da magistratura

sejam direta ou indiretamente interessados.

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

Direito Constitucional / Organização dos Poderes / O Ministério Público

Fonte: ESPECIALISTA EM REGULAçãO DE AVIAçãO CIVIL - ÁREA 1 / ANAC / 2016 / ESAF



Q64.

Acerca das Funções Essenciais à Justiça, nos termos da

Constituição Federal, assinale a opção correta.

• A) Não está sujeita a nova arguição e aprovação pelo

Senado Federal a recondução, ou reconduções, do

Procurador-Geral da República.

• B) A escolha do Advogado-Geral da União é de livre

nomeação do Presidente da República, o qual deve

ser integrante do quadro da Advocacia-Geral da União

e ter seu nome submetido à aprovação do Senado

Federal.

• C) A unidade, a indivisibilidade, a independência funcional

e a inamovibilidade são princípios institucionais da

Defensoria Pública.

• D) Cabe à Procuradoria-Geral da República a representação da União na execução da dívida ativa de natureza tributária.

• E) Somente mediante prévia autorização por maioria

absoluta do Senado Federal é que pode ocorrer a

destituição do Procurador-Geral da República, por

iniciativa do Presidente da República.

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

Direito Constitucional / A defesa do Estado e das instituições democráticas

Fonte: AUDITOR FISCAL / Receita Federal / 2012 / ESAF

Q65.

O Estado de Sítio e o Estado de Defesa são institutos previstos no Texto Constitucional de 1988 e adotados em situações extremas. Sobre eles é, correto

afirmar que:

• A) cabe ao governador do Estado, com a autorização da Assembléia Legislativa, decretar o Estado de Sítio no âmbito do Estado respectivo.

• B) as imunidades de Deputados ou Senadores subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante o voto da maioria absoluta dos

membros da Casa respectiva, nos casos de atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional, que sejam incompatíveis com a execução da medida.

• C) a decretação de estado de defesa e o pedido de autorização para a decretação de estado de sítio são hipóteses previstas na Constituição Federal para a

convocação extraordinária do Congresso Nacional pelo Presidente do Senado Federal.

• D) na vigência de Estado de Sítio, é suspenso qualquer procedimento em processo de cassação de Deputado ou Senador.

• E) o Estado de Defesa e o Estado de Sítio somente podem ser decretados após deliberação por maioria absoluta do Congresso Nacional.

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

Direito Constitucional / Da tributação e do orçamento / Sistema Tributário Nacional

Fonte: AUDITORIA E FISCALIZAçãO - GERAL / CGU / 2012 / ESAF

Q66.

Sobre o sistema tributário nacional, assinale a opção correta.

I. A previsão constitucional de repartição das receitas tributárias altera a distribuição de competência, tendo em vista que influi na privatividade do ente federativo

em instituir e cobrar seus próprios tributos.

II. A vedação ao confisco é facilmente conceituada no direito pátrio, vez que há definição objetiva, expressa em nosso ordenamento jurídico, que possibilita

aplicálo concretamente, sem a necessidade de ser estudada com o sistema socioeconômico.

III. A princípio da carência veda cobrar tributos antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, porém ele só

se aplica a algumas espécies de tributos.

IV. A orientação do Supremo Tribunal Federal inclina-se na linha de que o empréstimo compulsório é identificado como uma típica modalidade tributária que se

sujeita, por isso mesmo, ao regime jurídico constitucional inerente aos tributos em geral.

• A) Somente II, III e IV estão corretas.

• B) Somente I, II e III estão incorretas.

• C) Somente III e IV estão corretas.



• D) Somente I, II e IV estão incorretas.

• E) Somente II e III estão corretas.

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

Direito Constitucional / Da tributação e do orçamento / Das finanças públicas

Fonte: ANALISTA DE FINANçAS E CONTROLE - CONTáBIL / STN / 2012 / ESAF

Q67.

No que concerne à interpretação das disposições constitucionais relacionadas com finanças públicas, assinale a opção correta.

• A) A competência da União para emitir moeda será exercida exclusivamente pelo Banco Central.

• B) O Banco Central pode conceder empréstimos à entidade que não seja instituição financeira.

• C) O depósito da remuneração de servidor público estadual só pode ser realizado em instituição financeira estatal, ressalvados os casos previstos em lei

federal.

• D) A lei orçamentária federal anual compreenderá: o orçamento fiscal referente aos Poderes da União; o orçamento das despesas de custeio das empresas

estatais; e o orçamento da seguridade social.

• E) A lei orçamentária anual não conterá qualquer dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa.

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

Direito Constitucional / Da tributação e do orçamento / Do orçamento

Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / PECFAZ / 2013 / ESAF

Q68.

Quanto ao orçamento público, assinale a opção correta.

• A) A Lei Orçamentária Anual é peça que contém a previsão de receitas e a fixação das despesas públicas para um exercício financeiro, além de dispor

acerca de alterações na legislação tributária.

• B) De acordo com o princípio da universalidade, todas as despesas e receitas da Administração Pública devem estar previstas na lei orçamentária anual,

com exceção dos tributos criados posteriormente à aprovação dessa peça orçamentária.

• C) O plano plurianual deve espelhar o planejamento das atividades governamentais, estabelecendo, de forma nacional, as diretrizes, objetivos e metas da

Administração.

• D) A Lei de Diretrizes Orçamentárias deve conter o orçamento fiscal, o orçamento de investimento das empresas em que a União detém maioria do capital

social e o orçamento da seguridade social.

• E) O princípio da exclusividade impede que a Lei de Diretrizes Orçamentárias contenha dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa,

excetuando-se a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito.
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Direito Constitucional / Da ordem econômica e financeira

Fonte: ESPECIALISTA EM REGULAçãO DE AVIAçãO CIVIL - ÁREA 1 / ANAC / 2016 / ESAF

Q69.

Considerando os princípios gerais da atividade econômica

dispostos na Constituição Federal, é correto afirmar:

• A) As empresas públicas poderão ter privilégios fiscais

em relação às empresas do setor privado.

• B) O aproveitamento de energia renovável de capacidade

reduzida não depende de autorização ou concessão

para aproveitamento.

• C) Na condição de agente regulador da atividade

econômica, o Estado exercerá a função de

planejamento de forma determinante para o setor

privado.

• D) Integram a propriedade do solo, para efeito de

aproveitamento, os recursos minerais.

• E) O particular que recebe autorização para pesquisa 

de recursos minerais poderá cedê-la, total ou



parcialmente, desde que pelo mesmo prazo que a 

recebeu.
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Direito Constitucional / Da ordem social

Fonte: CONTADOR / FUNAI / 2016 / ESAF

Q70.

Sobre as disposições constitucionais pertinentes

aos índios, assinale a opção correta.

• A) É função institucional do Ministério Público

defender judicialmente os direitos e interesses

das populações indígenas.

• B) A União, os Estados e o Distrito Federal têm

competência legislativa concorrente sobre

populações indígenas.

• C) O Presidente da República tem a competência

de autorizar, em terras indígenas, a exploração

e o aproveitamento de recursos hídricos.

• D) Compete à Justiça do Trabalho processar e

julgar a disputa sobre direitos indígenas.

• E) Os municípios possuem a atribuição de

demarcar as terras tradicionalmente ocupadas

pelos índios.
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Direito Constitucional / Das disposições gerais e das disposições constitucionais transitórias

Fonte: JULGADOR ADMINISTRATIVO TRIBUTáRIO DO TESOURO ESTADUAL / SEFAZ/PE / 2015 / FCC

Q71.

Suponha que, por meio de medida provisória, o Presidente 

da República proceda à abertura de créditos orçamentários destinados a viabilizar a execução de investimentos 

e despesas de custeio considerados imprescindíveis a setores sensíveis e essenciais da administração federal, como implementação de adutoras, 

modernização de sistemas de transporte ferroviário e construção habitacional 

para famílias de baixa renda. 

 

 

 

A esse propósito, à luz das disposições constitucionais 

pertinentes, tem-se que: 

 

 

 

I. É expressamente vedada a adoção de medidas 

provisórias sobre matéria relativa a planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamentos e créditos adicionais e suplementares, ressalvada uma 

única exceção. 

 

 

II. Admite-se, excepcionalmente, a possibilidade de 

adoção de medida provisória para abertura de créditos suplementares visando ao atendimento de 

despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade 

pública. 

 

 

III. No caso em exame, ausente o pressuposto material 

que autoriza a edição de medidas provisórias para 

abertura de créditos orçamentários. 

 

 

IV. Despesa dessa natureza se caracterizaria como 

despesa ordinária ou, quando muito, exigiria a abertura de crédito suplementar ou especial, que depende de prévia autorização legislativa.



 

 

 

Está correto o que se afirma APENAS em

• A) I, III e IV.

• B) I e II.

• C) II e III.

• D) II, III e IV.

• E) I e IV.
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Direito Administrativo / Conceito de administração pública sob os aspectos orgânico, formal e material

Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / MTur / 2014 / ESAF

Q72.

O Estado é pessoa jurídica territorial soberana formada por três elementos indissociáveis e indispensáveis para a noção de um Estado independente.

Assinale a opção que contenha os três elementos essenciais para a existência do Estado.

• A) Povo, Carta Constitucional e Território.

• B) Autonomia, Governo e Povo.

• C) Território, Povo e Governo.

• D) Carta Constitucional, Povo e Governo.

• E) Autonomia, Povo e Território.

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

Direito Administrativo / Fontes do Direito Administrativo

Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / MTur / 2014 / ESAF

Q73.

Assinale a opção em que consta princípio da Administração Pública que não é previsto expressamente na Constituição Federal.

• A) Publicidade.

• B) Eficiência.

• C) Proporcionalidade.

• D) Legalidade.

• E) Moralidade.
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Direito Administrativo / Princípios da administração pública

Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / MTur / 2014 / ESAF

Q74.

Selecione a opção que descreva a característica central da contratualização de desempenho.

• A) Serve como mecanismo de controle da atuação administrativa das agências reguladoras.

• B) Estabelece condições específicas no relacionamento entre o Poder Público.

• C) Pode estar vinculado à concessão de autonomias e flexibilidades.

• D) Gera obrigações entre o Poder Público e as entidades da sociedade civil.

• E) É um mecanismo de participação de resultados.
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Direito Administrativo / Administração pública direta e indireta / Órgãos e entidades



Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / MTur / 2014 / ESAF

Q75.

Acerca dos Órgãos Públicos, assinale a opção correta.

• A) A teoria da representação é a tese atualmente adotada pela doutrina brasileira para legitimar a atuação do agente público em nome da pessoa jurídica

administrativa.

• B) Órgão pode integrar a estrutura de uma pessoa jurídica da Administração Indireta.

• C) Órgão público possui personalidade jurídica.

• D) A criação de um órgão público exemplifi ca a prática de descentralização administrativa.

• E) Não há possibilidade de hierarquia entre órgãos públicos.
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Direito Administrativo / Administração pública direta e indireta / Centralização e descentralização da atividade administrativa do Estado

Fonte: ESPECIALISTA EM REGULAçãO DE AVIAçãO CIVIL - ÁREA 1 / ANAC / 2016 / ESAF

Q76.

Complete as lacunas em branco com os termos

descentralização ou desconcentração.

Ao final, assinale a opção que contenha a sequência

correta.

1. Em nenhuma forma de _____________ há hierarquia.

2. Ocorre a chamada ______________ quando o Estado

desempenha algumas de suas atribuições por meio de

outras pessoas e não pela sua administração direta.

3. Trata-se, a ____________________, de mera técnica

administrativa de distribuição interna de competências.

4. Porque a ______________ ocorre no âmbito de

uma pessoa jurídica, surge relação de hierarquia, de

subordinação, entre os órgãos dela resultantes.

• A) descentralização/desconcentração/desconcentração/

descentralização

• B) descentralização/descentralização/desconcentração/

desconcentração

• C) desconcentração/desconcentração/descentralização/

descentralização

• D) desconcentração/descentralização/desconcentração/

descentralização

• E) desconcentração/descentralização/descentralização/

desconcentração
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Direito Administrativo / Administração pública direta e indireta / Empresas públicas

Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL - ADMINISTRAçãO TRIBUTáRIA / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC

Q77.

São exemplos de empresa pública e sociedade de economia mista, respectivamente:



• A) Banco do Brasil S.A. e Caixa Econômica Federal.

• B) Agência Nacional de Energia Elétrica e Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

• C) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e Caixa Econômica Federal.

• D) Companhia Nacional de Abastecimento e Banco do Brasil S.A.

• E) Banco do Brasil S.A. e Companhia Nacional de Abastecimento.
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Direito Administrativo / Administração pública direta e indireta / Autarquias

Fonte: CONTADOR / FUNAI / 2016 / ESAF

Q78.

Assinale a opção que não retrata uma característica

da autarquia.

• A) Os seus bens são públicos.

• B) A sua criação ocorre por meio de lei

complementar.

• C) Em regra, suas contratações devem ser feitas

mediante licitação.

• D) Há necessidade de concurso público para

seleção de seus trabalhadores.

• E) Possui personalidade jurídica.
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Direito Administrativo / Administração pública direta e indireta / Consórcios públicos

Fonte: PROCURADOR DE CONTAS / TCE/CE / 2015 / FCC

Q79.

Os municípios de uma região metropolitana e o Estado do qual são integrantes realizaram uma série de encontros para discutir a

questão ambiental, dado que no perímetro de seus territórios há relevante número de áreas de preservação ambiental, além de

excessivos núcleos de ocupação irregular de áreas de manancial, que impactam negativamente no abastecimento de água e

saneamento. Pretendem implementar uma série de medidas, tanto para regularização, quanto para desocupação, passando por

eventual recategorização das unidades de conservação. Como essas medidas envolvem competências de todos os entes

envolvidos, foi idealizada a criação de uma pessoa jurídica para implementação do plano de ação conjunta, inclusive mediante

realização de licitações e contratações necessárias. Essa pessoa jurídica deverá ser

• A) um consórcio administrativo, sob a forma de sociedade anônima, o que viabiliza aos entes consorciados a composição por

meio de participação acionária.

• B) uma autarquia, único ente que poderá receber a delegação de competências de todos os entes federativos envolvidos,

estes que deverão providenciar prévia autorização legislativa em suas esferas.

• C) um consórcio público, sob a forma de pessoa jurídica sem fins lucrativos, precedido de subscrição de protocolo de

intenções e de lei autorizadora de todos os entes federados envolvidos.

• D) um consórcio público, constituído sob a forma de autarquia, ente público que integrará a esfera do ente federado que tiver

a maior participação nas medidas previstas na forma do protocolo de intenções firmado entre todos os envolvidos.

• E) uma empresa pública, à qual é atribuída a qualificação de consórcio administrativo, constituída por participação acionária

de todos os entes federados envolvidos no planejamento em questão.
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Direito Administrativo / Administração pública direta e indireta / Sociedades de economia mista

Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / MTur / 2014 / ESAF

Q80.

Suponha que o Ministério do Turismo esteja planejando o estabelecimento de uma sociedade de economia mista, com a finalidade de administrar hotéis ao

redor do Brasil.

Discussões internas no âmbito ministerial foram travadas, com a finalidade de avaliar questões específicas daquele tipo de entidade da Administração Indireta.

Logo abaixo, são trazidas algumas das conclusões derivadas desses debates, de sorte que deve ser assinalada a opção correta, no tocante às características

da sociedade de economia mista.



• A) A sua criação é efeito direto da lei, tornando-se desnecessário ato posterior.

• B) A sociedade de economia mista, por ser entidade federal, possuiria personalidade jurídica de direito público.

• C) A sociedade de economia mista não poderia ser sociedade anônima.

• D) Os trabalhadores da sociedade de economia mista seriam contratados pelo regime estatutário.

• E) A sociedade de economia mista estaria sujeita à fiscalização do Tribunal de Contas.
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Direito Administrativo / Administração pública direta e indireta / Fundações públicas

Fonte: JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO / TRT 6ª / 2015 / FCC

Q81.

Uma fundação pública que tem como finalidade a pesquisa e desenvolvimento de medicamentos e tratamentos

na área de saúde pública apresentou ao Ministério da

Saúde um plano estratégico de reestruturação e desenvolvimento institucional, objetivando a ampliação de sua autonomia. De acordo com as disposições

constitucionais e

legais aplicáveis, a referida fundação poderá

• A) ser declarada, por Portaria do Ministro da Saúde,

fundação de apoio e amparo à pesquisa, que poderá

celebrar contratos de gestão para prestação de serviços à Administração pública, com dispensa de licitação.

• B) ter a sua autonomia ampliada mediante a edição de

lei específica, que altere sua natureza para agência

reguladora ou agência executiva.

• C) ter sua natureza alterada mediante atribuição de

qualificação, por decreto governamental, de fundação de apoio à pesquisa, passando a caracterizar-se

como fundação privada.

• D) ser alçada à categoria de agência reguladora, mediante a adequação de seus estatutos para refletir o

grau de autonomia compatível com tal categorização.

• E) celebrar contrato de gestão com o Ministério da

Saúde, com a fixação de metas de desempenho, recebendo, por ato do Presidente da República, a qualificação de agência executiva.

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

Direito Administrativo / Terceiro Setor

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ADMINISTRATIVA / DNIT / 2012 / ESAF

Q82.

A respeito do terceiro setor, analise as afirmativas abaixo, classificando-as como verdadeiras ou falsas.

Ao final, assinale a opção que contenha a sequência correta.

( ) Integram o terceiro setor as pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, que exercem atividades de interesse público, não exclusivas de Estado,

recebendo fomento do Poder Público.

( ) As entidades do terceiro setor integram a Administração Pública em sentido formal.

( ) O terceiro setor coexiste com o primeiro setor, que é o próprio Estado e com o segundo setor, que é o mercado.

( ) Integram o terceiro setor as organizações sociais de interesse público e as organizações sociais.

• A) V, V, F, V.

• B) V, F, V, V.

• C) F, F, V, V.

• D) V, F, F, V.

• E) V, V, V, F.

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

Direito Administrativo / Agentes públicos / Servidores públicos

Fonte: ESPECIALISTA EM POLíTICAS PúBLICAS E GESTãO GOVERNAMENTAL - EPPGG / ESAF / 2014 / ESAF



Q83.

Assinale a afirmativa correta.

• A) O denominado agente temporário é um prestador

de serviço, e nessa qualidade exerce atribuições

públicas sem ocupar cargo ou emprego público.

• B) A contratação para emprego público dispensa a

realização de concurso público.

• C) Dirigentes de empresas estatais possuem relação de Direito Privado com a estatal, mas são empregados e, portanto, regidos pela Consolidação

das Leis do Trabalho – CLT.

• D) Atualmente servidores públicos podem ser contratados para ocupar cargos públicos mediante

o regime da Consolidação das Leis do Trabalho

– CLT.

• E) Apesar de se caracterizar como atividade típica

de Estado, o exercício do poder de polícia

permite que seus agentes sejam submetidos ao

regime de contratação da CLT.
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Direito Administrativo / Agentes públicos / Disciplina constitucional dos agentes públicos

Fonte: AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AFRFB / Receita Federal / 2014 / ESAF

Q84.

Nos termosdodispostonaConstituiçãoFederal,emse tratandodosagentespúblicos,écorretoafirmar:

• A) háqueseobservar,parafinsdeaferiçãodeisonomia, as vantagens relativas à natureza do trabalho desempenhado.

• B) ademissãodeservidorestável,aoserinvalidadapor sentençajudicial,resultaemcolocaçãodomesmoem disponibilidaderemuneradaatéoaproveitamentodele

emoutrocargo.

• C) independentemente da causa da invalidez, a aposentadoriaporinvalidezpermanente,devidamente homologada,resultaráemproventosintegrais.

• D) aos servidores aposentados em determinado cargo, deveráserestendidoumbenefícioconcedidoatodos osocupantesdoreferidocargoaindaematividade.

• E) para fins de aposentadoria e disponibilidade, efetuar-se-áasomadostemposdeserviçofederal, estadual,distritalemunicipal.
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Direito Administrativo / Agentes públicos / Legislação federal aplicável aos agentes públicos

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANAC / 2016 / ESAF

Q85.

A respeito dos cargos públicos e das funções de confiança,

assinale a opção incorreta.

• A) A existência do cargo público está condicionada à

adoção de regime jurídico estatutário.

• B) Quando o agente público tem sua relação jurídica com

o poder público definida diretamente por lei, o lugar a

ser ocupado pelo agente, independentemente de se

tratar de agente político ou de servidor público, dentro

da estrutura da administração pública estatal, será um

cargo público.

• C) Todo cargo tem função, há situações excepcionais,

todavia, em que o agente público poderá desempenhar

função sem ocupar cargo público.

• D) Desde que o servidor ocupe cargo efetivo, ele pode

ser nomeado para exercer função de confiança.

• E) Os ocupantes dos cargos em comissão são servidores

públicos.

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

Direito Administrativo / Improbidade administrativa



Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ÁREA 1 / ANAC / 2016 / ESAF

Q86.

Assinale a opção correta.

• A) A Lei n. 8.429/92 não estabelece sanções penais pela

prática de atos de improbidade.

• B) A aplicação das sanções previstas na Lei n. 8.429/92

depende da rejeição das contas pelo órgão de controle

interno ou pelo tribunal ou conselho de contas.

• C) A aplicação das sanções enumeradas na Lei n.

8.429/92 é de competência exclusiva do Poder

Judiciário.

• D) O enquadramento da conduta do agente nas

categorias de atos de improbidade previstas na Lei n.

8.429/92 exige a demonstração do elemento subjetivo,

consubstanciado pelo dolo no caso dos tipos previstos

nos arts. 9o, 10 e 11.

• E) Admite-se a transação penal nas ações por atos de

improbidade administrativa.
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Direito Administrativo / Atos administrativos / Atributos

Fonte: CONTADOR / FUNAI / 2016 / ESAF

Q87.

Assinale a opção que corresponda ao requisito

de validade do ato administrativo que configura

“o círculo definido por lei dentro do qual podem

os agentes exercer legitimamente sua atividade”.

(CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual do

Direito Administrativo. 27 ed. São Paulo: Atlas,

2014, p. 106).

• A) Competência.

• B) Forma.

• C) Motivo.

• D) Objeto.

• E) Finalidade.
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Direito Administrativo / Atos administrativos / Classificações

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ÁREA 1 / ANAC / 2016 / ESAF

Q88.

A respeito da sanatória na Administração Pública, analise 

as afirmativas abaixo classificando-as em verdadeiras (V) 

ou falsas (F). Ao final, assinale a opção que contenha a 

sequência correta. 

 

 

 

( ) A ratificação, retroagindo à origem do ato, opera ex tunc, 

com natureza declaratória. 

 

 

( ) A reforma é o ato administrativo derivado pelo qual 

se elimina de um ato defeituoso sua parte viciada, 

mantendo-se a eficácia da parte sadia.



 

 

( ) Além da modalidade de conversão operada por ato 

administrativo, poderá também o legislador, de modo 

abstrato e geral, sanar genericamente uma categoria 

de atos defeituosos, atribuindo-lhes efeitos de atos 

legalmente íntegros.

• A) V, F, V

• B) V, F, F

• C) V, V, F

• D) F, V, F

• E) V, V, V

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

Direito Administrativo / Atos administrativos / Convalidação e Extinção

Fonte: AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AFRFB / Receita Federal / 2014 / ESAF

Q89.

Em se tratando da classificação e extinção dos atos administrativos,écorretoafirmar:

• A) atosgeraisounormativossãoosquesepreordenam a regular situações específicas como acontece nos decretosexpropriatórios.

• B) no ius gestionis nãohá intervençãoda vontadedos administrados para sua prática, como acontece nos decretosderegulamentação.

• C) os atos enunciativos indicam juízos de valor de outrosatosdecaráterdecisório,comoacontecenos pareceres.

• D) os atos complexos não se compõem de vontades autônomas,emboramúltiplas,vistoquehásomente uma vontade autônoma, de conteúdo próprio e as

demaisinstrumentais,comoacontecenovisto.

• E) nacassaçãoháperdadosefeitosjurídicosemvirtude denormajurídicasupervenientecontráriaàquelaque respaldavaapráticadoato.

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

Direito Administrativo / Atos administrativos / Atos privados praticados pela administração pública

Fonte: ESPECIALISTA EM REGULAçãO DE AVIAçãO CIVIL - ÁREA 1 / ANAC / 2016 / ESAF

Q90.

Considerando-se os elementos do ato administrativo,

sabemos que alguns deles são sempre vinculados,

enquanto outros podem ser ora vinculados, ora

discricionários.

Assinale a opção em que os dois elementos nela listados

admitam tanto a vinculação quanto a discricionariedade.

• A) Finalidade / motivo.

• B) Forma /objeto.

• C) Competência / finalidade.

• D) Motivo / objeto.

• E) Finalidade / forma.

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

Direito Administrativo / Atos administrativos / Fatos administrativos

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO / SEAD/AP / 2018 / FCC

Q91.

Os atos administrativos, no que se refere à exequibilidade, são

• A) denominados válidos, quando aptos a produzirem efeitos.



• B) válidos quando estão aptos a produzirem efeitos, denominando-se atos perfeitos.

• C) denominados consumados, o que obsta o juízo de revisão dos mesmos, quando já tiveram seus efeitos integralmente

produzidos.

• D) denominados imperfeitos enquanto ainda não são válidos, ainda que eficazes.

• E) constitutivos quando se limitam ao reconhecimento dos direitos existentes, o que impede a revogação dos mesmos.

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

Direito Administrativo / O processo administrativo em âmbito federal

Fonte: ASSISTENTE TéCNICO-ADMINISTRATIVO / Ministério da Fazenda / 2014 / ESAF

Q92.

Assinaleaopçãoincorretaemrelaçãoàsregrassobrea

contagemdeprazosnoprocessoadministrativofederal.

• A) Os prazos começam a correr a partir da data da

cientificação oficial, excluindo-se da contagemo dia

docomeçoeincluindo-seodovencimento.

• B) Casoovencimentovenhaacairemdiaemquenão

houver expediente ou este for encerrado antes da

hora normal, considera-se prorrogadoo prazoaté o

primeirodiaútilseguinte.

• C) Os prazos expressos em dias contam-se de modo

contínuo.

• D) Osprazosfixadosemmesesouanoscontam-sede

dataadata.Se,nomêsdovencimento,nãohouver

o dia equivalente àquele do início do prazo, tem-se

comotermooúltimodiadomês.

• E) Salvomotivodeforçamaiordevidamentecomprovado,

osprazosprocessuaissesuspendem.

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

Direito Administrativo / Poderes administrativos

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANAC / 2016 / ESAF

Q93.

Acerca dos poderes do Estado, analise as afirmativas

abaixo classificando-as em verdadeiras (V) ou falsas (F)

para, ao final, assinalar a opção que contenha a sequência

correta.

( ) O poder disciplinar da administração pública decorre

do poder punitivo do Estado (jus puniendi).

( ) Somente as pessoas que possuem algum vínculo

jurídico específico com a administração pública são

alcançadas pelo poder disciplinar.

( ) O poder de polícia decorre de um vínculo geral entre

os indivíduos e a administração pública.

( ) A competência para a expedição dos decretos ou

regulamentos de execução não é passível de delegação.

• A) F, F, V, V

• B) V, F, V, V

• C) F, V, F, V

• D) F, V, V, V

• E) V, V, V, V



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

Direito Administrativo / Licitações públicas e contratos administrativos / Sistema de Registro de Preços

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ÁREA 1 / ANAC / 2016 / ESAF

Q94.

Acerca do sistema de registro de preços, analise as

afirmativas abaixo classificando-as em verdadeiras (V)

ou falsas (F). Ao final, assinale a opção que contenha a

sequência correta.

( ) A ata de registro de preços obriga tanto os fornecedores

quanto a administração em relação à contratação.

( ) Na licitação para registro de preços, não é necessária

a indicação de dotação orçamentária, que somente

será exigida para a formalização do contrato ou de

instrumento hábil.

( ) O Decreto n. 7.892/2013 permite que órgãos e

entidades da Administração Pública Federal adiram

à ata de registro de preços gerenciada por órgão ou

entidade municipal, estadual ou distrital.

• A) F, F, F

• B) V, F, F

• C) F, V, F

• D) V, V, V

• E) F, V, V

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

Direito Administrativo / Licitações públicas e contratos administrativos / Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores

Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / CADE / 2014 / CESPE

Q95.

Com relação às licitações públicas e respectivas legislações, julgue

os itens subsequentes.

Será dispensada da apresentação da documentação exigida no

ato convocatório de licitação a empresa participante já inscrita

no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF).

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Licitações públicas e contratos administrativos / Pregão presencial e eletrônico

Fonte: ASSISTENTE TéCNICO ADMINISTRATIVO - GABARITO 1 / Ministério da Fazenda / 2012 / ESAF

Q96.

A Coordenação-Geral de Recursos Logísticos – CGRL de determinado ministério conduziu o pregão eletrônico que teve por objeto a seleção de empresa para a 

celebração de contrato de serviços de limpeza e conservação dos móveis e imóveis nas instalações de seus edifícios sede e anexos. 

A licitação, dada sua modalidade de pregão eletrônico, foi conduzida utilizando o Sistema Comprasnet. 

Em 23/11/2006, após transcorridas as fases do certame no referido sistema, não houve qualquer registro dos licitantes de eventual intenção de recurso, não 

havendo informação de protocolo ou chegada pela via do correio de qualquer peça impressa neste sentido. 

Esgotado o prazo recursal sem manifestação dos licitantes, a CGRL encaminha à imprensa ofi cial a adjudicação do objeto do certame à empresa vencedora “X”



e a homologação do procedimento licitatório. Tudo no mesmo dia 23/11/2006, atos esses que somente vieram a ser publicados em 27/11/2006. 

Em 27/11/2006 chega ao protocolo da CGRL a peça recursal impressa, oriunda da licitante “Y”, protocolada em 24/11/2006. 

Tratando de descobrir o motivo pelo qual a empresa “Y” não cadastrou sua intenção de recurso no Comprasnet, o pregoeiro entra em contato com o órgão

central do sistema de logística e tecnologia da informação do governo federal e dele obtém, por e-mail, a confirmação de que o sistema estava com falhas

operacionais que já estavam sendo corrigidas. 

Dito isto, o pregoeiro retornou o pregão à fase de intenção de recurso em 27/11/2006, reagendou-o para o dia 29/11/2006 e, prevenindo-se do ocorrido

anteriormente, cuidou de inserir a informação de que “no caso de o sistema não registrar a referida intenção de recurso deverá ser protocolada junto ao

Ministério até o dia 01/12/2006.” Houve fechamento do prazo no dia 29/11/2006 sem que houvesse licitantes que recorressem. 

 

Acerca do caso concreto acima narrado e tendo em mente as fontes do direito administrativo acerca do tema licitações, em especial a doutrina pátria e a

jurisprudência do TCU, analise as questões a seguir, assinalando verdadeiro(V) ou falso(F) ao final de cada assertiva. 

Após análise, assinale a opção que contenha a sequência correta. 

 

( ) Houve violação ao princípio da publicidade, pela falta de publicação da revogação da homologação do certame em órgão oficial. 

 

( ) O princípio da publicidade foi atendido com a informação do cancelamento da homologação, bem como com a reabertura do prazo para a interposição de

recurso tendo sido registrado no sítio eletrônico do Comprasnet. 

 

( ) Segundo o princípio da razoabilidade, considerando-se ser o certame sob análise um pregão eletrônico, cuja tônica é a celeridade, seria excesso de

formalismo submeter todos os atos à publicação de forma impressa. 

 

( ) A despeito de a modalidade em tela ser pregão eletrônico, não é exigível dos licitantes o acompanhamento da licitação em sítio eletrônico, sendo necessária

a veiculação de todos os atos decisórios em diário oficial.

• A) F, V, V, F.

• B) V, F, F, V.

• C) V, F, V, V.

• D) F, F, V, V.

• E) V, V, F, F.

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

Direito Administrativo / Licitações públicas e contratos administrativos / Demais modalidades de licitação

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO / SEAD/AP / 2018 / FCC

Q97.

Uma fundação municipal era responsável pela gestão de um importante museu, cujo acervo compreendia obras nacionais e

internacionais. Em razão de curto-circuito no sistema elétrico de alarmes, houve um incêndio no prédio do museu, danificando

significativamente boa parte das obras de arte que o guarneciam. Além da reforma das instalações do museu, a administração

da fundação pretende identificar e providenciar a restauração das obras de arte que demonstrarem essa possibilidade. Para

essa restauração,

• A) deverá celebrar contratação emergencial, o que afasta a necessidade de procedimento de licitação ou de dispensa do

certame.

• B) poderá celebrar contratação direta de restaurador de notória especialização, por inexigibilidade de licitação, considerando

a natureza singular do serviço.

• C) poderá celebrar contrato com dispensa de licitação, considerando que se trata de serviço notoriamente especializado.

• D) deverá realizar licitação, incluindo dentre os requisitos de habilitação a demonstração de notória especialização.

• E) poderá contratar a reforma das instalações conjuntamente com o restauro das obras de arte, constituindo um mesmo

objeto, mediante inexigibilidade de licitação, considerando que a complexidade do trabalho impõe notória especialização.

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

Direito Administrativo / Licitações públicas e contratos administrativos / Instrução Normativa SLTI/MP no 02, de 2008

Fonte: AUDITOR GOVERNAMENTAL - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / CGE/PI / 2015 / CESPE

Q98.

Julgue os próximos itens, referentes à Instrução Normativa

nº 2/2008 do MPOG/SLTI.

A contratante tem o direito de selecionar os colaboradores 

da contratada, os quais serão encarregados da execução



de serviços continuados na administração pública federal.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Licitações públicas e contratos administrativos / Convênios e Contratos de repasse e Termos de cooperação - Inclui a

Portaria Interministerial CGU/MF/MP n. 507/2011

Fonte: ANALISTA TRIBUTáRIO - INFORMáTICA / Receita Federal / 2012 / ESAF

Q99.

De acordo com o Decreto n. 6.170, de 25 de julho de 2007, relacione os seguintes conceitos e marque a correta correspondência ao final.

( ) Convênio

( ) Contrato de repasse

( ) Termo de cooperação

( ) Concedente

( ) Interveniente

I. Instrumento por meio do qual é ajustada a transferência de crédito de órgão da administração pública federal direta, autarquia, fundação pública, ou empresa

estatal dependente, para outro órgão ou entidade federal da mesma natureza.

II. Órgão da administração pública federal direta ou indireta, responsável pela transferência dos recursos financeiros ou pela descentralização dos créditos

orçamentários destinados à execução do objeto do convênio.

III. Órgão da administração pública direta e indireta de qualquer esfera de governo, ou entidade privada que participa do convênio para manifestar

consentimento ou assumir obrigações em nome próprio.

IV. Instrumento administrativo por meio do qual a transferência dos recursos financeiros se processa por intermédio de instituição ou agente financeiro público

federal, atuando como mandatário da União.

V. Acordo, ajuste ou qualquer outro instrumento que discipline a transferência de recursos financeiros da União e tenha como partícipe, de um lado, órgão ou

entidade da administração pública federal, direta ou indireta, e, de outro lado, órgão ou entidade da administração pública estadual, distrital ou municipal, direta

ou indireta, ou ainda, entidades privadas sem fins lucrativos.

• A) V, IV, I, II, III.

• B) I, V, IV, III, II.

• C) IV, I, V, II, III.

• D) V, I, IV, III, II.

• E) V, III, II, IV, I.

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

Direito Administrativo / Serviços públicos / Concessão, permissão e autorização de serviços públicos

Fonte: CONTADOR / FUNAI / 2016 / ESAF

Q100.

Entre as modalidades de delegação da prestação

do serviço público, pode-se citar a

• A) nomeação.

• B) atribuição.

• C) concessão.

• D) avocação.

• E) encampação.

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



Direito Administrativo / Serviços públicos / Parcerias público-privadas

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ADMINISTRATIVA / DNIT / 2012 / ESAF

Q101.

A respeito das parcerias público-privadas, analise as assertivas a seguir classificando-as em falsas ou verdadeiras.

Ao final, assinale a opção que contenha a sequência correta.

( ) As obrigações pecuniárias contraídas pela Administração Pública em contrato de parceria público-privada poderão ser garantidas mediante títulos da dívida

agrária.

( ) É possível haver pagamento de contraprestação pela Administração Pública sem que obrigatoriamente seja precedido pela integral disponibilização do

serviço pelo parceiro privado.

( ) Os contratos de parceria público-privada poderão prever a possibilidade de emissão de empenho em nome dos financiadores do projeto em relação às

obrigações pecuniárias da Administração Pública.

( ) A contraprestação da Administração Pública nos contratos de parceria público-privada poderá ser feita mediante outorga de direitos sobre bens públicos

afetados de uso comum do povo.

( ) As concessões patrocinadas em que mais de 70% da remuneração do parceiro privado deva ser paga pela Administração Pública dependerão de autorização

legislativa.

• A) V, V, V, F, V.

• B) F, V, V, V, V.

• C) V, F, F, F, V.

• D) V, V, V, V, F.

• E) F, V, V, F, V.

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

Direito Administrativo / Bens públicos / Regime jurídico

Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / PECFAZ / 2013 / ESAF

Q102.

Quanto aos Bens Públicos, é correto afirmar:

• A) sob o aspecto jurídico, há duas modalidades de bens públicos: os do domínio público do Estado e os do domínio privado do Estado.

• B) da imprescritibilidade exsurge a impossibilidade de oneração dos bens públicos.

• C) no caso de uso privativo estável, como é o caso da permissão, a precariedade do uso encontra-se já na origem do ato de outorga.

• D) na permissão de uso, a utilização do bem não é conferida com vistas à utilidade pública, mas no interesse privado do utente.

• E) no uso compartilhado, há a utilização de um bem público pelos membros da coletividade sem que haja discriminação entre os usuários, nem

consentimento estatal específico para esse fim.

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

Direito Administrativo / Bens públicos / Classificações

Fonte: ESPECIALISTA EM REGULAçãO DE AVIAçãO CIVIL - ÁREA 1 / ANAC / 2016 / ESAF

Q103.

Acerca dos bens públicos, analise as afirmativas abaixo 

classificando-as em verdadeiras (V) ou falsas (F) para, 

ao final, selecionar a opção que contenha a sequência 

correta. 

 

 

 

( ) Somente são bens públicos os bens pertencentes às 

pessoas jurídicas de direito público. 

 



( ) Os bens das pessoas jurídicas de direito privado 

integrantes da administração pública não são bens 

públicos, embora possam estar sujeitos a regras próprias 

do regime jurídico dos bens públicos quando estiverem 

sendo utilizados na prestação de um serviço público. 

 

 

( ) A inalienabilidade dos bens públicos não é absoluta. 

 

 

( ) Embora os bens públicos sejam impenhoráveis, é 

possível, em hipóteses constitucionalmente previstas, 

ocorrer o sequestro de valores necessários à satisfação 

de dívidas constantes de precatórios judiciais.

• A) V, V, V, F

• B) V, V, V, V

• C) F, F, V, V

• D) V, V, F, F

• E) V, V, F, V

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

Direito Administrativo / Bens públicos / Uso de bens públicos por particulares; Uso privativo dos bens públicos

Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - AGENTE DE POLíCIA LEGISLATIVA / CLDF / 2018 / FCC

Q104.

Wallace reside com sua família, desde novembro de 1999, ininterruptamente e sem oposição, em imóvel público de 270 m2,

situado em área com características e finalidade urbanas. Nesse diapasão, Wallace, em relação ao aludido imóvel,

• A) possui direito subjetivo à aquisição compulsória do imóvel ocupado, desde que não seja proprietário ou concessionário, a

qualquer título, de outro imóvel urbano ou rural, bem como que não tenha tido referido direito reconhecido anteriormente.

• B) completou o prazo de prescrição aquisitiva do imóvel, passível de ser usucapido por se tratar de bem dominical.

• C) não tem direito à aquisição compulsória do imóvel pelo fato de ser bem público e, ainda que fosse da categoria dos bens

públicos dominicais, estaria protegido pela imprescritibilidade.

• D) pode adquirir o imóvel por usucapião especial urbana, desde que não seja proprietário ou concessionário, a qualquer título,

de outro imóvel urbano ou rural.

• E) não possui direito à usucapião ou outra modalidade de aquisição originária de propriedade, porque o bem público por ele

ocupado foi destinado a finalidade urbana.

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

Direito Administrativo / Intervenção do Estado na propriedade privada

Fonte: AUDITOR FISCAL / Receita Federal / 2012 / ESAF

Q105.

A coluna I traz características fundamentais dos diversos meios de intervenção do Estado na propriedade. A coluna II relaciona o nomen iuris de cada um

desses institutos.

Correlacione as colunas e, ao final, assinale a opção que apresenta a sequência correta para a coluna II.



• A) 1, 3, 2, 4.

• B) 2, 3, 4, 1.

• C) 3, 2, 1, 4.

• D) 4, 3, 1, 2.

• E) 2, 3, 1, 4.

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

Direito Administrativo / Responsabilidade civil do Estado

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANAC / 2016 / ESAF

Q106.

Acerca da responsabilidade civil do Estado, analise as 

afirmativas abaixo classificando-as em verdadeiras (V) ou 

falsas (F) para, ao final, eleger a opção que contenha a 

sequência correta. 

 

 

( ) Segundo a teoria do risco integral, basta a existência 

do evento danoso e do nexo causal para que surja a 

obrigação de indenizar para o Estado, admitindo-se, 

porém, a alegação de excludentes de responsabilidade 

em sua defesa. 

 

( ) Toda a administração pública, direta e indireta, está 

abrangida pelo § 6º do art. 37 da Constituição da República 

Federativa do Brasil, que consagra a responsabilidade 

objetiva do Estado na modalidade de risco administrativo. 

 

( ) Há responsabilidade civil objetiva nas empresas que 

prestam serviço público mesmo em relação aos danos que 

sua atuação cause a terceiros não usuários do respectivo 

serviço público. 

 

( ) O agente causador do dano, cuja conduta foi imputada 

à pessoa jurídica, a qual está vinculado somente será 

responsabilizado se for comprovado que ele atuou com



dolo ou culpa, ou seja, sua responsabilidade é subjetiva 

na modalidade culpa comum.

• A) V, F, V, F

• B) F, V, F, V

• C) V, V, F, F

• D) F, F, F, V

• E) F, F, V, V

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

Direito Administrativo / Controle da administração pública

Fonte: ASSISTENTE TéCNICO-ADMINISTRATIVO / Ministério da Fazenda / 2014 / ESAF

Q107.

NostermosdaLein.8.443/92,ascontasserãojulgadas

irregularesnasseguinteshipóteses,exceto:

• A) Omissãonodeverdeprestarcontas.

• B) Quandoevidenciaremimpropriedadeouqualqueroutra

falta de natureza formal de que não resulte dano ao

Erário.

• C) Práticadeatodegestãoilegal,ilegítimoouantieconômico.

• D) Desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores

públicos.

• E) DanoaoEráriodecorrentedeatodegestãoilegítimo.

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

Direito Administrativo / Ética Profissional do Servidor Público

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANAC / 2016 / ESAF

Q108.

Conforme o item XV, do Artigo 3, do Decreto n. 1.171/1994,

que institui o Código de Ética Profissional do Servidor

Público Civil do Poder Executivo Federal, é vedado ao

servidor, exceto:

• A) abster-se, de forma absoluta, de exercer sua função,

poder ou autoridade com finalidade estranha ao

interesse público, mesmo que observando as

formalidades legais e não cometendo qualquer

violação expressa à lei.

• B) pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber

qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação,

prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer

espécie, para si, familiares ou qualquer pessoa, para o

cumprimento da sua missão ou para influenciar outro

servidor para o mesmo fim.

• C) permitir que perseguições, simpatias, antipatias,

caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal

interfiram no trato com o público, com os jurisdicionados

administrativos ou com colegas hierarquicamente

superiores ou inferiores.

• D) usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o

exercício regular de direito por qualquer pessoa,

causando-lhe dano moral ou material.

• E) o uso do cargo ou função, facilidades, amizades,

tempo, posição e influências, para obter qualquer

favorecimento, para si ou para outrem.

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



Direito Administrativo / Acesso à Informação em âmbito federal

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANAC / 2016 / ESAF

Q109.

A respeito da Lei de Acesso à Informação, assinale a

opção correta.

• A) O limite teórico máximo de restrição de acesso

a informações cujo sigilo seja imprescindível à

segurança da sociedade e do Estado é o prazo de 50

(cinquenta) anos.

• B) O tratamento de informação sigilosa resultante de

tratados, acordos ou atos internacionais submetese inteiramente às normas constantes da Lei n.

12.527/2011.

• C) É obrigatória, indistintamente, a todos os entes da

Federação a divulgação de informações de interesse

coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas

em sítios oficiais da rede mundial de computadores.

• D) As informações classificadas como secretas e

ultrassecretas no início da vigência da Lei n.

12.527/2011 e não reavaliadas até 16/05/2014

permanecerão assim classificadas até ulterior

desclassificação.

• E) Não cabe recurso nos casos de não fornecimento das

razões da negativa de acesso à informação.

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

Direito Tributário / Competência Tributária

Fonte: ESPECIALISTA EM REGULAçãO DE AVIAçãO CIVIL - ÁREA 1 / ANAC / 2016 / ESAF

Q110.

A Constituição Federal estabelece taxativamente a

competência tributária de cada ente político, dessa forma,

relativamente ao assunto, podemos dizer:

• A) o exercício por um ente político de competência

atribuída constitucionalmente a outro é possível

havendo acordo entre os entes políticos envolvidos.

• B) a competência pode ser exercida a qualquer tempo,

não sendo limitada a prazo.

• C) o não exercício da competência pode acarretar sua

transferência a outro ente político independentemente

de acordo prévio nesse sentido.

• D) a competência para a instituição do imposto

extraordinário é exclusiva dos estados e dos municípios.

• E) no tocante aos impostos, o exercício da competência

é partilhado entre os entes políticos.

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

Direito Tributário / Limitações Constitucionais do Poder de Tributar / Imunidades

Fonte: ESPECIALISTA EM REGULAçãO DE AVIAçãO CIVIL - ÁREA 1 / ANAC / 2016 / ESAF

Q111.

Quanto à imunidade tributária, assinale a opção correta.

• A) Os templos de qualquer culto são imunes a todos os

tributos.

• B) A imunidade dos partidos políticos alcança impostos e

taxas.



• C) A imunidade das entidades educacionais é

descaracterizada pela cobrança de mensalidades.

• D) A imunidade dos livros, dos jornais e dos periódicos é

subjetiva.

• E) O sujeito passivo imune não é dispensado do

cumprimento de obrigações acessórias.

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

Direito Tributário / Limitações Constitucionais do Poder de Tributar / Princípios Constitucionais Tributários

Fonte: ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORçAMENTO - GERêNCIA DE PROJETOS E GOVERNANçA DE TI / MPOG / 2015 / ESAF

Q112.

Sobre os princípios constitucionais tributários, é correto

afirmar que:

• A) o princípio constitucional da legalidade tributária exige

necessariamente lei em sentido estrito/formal tanto

para a instituição quanto para a majoração de tributo.

• B) o princípio constitucional da igualdade tributária exige

idêntico tratamento tributário para contribuintes que

se encontrem em situação equivalente, permitindo-se

porém tratamento diferenciado em razão da ocupação

profissional destes mesmos contribuintes.

• C) o princípio constitucional da irretroatividade das normas

que instituem ou majorem tributos relativamente a

fatos geradores ocorridos antes do início da vigência

da legislação correspondente não impede a aplicação

retroativa de leis que instituem novos critérios de

apuração ou processos de fiscalização ou que

ampliem os poderes de investigação das autoridades

administrativas.

• D) o princípio constitucional da anterioridade tributária

geral não se aplica nem ao imposto sobre produtos

industrializados e nem ao imposto sobre a propriedade

territorial rural.

• E) o princípio constitucional tributário da liberdade de

tráfego de pessoas ou bens apenas obsta a cobrança

de pedágio pela utilização de vias conservadas por

empresas privadas concessionárias de serviço público

outorgado pelo Distrito Federal.
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Direito Tributário / Conceito e Classificação dos Tributos

Fonte: ESPECIALISTA EM REGULAçãO DE AVIAçãO CIVIL - ÁREA 1 / ANAC / 2016 / ESAF

Q113.

Pode ser remunerado por taxa o serviço de

• A) iluminação pública.

• B) coleta de lixo.

• C) segurança pública.

• D) limpeza pública de vias e logradouros.

• E) saúde pública.

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

Direito Tributário / Tributos de Competência da União / Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural

Fonte: ASSISTENTE TéCNICO ADMINISTRATIVO - TéCNICO DO TESOURO MUNICIPAL / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC



Q114.

No tocante aos Impostos da União, considere:

I. O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural

será progressivo e terá alíquotas fixadas de forma a

desestimular a manutenção de propriedades improdutivas.

II. O Imposto sobre Produtos Industrializados pode,

por ato do Poder Executivo, incidir sobre produtos

não industrializados.

III. O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural incidirá sobre pequenas glebas rurais, definidas em

lei, quando as explore o proprietário que possua ou

não possua outro imóvel.

De acordo com a Constituição Federal, está correto o que

consta APENAS em

• A) II e III.

• B) III.

• C) I e II.

• D) I.

• E) I e III.
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Direito Tributário / Tributos de Competência da União / Imposto sobre Operações Financeiras

Fonte: ANALISTA TRIBUTáRIO - INFORMáTICA / Receita Federal / 2012 / ESAF

Q115.

O ouro, quando não for considerado como simples metal, mas definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial, sujeita-se exclusivamente à

incidência do ____________________________.

Esse imposto é devido na operação _____________. Está sujeito à alíquota________________________, já estabelecida na Constituição. O produto da

arrecadação pertence _________________________.

• A) ICMS / de origem / máxima / ao Estado.

• B) ICMS / de destino / máxima / ao Estado de destino.

• C) IOF / de origem / mínima / ao Estado e ao Município de origem.

• D) IOF / de origem / máxima / À União e, compartilhadamente, ao Estado e Município de origem.

• E) IOF / de destino / mínima / ao Estado e ao Município de destino.

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

Direito Tributário / Tributos de Competência da União / Tributos da União

Fonte: ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORçAMENTO - GERêNCIA DE PROJETOS E GOVERNANçA DE TI / MPOG / 2015 / ESAF

Q116.

Sobre os tributos de competência da União, é correto

afirmar que

• A) compete à União instituir imposto sobre a renda e

os proventos de qualquer natureza das autarquias e

fundações públicas estaduais.

• B) compete exclusivamente à União instituir contribuições

de natureza tributária.



• C) compete à União instituir legislativamente

contribuições de interesse de categorias econômicas,

inclusive a contribuição sindical.

• D) compete exclusivamente à União instituir contribuição

de melhoria relativamente a obras públicas levadas

a efeito por autarquia municipal com o emprego de

recursos públicos federais a ela descentralizadas

para o desenvolvimento dos respectivos projetos de

engenharia e arquitetura.

• E) compete exclusivamente à União, mediante a edição

de legislação complementar, exercer competência

tributária residual instituindo taxas não previstas no

texto constitucional.

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

Direito Tributário / Contribuições Sociais / Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins; Contribuição para o Pis/Pasep

Fonte: AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AFRFB / Receita Federal / 2014 / ESAF

Q117.

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal exarou importante decisão sobre a base de cálculo do PIS/ PASEP-Importação e daCOFINS-Importação, conforme

se verifica do julgamento do Recurso Extraordinário n. 559.937/Rio Grande do Sul. De acordo com essa paradigmática decisão, analise os itens a seguir e, em

seguida,assinaleaopçãocorreta.

I. A referência ao “valor aduaneiro” no art. 149, § 2º,III,“a”,daConstituiçãoFederalimplicouutilizaçãode expressãocomsentidotécnicoinequívoco,porquanto

jáerautilizadapelalegislaçãotributáriaparaindicara basedecálculodoImpostodeImportação.

II. A Lei n. 10.865, de30deabril de 2004, ao instituir o PIS/PASEP-Importação e a COFINS-Importação, alargou,inovou,alterouoconceitodevaloraduaneiro, de

modo que passasse a abranger, para fins de apuraçãodetaiscontribuições,outrasgrandezasnele nãocontidas.

III.Ogravamedasoperaçõesdeimportaçãosedácomo concretizaçãodoprincípiodaisonomia.

IV.ACortejulgouinconstitucionalaseguintepartedoart.7º, incisoIdaLein.10.865,de30deabrilde2004: “acrescido do valor do Imposto sobre OperaçõesRelativas à

Circulação de Mercadorias e sobrePrestaçãodeServiçosdeTransporteInterestaduale Intermunicipal e de Comunicação – ICMS incidente no desembaraço

aduaneiro e do valor das próprias contribuições”.

• A) EstãocorretossomenteositensIe II.

• B) EstãocorretossomenteositensIe III.

• C) EstãocorretossomenteositensII,IIIeIV.

• D) EstãocorretossomenteositensIe IV.

• E) Todosositensestãocorretos.
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Direito Tributário / Contribuições Sociais / Contribuição Social sobre o Lucro Líquido

Fonte: AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AFRFB / Receita Federal / 2014 / ESAF

Q118.

SobreaCSLL–ContribuiçãoSocialsobreoLucroLíquido, éincorretoafirmarque:

• A) ovalorpagoatítulodeCSLLnãoperdeacaracterística de corresponder a parte dos lucros ou da renda do contribuinte pela circunstância de ser utilizado para

solverobrigaçãotributária.

• B) é constitucional dispositivo de lei que proíbe a deduçãodovalordaCSLLparafinsdeapuraçãodo lucroreal,basedecálculodoImpostosobreaRenda

dasPessoasJurídicas.

• C) as associações de poupança e empréstimo estão isentas do imposto sobre a renda, mas são contribuintes da contribuição social sobre o lucro líquido.

• D) as entidades sujeitas à CSLL poderão ajustar o resultado do período com as adições determinadas e exclusões admitidas, conforme legislação vigente,

para fins de determinação da base de cálculo da contribuição.

• E) estão sujeitas ao pagamento da CSLL as pessoas jurídicas e as pessoas físicas a elas equiparadas, domiciliadas no País. A apuração da CSLL deve

acompanhara formade tributaçãodo lucroadotada paraoIRPJ.
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Direito Tributário / Tributos de Competência dos Estados

Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC

Q119.

O Código Tributário Nacional estabelece que a atribuição constitucional de competência tributária para os Estados instituírem

impostos como o IPVA

• A) compreende a competência legislativa plena a respeito desse imposto, ressalvadas as limitações existentes, contidas na

Constituição Federal, nas Constituições dos Estados e observado o disposto no CTN.

• B) será, quando não exercida pelo Estado, exercida pelos Municípios nele localizados, que deverão fiscalizá-lo e cobrá-lo.

• C) pode ser delegada aos Municípios localizados em seu território, quando esses Municípios optarem, na forma da lei, por fiscalizá-lo e cobrá-lo, e desde que

essa delegação não implique redução do imposto ou qualquer outra forma de renúncia fiscal.

• D) pode ser definitivamente perdida, a favor da União, quando o Estado não a exercer por três anos consecutivos, ou por

cinco intercalados, subsistindo a repartição de suas receitas com os Municípios localizados no Estado que não exerceu

sua competência.

• E) compreende o compartilhamento da competência legislativa com os Municípios localizados em seu território, em razão de

parte da receita deste imposto pertencer aos Municípios.
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Direito Tributário / Tributos de Competência dos Municípios

Fonte: TéCNICO DA RECEITA ESTADUAL - ARRECADAçãO E FISCALIZAçãO DE MERCADORIAS EM TRâNSITO / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC

Q120.

Siglas utilizadas:

CSLL: Contribuição social sobre o lucro líquido.

CTN: Código Tributário Nacional.

ICMS: Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal

e de comunicação.

IE: Imposto sobre exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados.

II: Imposto sobre importação de produtos estrangeiros.

IOF: Imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários.

IPI: Imposto sobre produtos industrializados.

IPTU: Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana.

IPVA: Imposto sobre a propriedade de veículos automotores.

IR: Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza.

IRPJ: Imposto de renda das pessoas jurídicas.

ISS ou ISSQN: Imposto sobre serviços de qualquer natureza.

ITBI: Imposto sobre transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis.

ITCMD ou ITCD ou ICD ou ITC: Imposto sobre transmissão causa mortis e doação.

ITR: Imposto sobre propriedade territorial rural.

Um Município brasileiro decidiu não instituir, no seu território, imposto algum de sua competência. Ainda assim, ele terá direito

ao recebimento de algumas receitas tributárias, provenientes das repartições de receitas determinadas pela Constituição

Federal. De acordo com o texto constitucional, pertence a esse Município,

I. a integralidade do produto da arrecadação do IR, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles,

suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem.

II. 50% do produto da arrecadação do IPVA de veículos automotores, distribuídos proporcionalmente ao número de veículos

licenciados em cada Município do Estado.

III. 25% do produto da arrecadação do ICMS nele ocorrida.

Está correto o que se afirma em

• A) I, II e III.



• B) II e III, apenas.

• C) I e III, apenas.

• D) II, apenas.

• E) I, apenas.
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Direito Tributário / Simples

Fonte: AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AFRFB / Receita Federal / 2014 / ESAF

Q121.

A Lei Complementar n. 123/2006 prevê tratamento tributário diferenciado para Microempresas e Empresas dePequenoPorte,queconsisteemumregimeespecial

unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos por estas entidades, denominado Simples Nacional.Sobreeste,éincorretoafirmarque:

• A) para fins do Simples Nacional, considera-se receita bruta o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços

prestados e o resultado nas operações em conta alheia,excluídasasvendascanceladaseosdescontos incondicionaisconcedidos.

• B) o Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento único de arrecadação, de um conjuntodetributosecontribuições.Todavia,mesmo

emrelaçãoaalgumdestestributosecontribuições,há situaçõesemqueorecolhimentodar-se-áàpartedoSimplesNacional.

• C) na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão doSimples Nacional, devem ser deduzidos eventuais

recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos emleisobreomontantepagodeformaunificada.

• D) alteração recente na legislação tributária permitiu o parcelamentodedébitosdoSimplesNacional.

• E) paraefeitodoSimplesNacional,eenquadramentoda sociedadeempresárianacondiçãodeMicroempresa ouEmpresadePequenoPorte,deve-seconsiderara

receita de cada estabelecimento individualmente, e nãoosomatóriodestes.
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Direito Tributário / Vigência da Legislação Tributária; Aplicação da Legislação Tributária; Interpretação e Integração da Legislação Tributária

Fonte: PREVIDêNCIA / MPOG / 2012 / ESAF

Q122.

No que se refere à tributação, são consideradas normas

complementares:

• A) os atos normativos exarados pelas autoridades

administrativas e os decretos expedidos pelo

Presidente da República.

• B) as portarias expedidas pelo Ministro da Fazenda e as

práticas reiteradamente observadas pelas autoridades

administrativas.

• C) os convênios que entre si celebrem a União e os

Estados e os tratados internacionais.

• D) os decretos, as portarias e as instruções normativas

expedidas pela Receita Federal.

• E) as decisões dos órgãos coletivos e singulares de

jurisdição administrativa, independentemente de

previsão em lei.
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Direito Tributário / Obrigação Tributária Principal e Acessória

Fonte: AFRF - TRIBUTáRIA E ADUANEIRA / Receita Federal / 2005 / ESAF

Q123.

Leia cada um dos assertos abaixo e assinale (V) ou (F), conforme seja verdadeiro ou falso. Depois, marque a opção que contenha a exata seqüência. 

 

( ) A situação definida em lei, desde que necessária para o nascimento da obrigação tributária principal é o seu fato gerador. 

 

( ) Qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática de um ato que não tenha por objeto o pagamento de tributo ou multa, é obrigação 

tributária acessória. 



( ) Atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de encobrir a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da

obrigação tributária, desde que legítimos perante a legislação civil, não podem ser desconsiderados pela autoridade tributária.

• A) V V V.

• B) F V V.

• C) F F F.

• D) F F V.

• E) V F V.
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Direito Tributário / Fato Gerador da Obrigação Tributária

Fonte: ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORçAMENTO - PLANEJAMENTO E ORçAMENTO / MPOG / 2015 / ESAF

Q124.

Sobre obrigação tributária e fato gerador tributário, é

incorreto afirmar que

• A) a obrigação tributária principal nasce com a inscrição

do crédito tributário na dívida ativa.

• B) a obrigação tributária principal tem necessária

natureza pecuniária e somente pode ser instituída por

lei em sentido estrito/formal, enquanto que a obrigação

tributária acessória tem necessária natureza não-pecuniária.

• C) a obrigação tributária acessória configura obrigação de

fazer (prestação positiva) ou de não fazer (prestação

negativa) prevista no interesse da arrecadação

tributária ou da administração tributária.

• D) o fato gerador da obrigação tributária principal

é situação definida na lei tributária necessária e

sufi ciente à geração da correspondente obrigação de

pagar.

• E) o fato gerador da obrigação acessória é situação

definida na legislação tributária que imponha a

prática ou a abstenção de ato que não seja próprio à

obrigação principal.
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Direito Tributário / Sujeição Ativa e Passiva. Solidariedade. Capacidade Tributária

Fonte: AUDITOR FISCAL / Receita Federal / 2012 / ESAF

Q125.

Para preencher as lacunas do parágrafo abaixo, assinale a opção correta.

O __________ é qualquer pessoa colocada por lei na qualidade de devedora da pestação tributária, será sujeito passivo pouco importando o nome que lhe seja

atribuido. O __________ é aquele que, sem ser sujeito passivo, paga tributo em nome de outrem, e não tem legitimidade para discutí-lo. Já o __________ é

aquele a quem é juridicamente transferido o ônus econômico do tributo, mediante destaque expresso do valor devido na operação. O __________ , por sua vez,

é quem suporta o ônus da tributação, com ou sem transferência jurídica.

Finalmente, o __________ é qualquer outra pessoa que esteja obrigada, por força de lei, a pagar o tributo, seja em lugar do contribuinte ou junto a ele (direta,

solidária ou subsidiariamente).

• A) devedor/mero pagador/contribuinte de fato/contribuinte econômico/responsável.

• B) contribuinte/mero pagador/contribuinte econômico/ contribuinte de fato/terceiro.

• C) contribuinte/contribuinte de fato/contribuinte econômico/mero pagador/responsável.

• D) devedor/contribuinte de fato/contribuinte econômico/ mero pagador/terceiro.

• E) contribuinte/contribuinte econômico/contribuinte de fato/mero pagador/responsável.

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

Direito Tributário / Domicílio Tributário



Fonte: JULGADOR ADMINISTRATIVO TRIBUTáRIO DO TESOURO ESTADUAL / SEFAZ/PE / 2015 / FCC

Q126.

Siglas:

De acordo com o CTN, é correto afirmar:

• A) Salvo disposição de lei em contrário, a moratória não aproveita aos casos de dolo, fraude ou simulação do sujeito passivo

ou do terceiro em benefício daquele.

• B) Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados com base na taxa SELIC.

• C) Sujeito ativo da obrigação tributária é a pessoa jurídica de direito público, titular da competência para instituir o

correspondente tributo e para exigir o seu cumprimento.

• D) Quando a legislação tributária não dispuser a respeito, o pagamento é efetuado na repartição competente do domicílio do

sujeito passivo.

• E) As circunstâncias que modificam o crédito tributário, sua extensão ou seus efeitos, ou que excluem sua exigibilidade,

afetam a obrigação tributária que lhe deu origem.

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

Direito Tributário / Responsabilidade Tributária / Responsabilidade dos Sucessores

Fonte: ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORçAMENTO - PLANEJAMENTO E ORçAMENTO / MPOG / 2015 / ESAF

Q127.

Sobre a configuração dos sujeitos ativo e passivo da

obrigação tributária e da responsabilidade tributária, é

incorreto afirmar que

• A) o sujeito passivo na obrigação tributária principal

pode ser configurado como “contribuinte” ou como

“responsável tributário”.

• B) sujeito ativo tributário é aquele a quem a lei destina o

resultado da arrecadação dos valores pecuniários da

correspondente obrigação tributária principal.

• C) Na definição da sujeição passiva, as convenções

particulares, ainda que configuradas mediante

instrumento público ou decorrentes de ato homologado

judicialmente, são inoponíveis à Fazenda Pública.

• D) na responsabilidade por sucessão, a sociedade que

resultar de fusão de outra é responsável pelos tributos

que, até a data do ato correspondente, sejam devidos

pela pessoa jurídica fusionada.

• E) na responsabilidade de terceiros, os pais respondem 

solidariamente pelos tributos devidos por atos de seus 

filhos menores quando, cumulativamente, os pais 

forem omissos em atos de sua responsabilidade e for



impossível a exigência do cumprimento da obrigação 

principal pelo próprio filho contribuinte.

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

Direito Tributário / Responsabilidade Tributária / Responsabilidade de Terceiros

Fonte: AUDITOR FISCAL / Receita Federal / 2012 / ESAF

Q128.

Sobre o instituto da responsabilidade no Código Tributário Nacional, assinale a opção incorreta.

• A) A obrigação do terceiro, de responder por dívida originariamente do contribuinte, jamais decorre direta e automaticamente da pura e simples ocorrência do

fato gerador do tributo.

• B) Exige-se que o responsável guarde relação com o contribuinte ou com o fato gerador, ou seja, que tenha possibilidade de influir para o bom pagamento do

tributo.

• C) Pode ser um sucessor ou um terceiro e responder solidária ou subsidiariamente, ou ainda por substituição.

• D) Contribuinte e responsável são sujeitos passivos da mesma relação jurídica, cujo objeto, pagar o tributo, coincide.

• E) O vínculo que obriga o responsável ao pagamento do tributo surge de lei específica.

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

Direito Tributário / Responsabilidade Tributária / Responsabilidade por Infrações

Fonte: PROMOTOR DE JUSTIçA DE ENTRâNCIA INICIAL / MPE/CE / 2011 / FCC

Q129.

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 / Crédito Tributário / Constituição do Crédito Tributário / Lançamento e Modalidades de Lançamento

Fonte: AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AFRFB / Receita Federal / 2014 / ESAF

Q130.

Sobreolançamentocomoformadeconstituiçãodocrédito tributário,assinaleaopçãocorreta.

• A) A obrigação de prestar declaração é determinante para a definição da modalidade de lançamento do tributorespectivo.

• B) Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento,ofiscopoderálevaraefeitoaquemais favorecerocontribuinte.

• C) Nostributossujeitosaolançamentoporhomologação, o pagamento antecipado é o termoa quo do prazo pararepetiçãoecompensaçãodeindébito.

• D) A legislação brasileira utiliza-se largamente da modalidade do lançamento por declaração, a maior parte dos tributos, especialmente nos impostos e

contribuiçõessociais,seguetalsistemática.

• E) A natureza do ato homologatório difere da do lançamento tributário: enquanto este certifica a quitação,aquelecertificaadívida.

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

Direito Tributário / Crédito Tributário / Constituição do Crédito Tributário / Hipóteses de alteração do lançamento

Fonte: TéCNICO DA RECEITA ESTADUAL - ARRECADAçãO E FISCALIZAçãO DE MERCADORIAS EM TRâNSITO / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC

Q131.

Siglas utilizadas:

CSLL: Contribuição social sobre o lucro líquido. 

CTN: Código Tributário Nacional.



ICMS: Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal 

e de comunicação. 

IE: Imposto sobre exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados. 

II: Imposto sobre importação de produtos estrangeiros. 

IOF: Imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários. 

IPI: Imposto sobre produtos industrializados. 

IPTU: Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana. 

IPVA: Imposto sobre a propriedade de veículos automotores. 

IR: Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. 

IRPJ: Imposto de renda das pessoas jurídicas. 

ISS ou ISSQN: Imposto sobre serviços de qualquer natureza. 

ITBI: Imposto sobre transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis. 

ITCMD ou ITCD ou ICD ou ITC: Imposto sobre transmissão causa mortis e doação. 

ITR: Imposto sobre propriedade territorial rural.

O lançamento tributário regularmente notificado ao sujeito passivo, em regra, não pode mais ser alterado. Essa regra, porém,

comporta exceções. De acordo com o CTN, o lançamento tributário, quando regularmente notificado ao sujeito passivo, pode ser

alterado em razão de

• A) iminência de configuração de decadência; de recurso de ofício; de impugnação de pessoa interessada.

• B) impugnação do sujeito passivo; de comprovação inequívoca de que foi cometido erro de fato pela autoridade administrativa

que procedeu ao lançamento; de recurso de ofício.

• C) comprovação inequívoca de que foi cometido erro de fato pela autoridade administrativa que procedeu ao lançamento; de

impugnação do contribuinte; de iminência de configuração de decadência.

• D) recurso de ofício; de impugnação do responsável; de necessidade de apreciação de fato não conhecido ou não provado

por ocasião do lançamento objeto de alteração.

• E) iminência de configuração de prescrição; de comprovação inequívoca de que foi cometido erro de direito pela autoridade

administrativa que procedeu ao lançamento; de impugnação do sujeito passivo.

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

Direito Tributário / Crédito Tributário / Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário

Fonte: ANALISTA DE COMéRCIO EXTERIOR - GRUPO III / MDIC / 2012 / ESAF

Q132.

O Código Tributário Nacional prevê hipóteses de suspensão do crédito tributário, entre elas a concessão de liminar em mandado de segurança. Sobre este, em

matéria tributária, podemos afirmar que

• A) no caso de tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a autoridade coatora em face de quem deverá ser interposto

dependerá de estar o tributo em fase de fiscalização, de julgamento ou já inscrito em dívida ativa.

• B) somente se prestará para discussões que exijam dilação probatória nos casos em que seja cabível mandado de segurança coletivo.

• C) a liminar, ainda que tenha natureza precária, garante os atos praticados enquanto em vigor, ainda que não venha a ser confirmada ao final, pela decisão

meritória.

• D) o mandado de segurança não constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária.

• E) o Juiz pode, em alguns casos, condicionar o deferimento de liminar ao depósito judicial do montante integral do tributo.

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

Direito Tributário / Crédito Tributário / Extinção do Crédito Tributário

Fonte: ESPECIALISTA EM REGULAçãO DE AVIAçãO CIVIL - ÁREA 1 / ANAC / 2016 / ESAF

Q133.

São formas de extinção do crédito tributário:

• A) isenção, pagamento, prescrição e moratória.

• B) parcelamento, isenção, transação e compensação.

• C) decadência, isenção, remissão e decisão judicial

passada em julgado.

• D) pagamento, prescrição, remissão e compensação.

• E) anistia, transação, dação em pagamento e isenção.

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



Direito Tributário / Crédito Tributário / Exclusão do Crédito Tributário

Fonte: AFRF - TRIBUTáRIA E ADUANEIRA / Receita Federal / 2005 / ESAF

Q134.

Considerando o tema “isenção tributária”, julgue os itens a seguir e marque com (V) a assertiva verdadeira e com (F) a falsa, assinalando ao final a opção

correspondente.

( ) Se concedida com prazo determinado e sob condições não pode ser revogada.

( ) Com o advento da Constituição de 1988, a concessão da isenção heterotópica passou a ser proibida (art. 151, III).

( ) Por ser a isenção nada mais que o reverso da tributação, a lei isentiva só entra em vigor no exercício financeiro seguinte ao em que instituída.

( ) Segundo a letra do Código Tributário Nacional, a isenção constitui mera dispensa legal do pagamento do tributo.

• A) V F F V.

• B) V V F V.

• C) V F V F.

• D) F V F V.

• E) V F F F.

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

Direito Tributário / Crédito Tributário / Garantias e Privilégios do Crédito Tributário

Fonte: JUIZ SUBSTITUTO / TJ/PE / 2015 / FCC

Q135.

A respeito das Garantias e Privilégios do Crédito Tributário, é correto afirmar:

• A) São pagos preferencialmente a quaisquer outros os

créditos tributários vencidos ou vincendos, a cargo de

pessoas jurídicas de direito privado em liquidação

judicial ou voluntária, exigíveis no decurso da

liquidação.

• B) É vedada a divulgação, por parte da Fazenda Pública

ou de seus servidores, de informação obtida em razão

do ofício sobre a situação econômica ou financeira do

sujeito passivo, como, por exemplo, o montante por ele

devido inscrito em Dívida Ativa.

• C) Enquanto não julgadas as Ações Diretas de Inconstitucionalidade que discutem a possibilidade de quebra do

sigilo bancário diretamente por autoridade administrativa, pode o Poder Executivo disciplinar os critérios

segundo os quais as instituições financeiras informarão

à administração tributária as operações financeiras

efetuadas pelos usuários de seus serviços, inclusive

dispondo sobre a necessidade de inserção de elementos que permitam identificar a origem e a natureza dos

gastos realizados.

• D) A presunção de dissolução irregular que permite o

redirecionamento da cobrança do crédito tributário

decorre, por exemplo, do retorno sem cumprimento, por

mudança de endereço, do Aviso de Recebimento

regularmente encaminhado para o domicílio fiscal

constante dos cadastros da pessoa jurídica perante a

administração tributária.

• E) Há esgotamento das diligências para fins de aplicação

da indisponibilidade prevista no art. 185-A do Código

Tributário Nacional quando comprovado nos autos o

acionamento do Bacen Jud, a expedição de ofícios a

todos os registros públicos e ao DENATRAN ou

DETRAN.

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

Direito Tributário / Pagamento Indevido



Fonte: PROCURADOR DE ESTADO / PGE/MT / 2011 / FCC

Q136.

O prazo para propositura da ação para repetição do indébito será de

• A) dois anos, a contar do trânsito em julgado da decisão judicial que anulou o crédito tributário já pago.

• B) dois anos, a contar da constituição definitiva do crédito tributário pela declaração do sujeito passivo, nos tributos sujeitos a lançamento por declaração.

• C) cinco anos, a contar do primeiro do exercício seguinte ao do pagamento indevido, nos tributos sujeitos a lançamento de ofício.

• D) cinco anos, a contar da ação anulatória da decisão administrativa que denegar a restituição.

• E) cinco anos, a contar do pagamento antecipado, nos tributos sujeitos a autolançamento.

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

Direito Tributário / Administração Tributária / Fiscalização

Fonte: AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AFRFB / Receita Federal / 2014 / ESAF

Q137.

Sobre o recolhimento das contribuições previdenciárias ematraso,assinaleaopçãoincorreta.

• A) Nolançamentodeofício,aplica-se,atítulodemulta, um percentual sobre a totalidade ou diferença de contribuição nos casos de falta de pagamento ou

recolhimento, de falta de declaração e nos de declaraçãoinexata.

• B) Osjurosconstituemverdadeiraindenizaçãoaserpaga pelosujeitopassivo,emrazãodesuadisponibilidade financeira indevida, obtida pela empresa ao não

recolher o devido em época própria. Possuem, portanto,caráterpunitivo.

• C) Casoosujeitopassivo,umaveznotificado,efetueo pagamento, a compensação ou o parcelamento de seu débito, será concedida a redução da multa de

lançamentodeofício.

• D) Arescisãodoparcelamentoimplicarestabelecimento domontantedamultaproporcionalmenteaovalorda receitanãosatisfeita.

• E) A correção monetária tem como função única a atualização da expressãomonetária utilizada, de tal maneiraqueinexistequalqueralteraçãonovalorreal da

contribuição devida, que permanece imutável no seuequivalenteempoderdecompra.

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

Direito Tributário / Administração Tributária / Dívida Ativa

Fonte: AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AFRFB / Receita Federal / 2014 / ESAF

Q138.

Sobre a inscrição em dívida ativa tributária, assinale a opçãoincorreta.

• A) A inscrição em dívida ativa, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será feita, nocasodos

tributosdecompetênciadaUnião,pelaProcuradoriadaFazendaNacional.

• B) Trata-se do único ato de controle de legalidade, efetuadosobreocréditotributáriojáconstituído,que se realiza pela apreciação crítica dos profissionais

legalmentecompetentes.

• C) Oexameprévioefetuadoparaainscriçãoemdívida ativaconstituiumagarantiaaocidadãodequeaquele crédito,origináriodeumaobrigaçãonãoadimplidaem tempo

e forma devidos, foi devidamente apurado e tevesuaexistênciaconfirmadapormeiodocontrole administrativodesualegalidadeelegitimidade.

• D) Exige-seanotificaçãodosujeitopassivodalavratura danotificaçãododébito,dainscriçãoemdívidaativa e da extração da respectiva certidão, sob pena de

nulidade.

• E) A Fazenda Nacional pode, graças à autorização contidaemPortariaMinisterialdoMinistrodeEstado daFazenda,deixarde inscreveremDívidaAtivadaUnião

débitos consolidados de um mesmo sujeito passivoinferioresadeterminadovalor.

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

Direito Tributário / Administração Tributária / Certidões Negativas

Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL - ADMINISTRAçãO TRIBUTáRIA / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC

Q139.

Siglas utilizadas:

CTN Código Tributário Nacional. 

ICMS: Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestações de serviços de transporte interestadual e intermu- 

nicipal e de comunicação.



IE: Imposto sobre exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados. 

II: Imposto sobre importação de produtos estrangeiros. 

IOF: Imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários. 

IPI: Imposto sobre produtos industrializados. 

IPTU: Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana. 

IPVA: Imposto sobre a propriedade de veículos automotores. 

IR: Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. 

ISS ou ISSQN: Imposto sobre serviços de qualquer natureza. 

ITBI: Imposto sobre transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis. 

ITCMD ou ITCD ou ICD ou ITC: Imposto sobre transmissão causa mortis e doação. 

ITR: Imposto sobre propriedade territorial rural.

Relativamente à comprovação da quitação de tributos, o CTN determina que

• A) ela seja feita mediante a expedição de declaração interna, emitida por repartição fiscal, mediante requerimento da autoridade administrativa, com

anuência do interessado.

• B) somente poderá ser feita por meio de certidão negativa.

• C) essa prova poderá deixar de ser feita por meio de certidão negativa, mas não poderá deixar de ser feita por outros meios,

a critério da Administração Tributária.

• D) essa comprovação, por meio de certidão negativa, deverá se restringir aos impostos e às contribuições em geral, pois, em

relação às taxas, a comprovação será feita no momento da utilização do serviço público oferecido.

• E) a certidão que aponte apenas a existência de créditos tributários por vencer, possa ser aceita como prova de quitação de

tributos.

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

Direito Tributário / Seguridade social / Conceituação

Fonte: ANALISTA JURíDICO PREVIDENCIáRIO / FUNAPE / 2017 / FCC

Q140.

Considerando o que prevê a Constituição Federal de 1988 no tocante à organização da Seguridade Social, é correto afirmar que

• A) sua gestão será de competência exclusiva da União Federal, através da sua autarquia INSS, que centralizará a administração dos recursos para o custeio

da Seguridade Social.

• B) a administração dos recursos será centralizada pelo Governo Federal, mas sua gestão obedecerá a critérios democráticos,

de forma quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos

órgãos colegiados.

• C) tanto a gestão quanto a administração dos recursos da Seguridade Social obedecerá a critérios democráticos, mediante a

observância do princípio da tripartição, com participação dos trabalhadores, dos empregadores e do Governo nos órgãos

colegiados.

• D) serão observados critérios democráticos e descentralizados da administração de recursos, mediante gestão quadripartite,

com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados.

• E) a universalidade de cobertura e do atendimento é um dos objetivos tanto da promoção do direito à saúde como da garantia

de benefícios da assistência social, mas não alcança a previdência social que depende de regras próprias e fontes de

custeio previamente estabelecidas em lei.

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

Direito Tributário / Seguridade social / Organização e princípios constitucionais

Fonte: ANALISTA JURíDICO PREVIDENCIáRIO / FUNAPE / 2017 / FCC

Q141.

Dentre os princípios constitucionais que regem a Seguridade Social encontra-se o da diversidade da sua base de financiamento. Com relação ao financiamento

da Seguridade Social,

• A) as receitas dos Estados, Distrito Federal e Municípios destinadas à Seguridade Social devem ser repassadas à União por

constituírem recursos integrantes do orçamento da União Federal.

• B) a Constituição Federal de 1988 prevê como uma das fontes de financiamento da Seguridade Social a contribuição

prestada pelo exportador de bens ou serviços ao exterior, ou quem a lei e ele equiparar.

• C) a contribuição das empresas e das entidades a ela equiparadas por força de lei sobre rendimentos pagos a pessoas físicas

que lhe prestam serviços não se restringe aos prestadores com vínculo empregatício formalizado.

• D) os rendimentos pagos por empresas ou entidades a ela equiparadas por força de lei a prestadores de serviços autônomos

não constitui fonte de financiamento da Seguridade Social por não se tratarem os autônomos de segurados obrigatórios.



• E) a receita, o faturamento e o lucro auferido pelas empresas constituem fontes de financiamento da Seguridade Social

previstos na Constituição Federal de 1988, tal qual a contribuição paga pelo exportador de bens e serviços ao exterior.

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

Direito Tributário / Financiamento da seguridade social / Receitas da União

Fonte: ANALISTA EM GESTãO PREVIDENCIáRIA / FUNAPE / 2017 / FCC

Q142.

Acerca das fontes constitucionais de financiamento da Seguridade Social, é correto afirmar:

• A) A contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência social é fonte de financiamento

da Seguridade Social.

• B) A contribuição do exportador de bens ou serviços ao exterior é uma fonte de financiamento da Seguridade Social.

• C) O rendimento de trabalhador que preste serviços sem vínculo empregatício constitui fonte de financiamento da Seguridade

Social.

• D) O lucro das empresas não é fonte de financiamento da Seguridade Social, apenas a receita e seu faturamento.

• E) O montante líquido arrecadado por concursos de prognósticos é fonte de financiamento da Seguridade Social.

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

Direito Tributário / Financiamento da seguridade social / Dos segurados

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRF 4ª / 2014 / FCC

Q143.

Glória Mercedes era companheira do segurado Rui Barbosa, por meio de união estável comprovada, com quem teve dois filhos

menores. Rui Barbosa desapareceu e teve a morte presumida, declarada por meio de decisão judicial. Glória requer o benefício

da pensão por morte, a seu favor, bem como de seus dois filhos.

De acordo com a Lei nº 8.213/1991, em relação ao direito e eventuais prazos do benefício para os autores, uma vez preenchidos

os requisitos legais,

• A) se, entre o prazo do óbito de Rui Barbosa e o requerimento administrativo de Glória, transcorreram mais de 30 dias, o

marco inicial do benefício em relação à autora deve ser fixado a partir da data do protocolo administrativo.

• B) Glória e os seus filhos terão direito ao benefício a partir da data do óbito, quando requerido até trinta dias depois deste.

• C) Glória não terá direito ao benefício, pois não era legalmente casada com o segurado Rui Barbosa.

• D) apenas os filhos menores terão o direito ao benefício, a partir da data do óbito.

• E) Glória e seus filhos terão direito ao benefício, a partir da data da decisão judicial.

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

Direito Tributário / Financiamento da seguridade social / Das empresas; Do empregador doméstico; Receitas das contribuições sociais; Do produtor

rural

Fonte: AUDITOR FISCAL / Receita Federal / 2012 / ESAF

Q144.

Sobre o financiamento da seguridade social, assinale a opção incorreta.

• A) A sociedade financia a seguridade social, de forma indireta, entre outras formas, por meio das contribuições para a seguridade social incidentes sobre a

folha de salários.

• B) O financiamento da seguridade social por toda a sociedade revela, entre outros, seu caráter solidário.

• C) A seguridade social conta com orçamento próprio, que não se confunde com o orçamento fiscal.

• D) O custeio da seguridade social também ocorre por meio de imposições tributárias não vinculadas previamente a tal finalidade.

• E) O financiamento da seguridade social também pode ensejar a instituição, pela União, no exercício de sua competência residual, de contribuição

específica.
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Direito Tributário / Financiamento da seguridade social / Sobre a receita de concursos de prognósticos, receitas de outras fontes

Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO / TCE/PI / 2014 / FCC

Q145.

Em relação ao financiamento da seguridade social previsto na Constituição Federal do Brasil, é INCORRETO afirmar:

• A) As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o

orçamento da União.

• B) São isentas da contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendem às exigências estabelecidas em lei.

• C) É vedada a concessão de remissão ou anistia das contribuições sociais do empregador sobre a folha de salários e do trabalhador e dos demais

segurados da previdência social, para débitos em montante superior ao fixado em lei complementar.

• D) As contribuições do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar fazem parte da base de financiamento da seguridade

social.

• E) As contribuições sociais do empregador sobre folha de salários, receita ou lucro não poderão ter alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas, em razão da

atividade econômica ou da utilização intensiva de mão de obra.

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

Direito Tributário / Financiamento da seguridade social / Salário-de-contribuição / Conceito

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 15ª / 2013 / FCC

Q146.

Integra o salário-de-contribuição, devendo incidir contribuições previdenciárias:

• A) o auxílio-doença e o auxílio-acidente pagos pela Previdência Social a empregados, nos termos e limites legais.

• B) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

• C) a parcela recebida a título de vale-transporte, na forma da legislação própria.

• D) a ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de mudança de local de trabalho do empregado.

• E) a importância paga ao empregado a título de complementação ao valor do auxílio-doença, quando este direito não seja extensivo à totalidade dos

empregados.
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Direito Tributário / Financiamento da seguridade social / Salário-de-contribuição / Parcelas integrantes e parcelas não-integrantes

Fonte: AUDITOR FISCAL / Receita Federal / 2012 / ESAF

Q147.

Sobre as verbas que não integram o salário-de-contribuição, analise os itens a seguir, classificando-os como corretos ou incorretos, para, a seguir, assinalar a

assertiva que corresponda à sua opção.

I. A ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de mudança de local de trabalho do empregado.

II. A importância recebida a título de bolsa de complementação educacional de estagiário quando paga nos termos da Lei n. 6.494/77.

III. A participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de acordo e nos limites de lei específica.

IV. O abono do Programa de Integração Social-PIS e do Programa de Assistência ao Servidor Público-PASEP.

V. A importância paga ao empregado a título de complementação ao valor do auxílio-doença, desde que este direito seja extensivo aos demais empregados da

empresa.

Estão corretos apenas os itens:

• A) I, II e IV.

• B) II, IV e V.

• C) II e V.

• D) I e V.

• E) Todos os itens estão corretos.
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Direito Tributário / Financiamento da seguridade social / Arrecadação e recolhimento das contribuições destinadas à seguridade social

Fonte: CONSELHEIRO SUBSTITUTO - AUDITOR / TCE/CE / 2015 / FCC

Q148.

Sobre o sistema de custeio e financiamento da Seguridade Social no Brasil, nos termos da doutrina e da legislação pertinente, é

INCORRETO afirmar:

• A) O financiamento direto se dá mediante contribuições e o indireto mediante receitas orçamentárias da União, dos Estados,

do Distrito Federal e dos Municípios.

• B) A receita dos concursos de prognósticos faz parte das contribuições sociais que custeiam a Seguridade Social.

• C) Nenhum benefício ou serviço será criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.

• D) Não há previsão para contribuição social para o importador de bens ou serviços do exterior, mas apenas para o exportador.

• E) O pescador artesanal que exerce atividade em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirá

mediante aplicação de uma alíquota sobre a comercialização da produção.
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Direito Tributário / Regime Geral de Previdência Social

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 6ª / 2018 / FCC

Q149.

Júlio, auxiliar de produção da Empresa Fios Especiais Ltda., foi injustamente dispensado, recebendo devidamente suas verbas

rescisórias. Nesse caso, Júlio

• A) manterá sua qualidade de segurado da Previdência Social, independentemente de contribuições, até doze meses após a

cessação das contribuições.

• B) manterá sua qualidade de segurado da Previdência Social, independentemente de contribuições, até dezoito meses após

a cessação das contribuições.

• C) não manterá sua qualidade de segurado da Previdência Social após o término do recebimento das parcelas do Segurodesemprego.

• D) manterá sua qualidade de segurado da Previdência Social, independentemente de contribuições, até seis meses após a

cessação das contribuições.

• E) não manterá sua qualidade de segurado da Previdência Social, mesmo recebendo as parcelas do Seguro-desemprego.
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Auditoria / Conceitos de auditoria e da pessoa do auditor

Fonte: AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AFRFB / Receita Federal / 2014 / ESAF

Q150.

Écorretoafirmarque:

1. a firma de auditoria tem por obrigação estabelecer e manter sistema de controle de qualidade para obter segurançarazoávelqueafirmaeseupessoalcumprem

comasnormasprofissionaise técnicaseasexigências legaiseregulatóriasaplicáveis.

2. a firma de auditoria deve estabelecer emanter sistema decontroledequalidadeparaobtersegurança razoável queosrelatóriosemitidospelafirmaoupelossóciosdo

trabalhosãoapropriadosnascircunstâncias.

3. o objetivo do auditor é implementar procedimentos de controledequalidadenoníveldotrabalhoqueforneçam aoauditorsegurançarazoáveldequeaauditoriaestáde

acordocomnormasprofissionaisetécnicaseexigências legaiseregulatóriasaplicáveis.

• A) Todassãofalsas.

• B) Somente1e2sãoverdadeiras.

• C) Somentea3éverdadeira.

• D) Somentea2éfalsa.

• E) Todassãoverdadeiras.
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Auditoria / Responsabilidade legal / Ética profissional



Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - CONTADORIA / TRF 3ª / 2016 / FCC

Q151.

Nos termos da NBC TA 200, na condução de auditoria de demonstrações contábeis, são exigidos integridade, objetividade, competência e zelo profissional,

confidencialidade e comportamento profissional. Esses aspectos são expressamente denominados

• A) regras de conduta profissional.

• B) normas de auditoria relacionadas ao auditor.

• C) princípios fundamentais de ética profissional.

• D) princípios de conduta profissional do auditor.

• E) regras de conduta e comportamento do auditor.

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

Auditoria / Objetivos gerais do auditor independente

Fonte: AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AFRFB / Receita Federal / 2014 / ESAF

Q152.

São características do auditor experiente possuir experiênciapráticadeauditoriaeconhecimentorazoável de:

• A) processos de auditoria, normas de auditoria e exigênciaslegaisaplicáveis.

• B) normasdeauditoriaeexigências legaisaplicáveise processosjudiciaiscíveisdosdiretores.

• C) ambiente de negócios em que opera a entidade e negócios estratégicos realizados pelos seus concorrentes.

• D) assuntos de auditoria e de relatório financeiro relevantesàatividadedaentidade edasatividades dosconselheirosemoutrasempresas.

• E) processos sigilosos e fórmulas dos produtos registradaspelaempresaepelosseusconcorrentes.
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Auditoria / Documentação de auditoria

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA AUDITORIA / MPE/PE / 2018 / FCC

Q153.

Embora a conclusão da montagem do arquivo final de auditoria constitua processo administrativo desprovido de novos testes e

conclusões, novas modificações de natureza administrativa podem ser feitas na documentação de auditoria nessa etapa, para

suprimir, apagar ou descartar

• A) evidências desfavoráveis à conclusão apresentada.

• B) referências cruzadas aos documentos de trabalho.

• C) documentação superada.

• D) evidência de auditoria que o auditor obteve antes da data do relatório de auditoria.

• E) identificação de quem executou o trabalho de auditoria.
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Auditoria / Controle de qualidade da auditoria de Demonstrações Contábeis

Fonte: AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AFRFB / Receita Federal / 2014 / ESAF

Q154.

A eficiência da auditoria na definição e utilização da amostrapodesermelhoradaseoauditor:

• A) aumentar a taxa de desvio aceitável da amostra, reduzindo o risco inerente e com características semelhantes.

• B) diminuir o percentual a ser testado, mas utilizar a seleçãonãoestatísticaparaitenssimilares.

• C) concluirqueadistorçãoprojetadaémaiordoquea distorçãorealdetodaaamostra.

• D) estratificarapopulaçãodividindo-aemsubpopulações distintasquetenhamcaracterísticassimilares.

• E) mantiver os critérios de seleção uniformes e prédefinidoscomaempresaauditada.
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Auditoria / Fraudes e a Responsabilidade do Auditor

Fonte: AUDITOR FISCAL / Receita Federal / 2012 / ESAF

Q155.

O auditor externo, ao ser contratado para auditar o Hotel Paraíso Azul S.A., constata em seus registros que a ocupação média do hotel é de 90% dos quartos.

50% das contas dos hóspedes foram pagas em dinheiro e os livros não identificam parte dos hóspedes. O sindicato dos hotéis da região divulgou, em relatório

atualizado, que a ocupação dos hotéis na região não ultrapassa 70%.

O noticiário da região dá indícios que vários negócios estão sendo usados para lavagem de dinheiro. A situação apresentada pode evidenciar para o auditor um

risco

• A) de negócio e detecção.

• B) de fraude e de controle.

• C) de distorção relevante e de controle.

• D) de detecção e distorção relevante.

• E) residual e de fraude.
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Auditoria / Planejamento da Auditoria

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA AUDITORIA / MPE/PE / 2018 / FCC

Q156.

As normas de planejamento de auditoria das demonstrações contábeis determinam que se documente

• A) as versões superadas das demonstrações contábeis, plano de auditoria e cópias de documentos corrigidos em decorrência

de erros tipográficos.

• B) eventuais alterações significativas ocorridas na estratégia global, notas que reflitam entendimento preliminar e documentos

em duplicata.

• C) a estratégia global de auditoria, o plano de auditoria e cópias de documentos corrigidos em decorrência de erros

tipográficos.

• D) a estratégia global de auditoria, o plano de auditoria e eventuais alterações significativas ocorridas na estratégia global.

• E) as notas que reflitam entendimento preliminar, o plano de auditoria e eventuais alterações significativas ocorridas na

estratégia global.
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Auditoria / Avaliação das distorções Identificadas

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - CONTADORIA / TRF 3ª / 2016 / FCC

Q157.

Nos termos da NBC TA 240, considere:

I. Erro que resulta em distorção nas demonstrações contábeis.

II. Distorção decorrente de informações fraudulentas.

III. Distorção decorrente de apropriação indébita de ativos.

É distorção intencional pertinente para o auditor o que consta em

• A) I e III, apenas.

• B) II, apenas.

• C) I, II e III.

• D) I e II, apenas.



• E) II e III, apenas.
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Auditoria / Materialidade e Relevância no planejamento e na execução dos trabalhos de auditoria

Fonte: AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AFRFB / Receita Federal / 2014 / ESAF

Q158.

Adeterminaçãodematerialidadeparaexecuçãodetestes:

• A) não é um cálculo mecânico simples e envolve o exercício de julgamento profissional. É afetado pelo entendimentoqueoauditorpossuisobreaentidade,

atualizado durante a execução dos procedimentos de avaliação de risco, e pela natureza e extensão de distorções identificadas em auditorias anteriores e,

dessamaneira, pelas expectativas do auditor em relaçãoadistorçõesnoperíodocorrente.

• B) é um cálculo mecânico simples e envolve o exercício de julgamento profissional. É afetado pelo entendimentoqueoauditorpossuisobreaentidade,

atualizado durante a execução dos procedimentos de avaliação de risco, e pela natureza e extensão de distorções identificadas em auditorias anteriores e,

dessamaneira, pelas expectativas do auditor em relaçãoadistorçõesnoperíodocorrente.

• C) não é um cálculo mecânico simples e envolve o exercício de julgamento profissional. Não deve ser afetado pelo entendimento que o auditor possui

sobreaentidade,atualizadoduranteaexecuçãodos procedimentosdeavaliaçãoderisco,epelanatureza eextensãodedistorções identificadasemauditorias

anteriores e, dessa maneira, pelas expectativas do auditoremrelaçãoadistorçõesnoperíodocorrentee subsequentes.

• D) éumcálculomecânicosimpleseenvolveoexercício dejulgamentoprofissional.Nãodeveserafetadopelo entendimentoqueoauditorpossuisobreaentidade,

atualizado durante a execução dos procedimentos de avaliação de risco, e pela natureza e extensão de distorções identificadas em auditorias anteriores e,

dessamaneira, pelas expectativas do auditor em relaçãoadistorçõesnoperíodocorrente.

• E) não é um cálculo mecânico simples e envolve o exercício de julgamento profissional. Não deve ser afetado pelo entendimento que o auditor possui

sobreaentidade,nãodeveseratualizadodurantea execuçãodosprocedimentosdeavaliaçãoderisco,e pelanaturezaeextensãodedistorções identificadas em

auditorias anteriores e, dessa maneira, pelas expectativas do auditor em relação a distorções em períodossubsequentes.
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Auditoria / Auditoria de estimativas Contábeis

Fonte: AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AFRFB / Receita Federal / 2014 / ESAF

Q159.

Em relação às estimativas contábeis realizadas pela empresaauditada,oauditorindependentedeve:

• A) sempre que constatar possível tendenciosidade da administração,concluirqueasestimativascontábeis estãoinadequadas,ressalvandoorelatório.

• B) periodicamente exigir da administração e de seus advogados carta de responsabilidade pelas estimativasefetuadas,eximindoaauditoriadeavaliar

oscálculosepremissas.

• C) revisar os julgamentos e decisões feitos pela administração na elaboração destas estimativas contábeis, para identificar se há indicadores de

possíveltendenciosidadedaadministração.

• D) reavaliaraspremissasecálculose,quandodiscordar, determinaramodificaçãodosvalorescontabilizados, sobpenadenãoemitirorelatóriodeauditoria.

• E) aceitarosvaloresapresentados,porseremsubjetivos e de responsabilidade da administração e de seus consultoresjurídicosouáreasafins.
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Auditoria / Evidenciação

Fonte: AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AFRFB / Receita Federal / 2014 / ESAF

Q160.

A empresa Orion S.A. realizou a contagem de seus estoques(inventáriofísico),em31deoutubrode2013.O auditor foi contratado para realizar a auditoria das

DemonstraçõesContábeisde31dedezembrode2013.

Emrelaçãoaoinventário,deveoauditor:

• A) validar a posição apresentada nas demonstrações contábeisde31dedezembrode2013,umavezque foi atendida a exigência de inventariar os estoques,

umavezaoano.

• B) solicitar nova contagem de inventário em 31 de dezembrode2013ounadatadoiníciodostrabalhos deauditoria,sendosempreobrigatóriasuapresença e

participação na contagem física e aprovação dos procedimentosdeinventário.

• C) exigirquesejaelaboradanotaexplicativaevidenciando a posição do inventário em31 de outubro de 2013, ressalvando a posição do inventário em 31 de

dezembro de 2013, esclarecendo que não houve contagem das posições de estoques entre 31 de outubroe31dedezembrode2013.



• D) executar procedimentos para obter evidência de auditoriadequeasvariaçõesnoestoque,entre31de outubro de 2013 e 31 de dezembro de 2013, estão

adequadamenteregistradas.

• E) limitar sua avaliação a posição de estoques apresentadaem31deoutubrode2013,restringindo oescopodeseu trabalhonaáreadeestoques,aos

saldosapresentadosnestadata.
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Auditoria / Amostragem

Fonte: AUDITOR FISCAL / Receita Federal / 2012 / ESAF

Q161.

Com base na tabela a seguir, responda as questões.

Considerando que o auditor estabeleceu um grau de confiança de 95% para a amostra e que determinou uma taxa tolerável de desvio de 5%, o número de itens

a serem testados é

• A) 19.

• B) 05.

• C) 60.

• D) 30.

• E) 10.
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Auditoria / Utilização de trabalhos da auditoria interna; Uso de trabalhos técnicos de especialistas

Fonte: AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AFRFB / Receita Federal / 2014 / ESAF

Q162.

Oauditor independente,aoutilizaro trabalhoespecífico dosauditoresinternos,deve:

• A) ressalvarqueotrabalhofoiefetuadopelosauditores internosea responsabilidadeé limitada, registrando que a empresa tem conhecimento da decisão por

utilizarestestrabalhos.

• B) incluir,nadocumentaçãodeauditoria,asconclusões atingidasrelacionadascomaavaliaçãodaadequação dotrabalhodosauditoresinternoseosprocedimentos

deauditoriaporeleexecutadossobreaconformidade dostrabalhos.

• C) restringir a utilização a trabalhos operacionais, de elaboraçãodecálculosedescriçãodeprocessosque não ofereçam riscos ao processo de auditoria, visto

quearesponsabilidadeélimitadasobreeles.

• D) dividir as responsabilidades com a administração da empresa auditada, restringindo seus trabalhos ao limite da auditoria realizada e à documentação

produzidapelosseustrabalhos.

• E) assumir a qualidade dos trabalhos da auditoria interna, incluindo em seus papéis de trabalho como documentaçãosuporteecomprobatória.

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

Auditoria / Independência nos trabalhos de auditoria

Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - CONTABILIDADE / TRT 2ª / 2018 / FCC

Q163.



Para a realização dos trabalhos de auditoria, a existência da independência é pressuposto necessário entre os membros das

equipes de auditoria e os clientes de auditoria. Nesse contexto, é correto afirmar que

• A) as ameaças à independência podem ser enquadradas em um único tipo, que se resume, basicamente, à ameaça de emitir

um parecer inadequado, frente ao conjunto de fatos observados antes do início dos trabalhos de auditoria.

• B) a independência compreende a construção do pensamento burocrático, especificando detalhadamente os passos para que

os objetivos estabelecidos sejam alcançados dentro dos limites contratados com o cliente de auditoria.

• C) a independência é opcional durante o período de contratação coberto pelas demonstrações contábeis, iniciando-se com

um ano de antecedência à escolha da organização que irá realizar os trabalhos de auditoria e terminando em até dois

anos após e emissão do relatório de auditoria.

• D) em relação à documentação comprobatória da independência dos trabalhos de auditoria, o auditor sempre pode dispensálas quando as conclusões

extraídas demonstrarem que as ameaças observadas à emissão de sua conclusão forem

substanciais.

• E) os conceitos sobre a independência devem ser aplicados pelos auditores a fim de identificar as ameaças; avaliar a

importância das ameaças identificadas e aplicar as salvaguardas, quando necessário, para eliminar as ameaças ou reduzilas a um nível aceitável.

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

Auditoria / Relatórios de Auditoria

Fonte: AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AFRFB / Receita Federal / 2014 / ESAF

Q164.

No relatório de auditoria, deve ser divulgado que os procedimentosselecionadosdependemdojulgamentodo auditor,incluindoa:

• A) avaliação dos riscos de não conformidades nas demonstrações contábeis, sempre causadas por fraudes.

• B) estimativa dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, exclusivamente causadas porerro,sendoderesponsabilidadedaadministração

aocorrênciadefraudes.

• C) identificação de todos os riscos de distorção nas demonstrações contábeis e no relatório da administração, independentemente se causada por

fraudeouerro,determinandosuamaterialidade.

• D) gestão dos riscos de distorção relevante nas demonstraçõescontábeis, identificadasnamatrizde riscos,causadaexclusivamenteporerro.

• E) avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causadaporfraudeouerro.

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

Auditoria / Eventos subsequentes

Fonte: ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO - COORDENADORIAS TéCNICAS / TCE/SE / 2011 / FCC

Q165.

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 / Auditoria no setor público federal / Finalidades e objetivos da auditoria governamental

Fonte: AUDITOR FISCAL / Receita Federal / 2012 / ESAF

Q166.

Os auditores públicos foram designados para examinar as demonstrações contábeis da Empresa Transportes Fluviais S.A. O objetivo é avaliar se os recursos

destinados à construção dos dois novos portos foram aplicados nos montantes contratados, dentro dos orçamentos estabelecidos e licitações aprovadas. Foi

determinado como procedimento a constatação da existência física dos portos. Esse tipo de auditoria pública é classificada como auditoria



• A) de gestão.

• B) de programas.

• C) operacional.

• D) contábil.

• E) de sistemas.

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

Auditoria / Auditoria no setor público federal / Abrangência de atuação

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTADORIA / TRF 2ª / 2012 / FCC

Q167.

NÃO constitui um princípio básico do controle interno da administração pública:

• A) segregação de funções, que consiste no fato de que a pessoa que realiza uma operação não pode ser a mesma envolvida na função de registro.

• B) unicidade no ciclo de uma transação, que preconiza que apenas uma pessoa deva realizar todas as fases de uma transação, para facilitar o subsequente

trabalho de auditoria.

• C) rodízio de pessoal, inclusive com o objetivo de que cada servidor possa ser capaz de desenvolver novas tarefas.

• D) seleção adequada de pessoal, que envolve a investigação do passado do funcionário e a conferência de suas referências.

• E) elaboração de manuais operacionais, nos quais devem estar detalhadas as instruções relativas de como devem ser executadas as funções referentes à

atividade a ser desempenhada na administração.

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

Auditoria / Auditoria no setor público federal / Formas e tipos

Fonte: AUDITORIA E FISCALIZAçãO/GERAL / CGU / 2012 / ESAF

Q168.

Uma auditoria qualquer, coordenada pelo Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal com o auxílio de uma empresa privada de auditoria, deve ter

sua forma de execução classificada como:

• A) Centralizada.

• B) Descentralizada.

• C) Integrada.

• D) Compartilhada.

• E) Terceirizada.

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

Auditoria / Auditoria no setor público federal / Normas relativas à execução dos trabalhos

Fonte: ANALISTA AMBIENTAL - MONITORAMENTO, REGULAçãO, CONTROLE, FISCALIZAçãO E AUDITORIA AMBIENTAL / IBAMA / 2012 / CESPE

Q169.

Com base no que dispõem as normas fundamentais de auditoria

do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal

acerca da execução dos trabalhos de auditoria e fiscalização,

julgue os itens subsequentes.

A ocorrência de fato que limite a ação do servidor no

exercício de sua função de auditor e fiscal deve ser

comunicada, sempre por escrito, ao dirigente do órgão ou

entidade examinada.

• CERTO

• ERRADO

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

Auditoria / Testes



Fonte: AUDITOR PúBLICO EXTERNO - ADMINISTRAçãO PúBLICA OU DE EMPRESAS / TCE/RS / 2018 / FCC

Q170.

Acerca da disciplina dos testes de auditoria, assevera-se:

• A) Os testes de observância visam à obtenção de evidência quanto à suficiência, exatidão e validade dos dados produzidos

pelos sistemas de informação da entidade.

• B) Os procedimentos constituem exames e investigações, incluindo testes de observância e testes substantivos.

• C) Os testes substantivos visam à obtenção de razoável segurança de que os controles internos estabelecidos pela Administração estão em efetivo

funcionamento, inclusive quanto ao seu cumprimento.

• D) Pode ser cogitado o procedimento de inspeção, que consiste na obtenção de informações perante pessoas físicas ou jurídicas conhecedoras das

transações e das operações, dentro ou fora da entidade.

• E) Pode ser cogitado o procedimento de investigação e confirmação, que consiste na verificação de registros, documentos e

ativos tangíveis.

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

Auditoria / Todas as normas brasileiras de contabilidade vigentes relativas à auditoria interna, externa e pública emanadas pelo Conselho Federal de

Contabilidade - CFC

Fonte: AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AFRFB / Receita Federal / 2014 / ESAF

Q171.

É permitido ao auditor externo, durante o processo final demontagemdos arquivos da auditoria concluída, modificarosdocumentosdeauditoria.Nãoseincluicomo

modificaçãopossível:

• A) apagar,descartaroudestruirdocumentaçãosuperada.

• B) acrescentarreferênciascruzadasaosdocumentosde trabalho.

• C) substituircartadecircularizaçãodosadvogados,com novaposiçãodascontingências.

• D) conferir itensdas listasde verificação, evidenciando ter cumprido os passos pertinentes àmontagem do arquivo.

• E) documentar evidência de auditoria que o auditor obteveantesdadatadorelatóriodeauditoria.

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

Contabilidade Geral e Avançada / Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro aprovado pelo Conselho

Federal de Contabilidade (CFC)

Fonte: ESPECIALISTA EM REGULAçãO DE AVIAçãO CIVIL - ÁREA 3 / ANAC / 2016 / ESAF

Q172.

O Comitê de Pronunciamentos Contábeis, criado por

meio da Resolução CFC n. 1.055, de 7 de outubro de

2005, possui como atribuições, entre outras, a de estudar,

pesquisar, discutir, elaborar e deliberar sobre o conteúdo

e a redação de Pronunciamentos Técnicos, podendo

ainda emitir Interpretações, Orientações, Comunicados

e Boletins.

São entidades-membro do Comitê de Pronunciamentos

Contábeis, exceto:

• A) Instituto dos Auditores Independentes do Brasil

(IBRACON).

• B) Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

• C) Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais

e Financeiras (FIPECAFI).

• D) Associação Brasileira das Companhias Abertas

(ABRASCA).

• E) Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros

(BM&FBOVESPA S.A).



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

Contabilidade Geral e Avançada / Patrimônio / Componentes patrimoniais; Ativo, passivo e situação líquida

Fonte: CONTADOR / MTur / 2014 / ESAF

Q173.

Assinale a opção correta.

• A) Na representação gráfica do patrimônio, devem constar os grupos Ativo Circulante, Ativo Permanente, Passivo Circulante e Patrimônio Líquido.

• B) Capital Social é o mesmo que o capital aplicado pelos sócios na atividade empresarial.

• C) O capital próprio mais o capital de terceiros é o capital aplicado no patrimônio.

• D) O valor dos bens, dos direitos e das obrigações é o valor do patrimônio líquido da empresa.

• E) Dá-se o nome de patrimônio bruto ao valor dos ativos aplicados na atividade empresarial.

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

Contabilidade Geral e Avançada / Patrimônio / Equação fundamental do patrimônio

Fonte: CONTADOR / FUNAI / 2016 / ESAF

Q174.

Considere os dados extraídos das demonstrações

contábeis da empresa Cidadã S.A. referente ao

exercício financeiro de 2015:

Com base nestas informações, o aumento no saldo

do Patrimônio Líquido em 2015 foi, em milhares de

reais, de

• A) 164.750,00.

• B) 78.000,00.

• C) 159.375,00.

• D) 124.750,00.

• E) 135.375,00.

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

Contabilidade Geral e Avançada / Fatos contábeis e respectivas variações patrimoniais

Fonte: ANALISTA EM GESTãO ESPECIALIZADO DE DEFENSORIA - CIêNCIAS CONTáBEIS / DPE/AM / 2018 / FCC

Q175.



Considere as informações a seguir referentes à aquisição e utilização de um lote de pastas para processos judiciais por uma

determinada entidade pública:

− 20/10/2017: empenho da despesa para a aquisição do lote de pastas.

− 26/10/2017: entrega do lote de pastas pelo fornecedor e início da fase da execução da despesa “em liquidação”.

− 30/10/2017: liquidação da despesa com a aquisição do lote de pastas.

− 10/11/2017: utilização das pastas na prestação de serviços de assistência jurídica para a população.

− 14/11/2017: pagamento da despesa com a aquisição do lote de pastas.

De acordo com o Regime Contábil (Patrimonial), um fato modificativo ocorreu na entidade pública em

• A) 20/10/2017.

• B) 26/10/2017.

• C) 30/10/2017.

• D) 10/11/2017.

• E) 14/11/2017.

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

Contabilidade Geral e Avançada / Sistema de contas, contas patrimoniais e de resultado / Plano de contas

Fonte: ANALISTA CONTADOR / COPERGÁS / 2011 / FCC

Q176.

Considere a relação de contas a seguir:

Bancos C/Movimento

Mercadorias em Estoque

Fornecedores

Reserva de Lucros para Expansão

Custo das Mercadorias Vendidas

Receitas Financeiras

Provisão para Créditos de Liquidação

Duvidosa

Reserva de Capital de Ágio na Emissão de Ações

Duplicatas a Receber (curto prazo)

Imóveis

Máquinas e Equipamentos

Contas a Pagar

Despesas com Salários

Receita de Vendas

Depreciação Acumulada

Capital

Ações em Tesouraria

É correto afirmar que, nessa lista, há:

• A) cinco contas de resultado.

• B) doze contas patrimoniais.

• C) cinco contas classificadas no Ativo Circulante.

• D) duas contas patrimoniais redutoras do Ativo.

• E) quatro contas patrimoniais classificadas no Patrimônio Líquido.

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

Contabilidade Geral e Avançada / Escrituração / Conceito e métodos; Partidas dobradas



Fonte: AUDITOR FISCAL / Receita Federal / 2012 / ESAF

Q177.

Na identificação e determinação de erro contábil de períodos anteriores, devem ser consideradas as omissões e incorreções nas demonstrações contábeis da

entidade de um ou mais períodos anteriores que

• A) não estavam disponíveis quando da autorização para divulgação das demonstrações contábeis desses períodos e não retroagissem a prazo superior a

dois exercícios contábeis.

• B) somente quando se verifica efetivamente fraudes administrativas nos cálculos e informações que respaldaram as informações sobre as quais as

demonstrações retrospectivas foram baseadas.

• C) na avaliação de seus efeitos incluíssem os efeitos decorrentes de cálculos matemáticos ou aplicação equivocada de políticas contábeis que não

retroagissem a cinco períodos contábeis.

• D) contivessem informações que pudessem ter sido razoavelmente obtidas e levadas em consideração na elaboração e na apresentação dessas

demonstrações contábeis.

• E) a necessidade de uma reapresentação retrospectiva exigir premissas baseadas no que teria sido a intenção da Administração naquele momento passado

e não produzissem efeitos fiscais.

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

Contabilidade Geral e Avançada / Escrituração / Lançamento contábil – rotina, fórmulas

Fonte: CONTADOR / FUNAI / 2016 / ESAF

Q178.

A Cia. de Comércio Marítimo S.A. apresentou as

seguintes demonstrações contábeis:



De acordo com as demonstrações contábeis acima e

sabendo-se que os juros não foram pagos, o fluxo de

caixa gerado pelas Atividades Operacionais no ano de

2015 foi, em reais, de

• A) 129.000,00.

• B) 174.000,00.

• C) 105.000,00.

• D) 120.000,00.

• E) 139.000.00.

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

Contabilidade Geral e Avançada / Escrituração / Processos de escrituração

Fonte: CONTADOR / FUNAI / 2016 / ESAF

Q179.

A empresa Vende Tudo S.A. adquiriu, em

31/01/2015, um lote de produtos para serem

comercializados no valor de R$510.000,00, a prazo.

Em função de sua situação financeira, a empresa

negociou com seu fornecedor para que pudesse

pagar estes produtos em 15/05/2016. Sabe-se que,

se a empresa Vende Tudo S.A. tivesse adquirido

estes produtos à vista, teria pago R$380.000,00.

Em 03/02/2015, a empresa vendeu 60% deste

lote de produtos por R$444.000,00, para serem

recebidos integralmente em 15/06/2016. Sabe-se

que, se a venda tivesse sido à vista, a empresa

Vende Tudo S.A. teria recebido R$377.000,00.

Com base nestas informações, é correto afirmar

que a empresa Vende Tudo S.A. reconheceu, em

reais,

• A) Estoques no valor de 510.000,00, na data da

aquisição.

• B) Receita de Vendas no valor de 444.000,00, na

data da venda.

• C) Receita de Vendas no valor de 377.000,00 e

Custo das Mercadorias Vendidas no valor de

228.000,00, na data da venda.

• D) Receita de Vendas no valor de 377.000,00 e

Custo das Mercadorias Vendidas no valor de

306.000,00, na data da venda.

• E) Receita de Vendas no valor de 444.000,00 e

Custo das Mercadorias Vendidas no valor de

228.000,00, na data da venda.

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

Contabilidade Geral e Avançada / Provisões Ativas e Passivas, tratamento das Contingências Ativas e Passivas

Fonte: ANALISTA DE FINANçAS E CONTROLE - CONTáBIL / STN / 2012 / ESAF

Q180.

São condições para o reconhecimento de provisões

• A) a existência de uma obrigação presente, legal ou não formalizada, consequente de um evento passado, ter uma provável necessidade de saída de

recursos que incorporem benefícios econômicos para liquidar a obrigação e que permita ser efetuada uma estimativa suficiente de segurança do valor da

obrigação.

• B) identificação de uma obrigação passada como consequência de um evento financeiro, representando uma provável exigência de saída de fluxo de caixa, 

que poderá impactar em eventos futuros mesmo que a probabilidade para a definição efetiva de valor não seja formada por uma base de cálculo determinada



por um critério definido e aceito de forma corrente.

• C) verificação da probabilidade ainda que remota da identificação de uma obrigação futura consequente de um evento presente, que exista uma provável

necessidade de saída de recursos que incorporem benefícios econômicos para liquidar a obrigação e que possa ser feita uma estimativa confiável do valor

da obrigação.

• D) ocorrência de um evento presente com possibilidade remota de que a entidade venha a incorrer em saídas de recursos financeiros no futuro, sem a

existência de uma obrigatoriedade legal mesmo que não seja efetuada em uma base confiável para definição de valor.

• E) perspectiva de um evento presente resultar em obrigação, mesmo que seja baseado em eventos remotos, e ainda que a possibilidade de estimativa do

valor venha a ser efetuada em bases suficientemente seguras para atender à competência de exercício.

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

Contabilidade Geral e Avançada / Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro

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

Q181.

Considere as seguintes assertivas sobre retificações de erros:

I. Um erro de período anterior deve ser corrigido por reapresentação retrospectiva, salvo quando for impraticável determinar os efeitos específicos do período ou

o efeito cumulativo do erro.

II. A retificação de erro de período anterior deve ser excluída dos resultados do período em que o erro é descoberto.

III. As mudanças nas estimativas contábeis à medida que se conhece informação adicional, se constitui retificação de erro.

Está correto o que se afirma em

• A) I e II, apenas.

• B) II, apenas.

• C) III, apenas.

• D) I, apenas.

• E) I, II e III.

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

Contabilidade Geral e Avançada / Ativos e Passivos / Conceitos, processos de avaliação do Ativo e do Passivo

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - AUDITOR DE CONTAS PúBLICAS / MPE/PB / 2015 / FCC

Q182.

Para que ativos e passivos sejam ajustados a valor presente eles devem:

I. Ser uma transação que dá origem a um ativo, a um

passivo, a uma receita ou a uma despesa ou outra

mutação do patrimônio líquido cuja contrapartida é

um ativo ou um passivo com liquidação financeira

(recebimento ou pagamento) em data igual a da data do reconhecimento desses elementos.

II. Ter reconhecimento periódico de mudanças de valor, utilidade ou substância de ativos ou passivos similares e empregar método de alocação de descontos.

III. Ser um conjunto particular de fluxos de caixa exatos e claramente associado a um ativo ou a um

passivo.

Está correto o que se afirma APENAS em

• A) II.

• B) I.

• C) III.

• D) I e II.



• E) II e III.

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

Contabilidade Geral e Avançada / Ativos e Passivos / Registros contábeis e evidenciações

Fonte: ESPECIALISTA EM REGULAçãO DE AVIAçãO CIVIL - ÁREA 3 / ANAC / 2016 / ESAF

Q183.

O art. 248 da Lei n. 6.404/1976 dispõe que os investimentos

permanentes em participação no capital social de

sociedades coligadas, controladas, controladas em

conjunto e sociedades que estejam sob controle comum

sejam avaliados segundo o Método de Equivalência

Patrimonial.

Considere a seguinte situação: uma empresa "A" possui

40% do capital votante em sua investida, a companhia

"B". A companhia "C" possui 20% do capital votante e 20%

do capital não votante da companhia "B".

Avalie as seguintes proposições, segundo o Método de

Equivalência Patrimonial previsto na lei.

I. A companhia "A" tem direito a receber 40% dos

dividendos que porventura sejam distribuídos pela

companhia "B".

II. Uma eventual redução do Patrimônio Líquido da

investida, a companhia "B", em 20% refletiria no

Balanço da companhia "A" como uma redução

correspondente a 8% do capital investido.

III. Uma eventual redução do Patrimônio Líquido da

investida, a companhia "B", em 20% refletiria no

Balanço da companhia "C" como uma redução

correspondente a 4% do capital investido.

Sobre as proposições acima, é correto afirmar que:

• A) todas estão corretas.

• B) nenhuma está correta.

• C) I e II estão corretas, apenas.

• D) I e III estão corretas, apenas.

• E) apenas a III está correta.

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

Contabilidade Geral e Avançada / Patrimônio líquido / Capital social

Fonte: CONTADOR / FUNAI / 2016 / ESAF

Q184.

Acerca do Patrimônio Líquido, indique a opção

correta.



• A) São classificadas como reservas de capital

a contribuição do subscritor de ações que

ultrapassar o valor nominal e a parte do preço

de emissão das ações sem valor nominal

que ultrapassar a importância destinada à

formação do capital social, exceto nos casos de

conversão em ações de debêntures ou partes

beneficiárias.

• B) O produto da alienação de partes beneficiárias

e de bônus de subscrição constitui reservas de

lucros.

• C) O Capital Social consiste no total de recursos

a serem aplicados na entidade por seus sócios

ou proprietários, em função do que dispõe o

ato constitutivo da entidade (contrato social

ou estatuto). A lei permite expressamente,

somente para as sociedades por ações, a

integralização de parte desse valor em bens,

sendo silente em relação às sociedades de

pessoas.

• D) As ações em tesouraria resultam de uma

operação de compra das próprias ações por uma

companhia. Elas serão registradas em conta

específica do Patrimônio Líquido, intitulada

“ações em tesouraria”, a qual irá aumentar a

situação líquida patrimonial da companhia,

uma vez que mais títulos patrimoniais foram

adquiridos.

• E) A conta Ajuste de Avaliação Patrimonial é uma

conta de resultado que registra, como receita

ou despesa, as contrapartidas de aumentos ou

diminuições de valores atribuídos a elementos

do ativo ou do passivo, em obediência ou

regime de competência.
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Contabilidade Geral e Avançada / Patrimônio líquido / Ajustes de avaliação patrimonial

Fonte: AUDITOR FISCAL / Receita Federal / 2012 / ESAF

Q185.

Dos registros da Cia. Boreal, foram extraídos os dados relativos aos exercícios contábeis de 2009/2010, a 

seguir:



 

 

Informação adicional 

I. Títulos com vencimento previsto para 30 dias. 

II. Com relação a PCLD, a provisão em 2010 correspondeu a R$400,00. Não houve registro de reversão dos 

saldos anteriores. 

III. O Resultado c/Venda do Imobilizado corresponde a 75% do valor líquido do bem vendido. 

Com base nos dados fornecidos, responder as questões 27 e 28.

O resultado apurado no período:

• A) gerou um ingresso total de caixa de R$ 16.300,00.

• B) quando ajustado, é negativo em R$ 8.700,00.

• C) contribuiu para ingresso financeiro de R$ 12.800,00.

• D) representa um uso total de disponibilidades de R$ 12.300,00.

• E) indica que a atividade operacional foi positiva em R$ 1.300,00.

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

Contabilidade Geral e Avançada / Patrimônio líquido / Ações em tesouraria

Fonte: ANALISTA - APOIO TéCNICO ADMINISTRATIVO - CONTROLE INTERNO / CNMP / 2015 / FCC

Q186.

A empresa Caixa Sobrando S.A. realizou diversas aplicações em ativos financeiros durante o 2º semestre de 2014, cujas

características são apresentadas na tabela seguinte:



Estes ativos financeiros apresentam liquidez para revenda no mercado, mas a empresa não realizou a venda de nenhum dos

títulos até 31/12/2014. A empresa identificou os seguintes valores justos de mercado, em 31/12/2014, para cada uma das

aplicações:

Os valores que deveriam ser evidenciados pela empresa Caixa Sobrando S.A. no seu Balanço Patrimonial de 31/12/2014, para

os títulos destinados para venda imediata, para os títulos que serão mantidos até o vencimento e para os títulos disponíveis para

venda futura são, respectivamente, em reais,

• A) 200.000,00; 307.850,70; 400.000,00.

• B) 202.000,00; 310.000,00; 406.000,00.

• C) 204.838,50; 307.850,70; 404.000,00.

• D) 204.838,50; 310.000,00; 404.000,00.

• E) 202.000,00; 307.850,70; 406.000,00.
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Contabilidade Geral e Avançada / Patrimônio líquido / Reservas de capital e de lucros

Fonte: AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AFRFB / Receita Federal / 2014 / ESAF

Q187.

Noiníciode2013,oPatrimônioLíquidodaCia.Madeira 

eracompostopelosseguintessaldos: 

 

 

 

Aofinaldoperíodode2013,aempresaapurouumLucro 

antesdoImpostosobreaRendaeContribuiçõesnovalor 

deR$400.000. 

Deacordocomapolíticacontábildaempresa,aofinaldo 

exercício,nocasodaexistênciade lucros,osestatutos 

daempresadeterminamqueamesmadeveobservaros 

percentuais abaixo para os cálculos das Participações 

e Contribuições, apuração do Lucro Líquido e sua 

distribuição.



 

 

O restante do Lucro Líquido deverá ser mantido em 

Lucros Retidos conforme decisão daAssembleia Geral 

Ordinária(AGO)atéofinaldoexercíciode2014,conforme 

OrçamentodeCapitalaprovadoemAGOde2012.

OvaloraserregistradocomoReservaLegalé:

• A) R$2.000.

• B) R$2.500.

• C) R$3.500.

• D) R$7.200.

• E) R$7.500.
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Contabilidade Geral e Avançada / Patrimônio líquido / Registros contábeis e formas de evidenciação

Fonte: AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AFRFB / Receita Federal / 2014 / ESAF

Q188.

Noiníciode2013,oPatrimônioLíquidodaCia.Madeira 

eracompostopelosseguintessaldos: 

 

 

 

Aofinaldoperíodode2013,aempresaapurouumLucro 

antesdoImpostosobreaRendaeContribuiçõesnovalor 

deR$400.000. 

Deacordocomapolíticacontábildaempresa,aofinaldo 

exercício,nocasodaexistênciade lucros,osestatutos 

daempresadeterminamqueamesmadeveobservaros 

percentuais abaixo para os cálculos das Participações 

e Contribuições, apuração do Lucro Líquido e sua 

distribuição.



 

 

O restante do Lucro Líquido deverá ser mantido em 

Lucros Retidos conforme decisão daAssembleia Geral 

Ordinária(AGO)atéofinaldoexercíciode2014,conforme 

OrçamentodeCapitalaprovadoemAGOde2012.

Combasenosdadosfornecidos,pode-seafirmarque:

• A) oCapitalautorizadodaempresaédeR$550.000.

• B) ovaloraserdestinadoparaaReservadeLucrosédeR$28.000.

• C) após a distribuição do resultado, o saldo total doPatrimônioLíquidoédeR$837.000.

• D) ovalordaParticipaçãodaAdministraçãonosLucros daSociedadecorrespondeaR$64.000.

• E) o resultado líquido e sua destinação provocam um aumentolíquidodepassivodeR$240.000.
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Contabilidade Geral e Avançada / Balancete de verificação

Fonte: CONTADOR / Ministério da Fazenda / 2013 / ESAF

Q189.

Na data de encerramento do exercício social, a empresa

ABN S.A. apresentou a seguinte relação de contas e

saldos constantes do seu livro Razão:



Ao mandar elaborar um balancete geral de verificação

a partir dos saldos acima, a empresa encontrará saldos

devedores no valor de

• A) R$ 83.300,00.

• B) R$ 81.500,00.

• C) R$ 80.400,00.

• D) R$ 79.300,00.

• E) R$ 77.500,00.

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

Contabilidade Geral e Avançada / Ganhos ou perdas de capital / Alienação e baixa de itens do ativo

Fonte: CONTADOR / MTur / 2014 / ESAF

Q190.

A empresa Máquinas, Móveis e Mercadorias S.A., em abril de 2009, adquiriu 4 máquinas de igual valor e pagou por elas, à vista, R$ 10.000,00. A vida útil foi

estimada em 10 anos e o valor residual em 20%. Em 30 de setembro de 2013, a empresa vendeu uma dessas máquinas por R$ 1.000,00, a prazo.

Uma vez realizada esta operação, pode-se dizer que a empresa contabilizou perda de capital no valor de

• A) R$ 600,00.

• B) R$ 375,00.

• C) R$ 500,00.

• D) R$ 100,00.

• E) R$ 875,00.

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

Contabilidade Geral e Avançada / Tratamento das Participações Societárias / Conceito de coligadas e controladas

Fonte: AUDITOR FISCAL / Receita Federal / 2012 / ESAF



Q191.

Observado o exposto no gráfico de Participações Societárias da Cia. Firmamento, a seguir, pode-se afirmar que

• A) a participação dos acionistas não controladores na Cia. Netuno corresponde a 16,5% do capital total.

• B) os dividendos distribuídos pela Cia. Vênus devem ser reconhecidos pela investidora como Receitas.

• C) os juros sobre o capital próprio, quando calculados e pagos pela Cia. Éris, são registrados pela investidora a débito de Participações Societárias.

• D) a Cia. Júpiter é controlada indireta da Cia. Firmamento, mesmo que não se verifique influência significativa da investidora.

• E) a investidora, ao registrar a remuneração distribuída aos acionistas pela Cia. Sol, efetua um crédito na conta Resultado de Equivalência Patrimonial.
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Contabilidade Geral e Avançada / Apuração e tratamento contábil da mais valia, do goodwill e do deságio

Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: CONTABILIDADE / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q192.

Julgue os itens subsequentes, a respeito dos procedimentos para

registro, mensuração e avaliação de ativos.

Caso tenha sido reconhecida uma perda de valor realizável em

um goodwill e se constate, em exercício subsequente, que

houve recuperação do valor realizável, a perda reconhecida

deverá ser revertida até o montante do valor originalmente

reconhecido como perda.

• CERTO

• ERRADO

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

Contabilidade Geral e Avançada / Redução ao valor recuperável / Mensuração, registro contábil, reversão

Fonte: ESPECIALISTA EM REGULAçãO DE AVIAçãO CIVIL - ÁREA 3 / ANAC / 2016 / ESAF

Q193.

A Interpretação Técnica ICPC 01 (R1), que trata de 

Contratos de Concessão, aplica-se à infraestrutura 

construída ou adquirida juntamente a terceiros pelo



concessionário para cumprir o contrato de prestação de 

serviços, bem como à infraestrutura já existente, que o 

concedente repassa ■ durante o prazo contratual ■ ao 

concessionário. 

 

 

 

Nos termos da Interpretação Técnica informada, é correto 

afirmar que:

• A) a infraestrutura oferecida pelo concedente ao

concessionário deve ser registrada transitoriamente

no Ativo Imobilizado deste último, até o término do

contrato de concessão.

• B) os custos dos empréstimos atribuíveis para a

execução do contrato de concessão devem ser

abatidos integralmente dos valores futuros a serem

repassados ao concedente.

• C) ela também trata da forma de contabilização dos

contratos de concessão por parte dos concedentes.

• D) os concessionários não devem reconhecer ativos

intangíveis.

• E) não especifica como contabilizar a infraestrutura

detida e registrada como ativo imobilizado pelo

concessionário antes da celebração do contrato de

prestação de serviços.
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Contabilidade Geral e Avançada / Tratamento das Depreciação, amortização e exaustão, conceitos, determinação da vida útil, forma de cálculo e

registros

Fonte: CONTADOR / FUNAI / 2016 / ESAF

Q194.

Um equipamento foi adquirido, em 01/01/2014, por

R$1.600.000,00 à vista para ser utilizado na atividade

de uma empresa. Na data de aquisição, a empresa

definiu que a vida útil do equipamento era 7 anos e

o valor residual para este equipamento no final da

vida útil definida era R$200.000,00. Em 01/01/2015,

a empresa reavaliou a vida útil remanescente do

equipamento para 4 anos e manteve o valor residual

esperado. Em 30/06/2015, a empresa vendeu este

equipamento por R$1.200.000,00 à vista. Sabendo

que a empresa calcula a despesa de depreciação

pelo método das cotas constantes, o resultado

evidenciado na Demonstração de Resultados de

2015, correspondente à venda do equipamento foi,

em reais, de

• A) lucro na venda no valor de 150.000,00.

• B) prejuízo na venda no valor de 50.000,00.

• C) lucro na venda no valor de 300.000,00.

• D) lucro na venda no valor de 100.000,00.

• E) lucro na venda no valor de 20.000,00
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Contabilidade Geral e Avançada / Tratamentos de Reparo e conservação de bens do ativo / Gastos de capital versus gastos do período

Fonte: AUDITOR FISCAL / Receita Federal / 2012 / ESAF

Q195.



Os gastos com a aquisição de Peças e Materiais de Consumo e Manutenção de itens do imobilizado e o de Peças e Conjunto para Reposição em Máquinas e

Equipamentos são classifi cados:

• A) ambos como Ativo Circulante.

• B) Despesas Operacionais e Estoques.

• C) Conta de Resultado e Imobilizado.

• D) ambos como Imobilizado.

• E) Imobilizado e estoques.

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

Contabilidade Geral e Avançada / Debêntures, conceito, avaliação e tratamento contábil

Fonte: AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AFRFB / Receita Federal / 2014 / ESAF

Q196.

Noiníciode2013,oPatrimônioLíquidodaCia.Madeira 

eracompostopelosseguintessaldos: 

 

 

 

Aofinaldoperíodode2013,aempresaapurouumLucro 

antesdoImpostosobreaRendaeContribuiçõesnovalor 

deR$400.000. 

Deacordocomapolíticacontábildaempresa,aofinaldo 

exercício,nocasodaexistênciade lucros,osestatutos 

daempresadeterminamqueamesmadeveobservaros 

percentuais abaixo para os cálculos das Participações 

e Contribuições, apuração do Lucro Líquido e sua 

distribuição. 

 

 

O restante do Lucro Líquido deverá ser mantido em 

Lucros Retidos conforme decisão daAssembleia Geral 

Ordinária(AGO)atéofinaldoexercíciode2014,conforme



OrçamentodeCapitalaprovadoemAGOde2012.

OValordasParticipaçõesdosDebenturistasnosLucros daSociedadeé:

• A) R$80.000.

• B) R$72.000.

• C) R$64.000.

• D) R$48.000.

• E) R$36.000.
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Contabilidade Geral e Avançada / Tratamento das partes beneficiárias

Fonte: ANALISTA DO MPU - FINANçAS E CONTROLE / MPU / 2013 / CESPE

Q197.

Com relação ao tratamento dos itens de patrimônio líquido, julgue

os itens subsequentes.

As partes beneficiárias emitidas pelas companhias abertas são

títulos negociáveis, sem valor nominal, que não compõem o

capital social.

• CERTO

• ERRADO

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

Contabilidade Geral e Avançada / Operações de Duplicatas descontadas, cálculos e registros contábeis

Fonte: AUDITOR FISCAL / Receita Federal / 2012 / ESAF

Q198.

A empresa Redesconto S.A. trabalha com o desconto de duplicatas. Considerando que a operação de desconto foi realizada com duplicatas que tinham

vencimento em 30, 60, 90 e 120 dias, o valor dos juros descontados a serem reconhecidos no ato da operação devem ser contabilizados como

• A) conta redutora das duplicatas descontadas no Passivo.

• B) conta redutora das Receitas, no Resultado.

• C) despesa antecipada, no Ativo Circulante.

• D) despesas financeiras no Resultado.

• E) conta redutora das duplicatas descontadas no Ativo.

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

Contabilidade Geral e Avançada / Operações financeiras ativas e passivas / Empréstimos e financiamentos

Fonte: CONTADOR / FUNAI / 2016 / ESAF

Q199.

A Cia. Endividada obteve, em 01/12/2015, um

empréstimo bancário para financiar suas atividades.

O valor do empréstimo obtido foi R$ 10.000.000,00,

para pagamento integral (principal e juros) em

01/12/2016 e a taxa de juros compostos contratada

foi 15% ao ano. Os custos de transação incorridos

e pagos, em 01/12/2015, para a obtenção deste

empréstimo, foram R$180.000,00. Ao reconhecer

este empréstimo, em 01/12/2015, a Cia. Endividada

aumentou, em reais, o

• A) passivo total em 9.820.000,00.

• B) passivo total em 10.000.000,00.



• C) ativo total em 10.000.000,00.

• D) passivo total em 10.000.000,00 e reconheceu

despesa financeira de 180.000,00.

• E) ativo total em 9.820.000,00 e reconheceu

despesa financeira de 180.000,00.
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Contabilidade Geral e Avançada / Despesas antecipadas, receitas antecipadas

Fonte: AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AFRFB / Receita Federal / 2014 / ESAF

Q200.

DafolhadepagamentodaCia.Pagadoraforamextraídososdadosabaixo:

Tomandocomobaseapenasosdadosfornecidos,podeseafirmarqueototalaserapropriadocomoDespesasde Períodoé:

• A) R$476.000.

• B) R$472.000.

• C) R$436.600.

• D) R$400.000.

• E) R$394.600.
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Contabilidade Geral e Avançada / Folha de pagamentos: elaboração e contabilização

Fonte: CONTADOR / MTur / 2014 / ESAF

Q201.

Uma das despesas mais usuais em qualquer entidade é a despesa com pessoal. Tomemos como exemplo uma atividade realizada por apenas um empregado

contratado, o qual tenha demandado gastos mensais com a seguinte composição:

salário mensal do empregado         R$ 1.000,00 

adiantamento salarial               R$    250,00 

previdência social, parte patronal           21% 

previdência social, parte do segurado        11% 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço       8%

Considerando que tenha sido este o fato ocorrido, podemos dizer que essa empresa deverá contabilizar uma despesa no valor de

• A) R$ 1.400,00.

• B) R$ 1.320,00.

• C) R$ 1.290,00.

• D) R$ 1.210,00.

• E) R$ 1.150,00.



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

Contabilidade Geral e Avançada / Tratamento de operações de arrendamento mercantil

Fonte: AUDITOR FISCAL / Receita Federal / 2012 / ESAF

Q202.

A empresa Biogás S.A. foi contratada pela empresa Aves S.A. para fornecer gás para sua fábrica de processamento de carnes. A Biogás S.A. produz gás a

partir de biodigestores que transformam resíduos animais em gás. Como a contratante fica em região sem estrutura, a única fonte de fornecimento de gás é

esta. O produtor de gás não tem interesse em fornecer para outras empresas, sendo exclusivo o fornecimento para empresa Aves S.A, por 10 anos. A

manutenção, reparos e outros é de responsabilidade da empresa fornecedora do gás. Nesse caso, pode-se afirmar que esse contrato representa

• A) uma compra de imobilizado, devendo ser reconhecido.

• B) uma prestação de serviços, devendo ser reconhecido como despesa.

• C) um gasto, podendo ser contabilizado como passivo ou despesas.

• D) um acordo que contém um arrendamento.

• E) um contrato de imobilizações em andamento, devendo ser reconhecido no ativo imobilizado.
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Contabilidade Geral e Avançada / Ativo Não Circulante Mantido para Venda, Operação Descontinuada e Propriedade para Investimento, conceitos e

tratamento contábil

Fonte: CONTADOR / FUNAI / 2016 / ESAF

Q203.

Contas do balanço patrimonial da empresa XYZW Ltda.:

Com base nas informações das contas acima, é

correto afirmar que:

• A) o passivo circulante é de 48.000.

• B) o ativo circulante é de 62.000.

• C) o patrimônio líquido é de 90.000.

• D) o ativo não circulante é de 106.000 .

• E) o passivo não circulante é de 46.000.
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Contabilidade Geral e Avançada / Ativos Intangíveis, conceito, apropriação, forma de avaliação e registros contábeis

Fonte: ESPECIALISTA EM REGULAçãO DE AVIAçãO CIVIL - ÁREA 3 / ANAC / 2016 / ESAF

Q204.

Avalie as seguintes proposições. 



 

 

I. Ativos Intangíveis com vida útil indefinida estão 

sujeitos ao teste de recuperabilidade (impairment 

test). 

 

 

II. Ativos Intangíveis com vida útil definida estão sujeitos 

ao teste de recuperabilidade (impairment test). 

 

 

III. O "Goodwill" (ágio derivado da expectativa de 

rentabilidade futura) gerado internamente não deve 

ser reconhecido como um ativo. 

 

 

 

Assinale a opção correta.

• A) I e III, apenas.

• B) I e II, apenas.

• C) II e III, apenas.

• D) Todas as proposições estão corretas.

• E) Nenhuma proposição está correta.
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Contabilidade Geral e Avançada / Apuração do Resultado / Tratamento dos dividendos e juros sobre capital próprio; Forma de cálculo

Fonte: AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AFRFB / Receita Federal / 2014 / ESAF

Q205.

Noiníciode2013,oPatrimônioLíquidodaCia.Madeira 

eracompostopelosseguintessaldos: 

 

 

 

Aofinaldoperíodode2013,aempresaapurouumLucro 

antesdoImpostosobreaRendaeContribuiçõesnovalor 

deR$400.000. 

Deacordocomapolíticacontábildaempresa,aofinaldo 

exercício,nocasodaexistênciade lucros,osestatutos 

daempresadeterminamqueamesmadeveobservaros 

percentuais abaixo para os cálculos das Participações 

e Contribuições, apuração do Lucro Líquido e sua 

distribuição. 



 

O restante do Lucro Líquido deverá ser mantido em 

Lucros Retidos conforme decisão daAssembleia Geral 

Ordinária(AGO)atéofinaldoexercíciode2014,conforme 

OrçamentodeCapitalaprovadoemAGOde2012.

Ovalordistribuídoatítulodedividendoé:

• A) R$160.000.

• B) R$124.800.

• C) R$96.000.

• D) R$72.000.

• E) R$68.400.
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Contabilidade Geral e Avançada / Apuração do Resultado / Transferência do lucro líquido para reservas; Utilização e reversão de Reservas

Fonte: ANALISTA DO MPU - CONTABILIDADE / MPU / 2013 / CESPE

Q206.

Com relação aos preceitos contábeis estabelecidos na legislação

societária, julgue os itens subsequentes.

As reservas para contingências destinam-se a compensar, no

futuro, a diminuição do lucro da companhia advinda de perdas

julgadas prováveis, cujo valor possa ser estimado. Essas

reservas devem ser revertidas no exercício em que ocorrer a

perda ou quando as razões que justificaram a constituição da

reserva deixarem de existir.

• CERTO

• ERRADO

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

Contabilidade Geral e Avançada / Demonstrações Contábeis / Obrigatoriedade de apresentação e elaboração de acordo com a Lei n. 6.404/76 e suas

alterações e as Normas Brasileiras de Contabilidade atualizadas

Fonte: AUDITOR FISCAL / Receita Federal / 2012 / ESAF

Q207.

A empresa Venus S.A., fabricante de peças para automóveis, adquiriu um terreno para aproveitar a valorização que o mercado aquecido está permitindo. A

Venus também aluga o prédio lateral de sua fábrica para a Holding do Grupo ocupar com as suas atividades administrativas. Dessa forma, esses eventos devem

ser contabilizados, respectivamente, como

• A) propriedades para investimento e arrendamento mercantil.

• B) imobilizado e imobilizado.

• C) propriedade para investimento e propriedade para investimento.

• D) investimento e propriedade para investimento.



• E) propriedade para investimento e imobilizado.

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

Contabilidade Geral e Avançada / Balanço Patrimonial / Obrigatoriedade, apresentação

Fonte: CONTADOR / FUNAI / 2016 / ESAF

Q208.

São itens classificados como Ativo Circulante, Ativo

Intangível e Patrimônio Líquido, respectivamente,

• A) caixa; investimentos em ações para negociação

futura; dividendos a pagar.

• B) aplicações financeiras com vencimento em 60

dias; direito de uso de uma marca; ações em

tesouraria.

• C) adiantamento de clientes; direitos de exploração

de rodovias; reserva legal.

• D) valores a receber de clientes; investimento em

controladas; capital social.

• E) seguros pagos antecipadamente; benfeitorias

em imóveis de terceiros; dividendos a receber.

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

Contabilidade Geral e Avançada / Demonstração do Resultado do Exercício, estrutura, evidenciação, características e elaboração

Fonte: CONTADOR / Ministério da Fazenda / 2013 / ESAF

Q209.

O Livro Razão da firma Afrescos & Molduras Ltda.

demonstra as seguintes contas e respectivos saldos no

fim do exercício social:



Elaborando o Balanço Patrimonial, após a apuração do

resultado do exercício, cuja única distribuição foi 30% para

o imposto de renda, deverá ser ostentado o valor de

• A) R$ 4.500,00 de patrimônio líquido.

• B) R$ 4.660,00 de ativo não circulante.

• C) R$ 4.962,00 de patrimônio líquido.

• D) R$ 5.160,00 de patrimônio líquido.

• E) R$ 6.900,00 de passivo circulante.

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

Contabilidade Geral e Avançada / Apuração da receita líquida, do lucro bruto e do resultado do exercício

Fonte: CONTADOR / FUNAI / 2016 / ESAF

Q210.

Em 02/05/2016, a empresa Alpha adquiriu um lote

de mercadorias para revenda e incorreu nos seguintes gastos: preço de compra das mercadorias –

R$ 100.000,00; frete sobre compras – R$15.000,00;

seguros sobre compras – R$ 6.000,00. Nos gastos

realizados pela empresa, estavam inclusos impostos não recuperáveis de R$5.000,00 e impostos

recuperáveis de R$12.000,00. Em 31/05/2016,

a empresa vendeu, à vista, 60% deste lote de

mercadorias por R$90.000,00, valor este líquido

de tributos, e pagou comissões de R$2.700,00 e

fretes sobre vendas de R$5.400,00. Com base

nestas informações, o lucro bruto com a venda de

mercadorias referente a maio de 2016 foi, em reais,

de

• A) 17.400,00.

• B) 24.600,00.

• C) 16.500,00.

• D) 37.200,00.

• E) 19.500,00.

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

Contabilidade Geral e Avançada / Demonstração do Resultado Abrangente, conceito, conteúdo e forma de apresentação

Fonte: AUDITOR FISCAL / Receita Federal / 2012 / ESAF

Q211.

A Demonstração do Resultado Abrangente deve evidenciar

• A) somente as parcelas dos resultados líquidos apurados que afetem os acionistas não controladores.

• B) parcela dos outros resultados abrangentes de empresas investidas, reconhecida por meio do método de equivalência patrimonial.

• C) ajustes de instrumentos financeiros de participações societárias avaliadas pelo método de custo.

• D) o resultado líquido após tributos das operações descontinuadas das entidades controladas.

• E) o resultado antes do imposto sobre a renda e contribuições apuradas no período.

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

Contabilidade Geral e Avançada / Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido, forma de apresentação e conteúdo

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA CONTABIIDADE / TRT 23ª / 2016 / FCC

Q212.

Em relação a elaboração da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido,

• A) a emissão de ações da empresa reflete sempre de forma diminutiva no Patrimônio Líquido.



• B) o pagamento de dividendos não provisionado reflete de forma aumentativa no Patrimônio Líquido.

• C) os ajustes de exercícios anteriores sempre refletem de forma aumentativa no Patrimônio Líquido.

• D) a capitalização de reservas não reflete no saldo final do Patrimônio Líquido.

• E) a absorção de prejuízos acumulados por reservas de lucros afeta de forma diminutiva no total do Patrimônio Líquido.

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

Contabilidade Geral e Avançada / Demonstração do Fluxo de Caixa / Obrigatoriedade de apresentação, métodos de elaboração e forma de

apresentação

Fonte: ESPECIALISTA EM REGULAçãO DE AVIAçãO CIVIL - ÁREA 3 / ANAC / 2016 / ESAF

Q213.

Em relação à Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC),

é correto afirmar que:

• A) não é uma demonstração obrigatória.

• B) divide-se obrigatoriamente em dois fluxos: das

operações e dos financiamentos.

• C) esta deve refletir todas as despesas incorridas pela

empresa, a exemplo de Variações Cambiais Passivas.

• D) o pagamento de um empréstimo para aquisição de

maquinário é uma atividade de financiamento.

• E) a venda de um maquinário obsoleto é uma atividade

operacional.
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Contabilidade Geral e Avançada / Demonstração do Valor Adicionado – DVA

Fonte: CONTADOR / FUNAI / 2016 / ESAF

Q214.

A empresa comercial Gera Valor S.A. apresentou

as seguintes informações referentes ao ano de

2015 (valores em reais):

Sabendo que o valor dos tributos recuperáveis

referentes aos produtos comercializados no ano de

2015 foi R$75.000,00, o Valor Adicionado Total a

Distribuir gerado pela empresa Gera Valor S.A. no

ano de 2015 foi, em reais, de

• A) 1.500.000,00.

• B) 650.000,00.

• C) 725.000.00.

• D) 323.000,00.

• E) 600.000,00.



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

Contabilidade Geral e Avançada / Análise das Demonstrações / Análise horizontal e indicadores de evolução

Fonte: ANALISTA DE FINANçAS E CONTROLE - CONTáBIL / STN / 2012 / ESAF

Q215.

Em 31/12/x10, a Cia. LUA adquire 60% do Patrimônio

Líquido da Cia. SOL assumindo o controle da mesma,

pagando a vista na operação R$ 1,8 milhões. Na mesma

data, o Balanço Patrimonial da empresa adquirida era

composto pelos seguintes elementos patrimoniais:

Na mesma data, a avaliação a valor justo dos itens

patrimoniais apontavam os valores a seguir:

Com base nas informações fornecidas, pode-se afirmar que a realização da operação gerou:

• A) compra vantajosa para a investidora de R$ 60.000.

• B) apuração de ativo líquido no valor de R$ 3.600.000.

• C) deságio no valor de R$ 600.000.

• D) ágio por rentabilidade futura de R$ 360.000.

• E) perda de capital no valor de R$ 360.000.
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Contabilidade Geral e Avançada / Análise das Demonstrações / Índices e quocientes financeiros de estrutura e econômicos

Fonte: CONTADOR / FUNAI / 2016 / ESAF

Q216.



Contas do balanço patrimonial da empresa XYZW Ltda.:

Analise as contas acima e assinale a opção correta.

O índice de liquidez seca é:

• A) 1,96.

• B) 1,26.

• C) 1,51.

• D) 1,04.

• E) 1,71.

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

Contabilidade Geral e Avançada / Operações com mercadorias

Fonte: CONTADOR / FUNAI / 2016 / ESAF

Q217.

Uma empresa comercial realizou as seguintes

operações durante o mês de maio de 2016:

Sabendo que a empresa não apresentava estoque

inicial e que adota o critério PEPS para avaliação

dos estoques, o custo das mercadorias vendidas

no mês de maio de 2016 foi, em reais, de

• A) 22.080,00.

• B) 22.467,50.

• C) 21.905,00.

• D) 27.010,00.

• E) 23.080,00.

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

Legislação Tributária / Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza / Critérios orientadores / Renda e Proventos



Fonte: ANALISTA TRIBUTáRIO / Receita Federal / 2012 / ESAF

Q218.

Constitui rendimento para fins do Imposto sobre a Renda, exceto,

• A) todo o produto do capital.

• B) o provento de qualquer natureza.

• C) o acréscimo patrimonial não correspondente aos rendimentos declarados.

• D) a pensão e os alimentos percebidos em mercadoria.

• E) todo produto do trabalho.
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Legislação Tributária / Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza / Critérios orientadores / Disponibilidade Econômica ou jurídica

Fonte: PROCURADOR DO MINISTéRIO PúBLICO / TCDF / 2013 / CESPE

Q219.

Julgue os itens subsequentes, acerca dos impostos da União.

O fato gerador do imposto sobre a renda e proventos de

qualquer natureza é a disponibilidade financeira da renda.

• CERTO

• ERRADO
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Legislação Tributária / Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza / Tributação das pessoas físicas / Incidência

Fonte: AUDITOR FISCAL / Receita Federal / 2012 / ESAF

Q220.

Os seguintes valores são onerados pelo Imposto sobre a Renda devido pelas pessoas físicas, exceto:

• A) os lucros do comércio e da indústria, auferidos por todo aquele que não exercer, habitualmente, a profissão de comerciante ou industrial.

• B) as importâncias recebidas a título de juros e indenizações por lucros cessantes.

• C) os valores correspondentes a bolsas de estudo e de pesquisa caracterizadas como doação, quando recebidas exclusivamente para proceder a estudos ou

pesquisas e desde que os resultados dessas atividades não representem vantagem para o doador, nem importem contraprestação de serviços.

• D) o valor do laudêmio recebido.

• E) os rendimentos derivados de atividades ou transações ilícitas ou percebidos com infração à lei.
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Legislação Tributária / Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza / Tributação das pessoas físicas / Rendimento Tributável

Fonte: AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AFRFB / Receita Federal / 2014 / ESAF

Q221.

Considereasituaçãohipotéticanarrada:

“Pabloébrasileiroevivenoexteriorháalgunsanos,em paísquetributaarendadapessoafísicaempercentual muito superior à tributação brasileira. Pablo mantém

forteslaçoscomoBrasil,paraondeenvia,mensalmente, osprodutosartesanaisporeledesenvolvidos,recebendo justa contraprestação da Jeremias Artesanato

MundialLtda.,revendedoraexclusivadesuaprodução,comsede nomunicípiodeSalvador.Alémdisso,Pablopossuiimóvel

nacidadedeManaus,emrazãodoqualrecebealuguéis mensais, e presta serviços de consultoria para MatiasTurismo Pantanal Ltda., empresa sediada no município

de Campo Grande. Ano passado, os pais de Pablo faleceram, deixando joias e imóveis no Rio de Janeiro, tudovendidopelasuairmã,Paola,que,emacordocomo

irmão,enviou-lheametadedaherançaquelhecabia.”

Deacordocomalegislaçãotributáriaemvigor,assinalea opçãocorreta.

• A) Desde que Pablo tenha quitado os tributos devidosaté a data de sua saída definitiva do Brasil, deve receber todosos rendimentosacimadescritos livres

deImpostodeRenda, jáquenãoédomiciliadonem residentenoBrasil.



• B) Independentemente de ser ou não domiciliado ouresidentenoBrasil,Pabloestáobrigadoao Imposto deRendanoBrasil tantoquantoe

talcomoaquelescidadãosqueaquiresidem,porserbrasileiroeporque estáauferindoriquezaproduzidanoBrasil.

• C) OsvaloresenviadosporJeremiasArtesanatoMundialLtda.,emrazãodavendadoartesanato,assimcomo os valores dos aluguéis e aqueles decorrentes

daprestaçãodeserviçosàMatiasTurismoPantanalS.A., queforemremetidosaPablonoexterior,devemsofrerincidência do ImpostodeRendana fonte, ficandoa

remessadoquinhãodaherançapertencenteaPablo dispensadadorecolhimentodessetributo.

• D) Os rendimentos acima descritos que tiverem sido recebidos por Pablo após requerimento e saída definitiva e regular do País ficam todos sujeitos

àtributação exclusiva na fonte a título de Imposto deRendaPessoaFísica.

• E)

DeveserretidopelasfontesovalorcorrespondenteaoImpostodeRendaincidentesobreaherançaesobreosaluguéis,ficandoosvaloresenviadosporJeremiasArtesanato

Mundial Ltda., em razão da venda do artesanato, e os enviadosem razão dos serviços prestadosàMatiasTurismoPantanalS.A.,

livresdeImpostodeRendanoBrasilpornãoconsubstanciarem rendimentodetrabalhorealizadonestePaís.
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Legislação Tributária / Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza / Tributação das pessoas físicas / Contribuintes

Fonte: ANALISTA DO MPU - FINANçAS E CONTROLE / MPU / 2013 / CESPE

Q222.

Com referência à legislação dos diversos tributos, julgue os itens

subsequentes.

Mantém perante o fisco sua condição de pessoa física, não

sendo equiparado à pessoa jurídica, o profissional que, sem

vínculo empregatício, em estabelecimento próprio, com

emprego de auxiliares, preste serviços profissionais e cujos

atos constitutivos estejam registrados em cartório por exigência

contratual.

• CERTO

• ERRADO
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Legislação Tributária / Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza / Tributação das pessoas físicas / Responsáveis

Fonte: ANALISTA TRIBUTáRIO / Receita Federal / 2012 / ESAF

Q223.

É pessoalmente responsável pelo pagamento do Imposto de Renda da Pessoa Física

• A) o sucessor a qualquer título quando se apurar, na abertura da sucessão, que o de cujos não apresentou declaração de rendimentos de exercícios

anteriores, caso em que responde por toda a dívida.

• B) o espólio, pelo tributo devido pelo de cujos, quando se apurar que houve falta de pagamento de imposto devido até a data da abertura da sucessão, sendo

que, nesse caso, não serão cobrados juros moratórios e multa de mora.

• C) o cônjuge meeiro, quando se apurar, na abertura da sucessão, que o de cujos apresentou declaração de exercícios anteriores com omissão de

rendimentos, mesmo que a declaração tenha sido em separado.

• D) o sucessor a qualquer título, pelo tributo devido pelo de cujos até a data da partilha ou da adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do

quinhão, do legado ou da herança.

• E) o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro quando se apurar, na abertura da sucessão, que o de cujos não apresentou declaração de rendimentos de

exercícios anteriores ou o fez com omissão de rendimentos, caso em que respondem por toda a dívida.
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Legislação Tributária / Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza / Tributação das pessoas físicas / Base de cálculo e Alíquotas

Fonte: AUDITOR FISCAL / Receita Federal / 2012 / ESAF

Q224.

De acordo com a legislação tributária, assinale a opção correta.

• A) Na determinação da base de cálculo do imposto de renda incidente sobre valores recebidos em decorrência de cobertura por sobrevivência em apólices

de seguros de vida, poderão ser deduzidos os valores dos respectivos prêmios pagos, observada a legislação aplicável à matéria.



• B) Os rendimentos recebidos acumuladamente, a partir de 28 de julho de 2010, relativos a anos-calendário anteriores ao do recebimento, salvo quando

pagos por pessoa física, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no

mês, quando relativos a rendimentos do trabalho ou a aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência

Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

• C) A base de cálculo do imposto de renda na fonte devido pelos trabalhadores portuários avulsos, inclusive os pertencentes à categoria de "arrumadores",

será o total do valor pago ao trabalhador pelo órgão gestor de mão de obra do trabalho portuário, desde que esse valor corresponda à quantia paga por, no

máximo, três empresas para as quais o beneficiário tenha prestado serviço.

• D) Estão sujeitos ao imposto de renda na fonte os rendimentos distribuídos pelos Fundos de Investimento Imobiliários cujas quotas sejam admitidas à

negociação exclusivamente em bolsas de valores ou no mercado de balcão organizado.

• E) Está sujeita ao imposto de renda na fonte a remuneração produzida por letras hipotecárias, certificados de recebíveis imobiliários e letras de crédito

imobiliário.
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Legislação Tributária / Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza / Tributação das pessoas físicas / Recolhimento mensal obrigatório

(carnê-leão)

Fonte: AUDITOR FISCAL / Receita Federal / 2012 / ESAF

Q225.

As seguintes hipóteses de rendimentos estão sujeitas ao recolhimento mensal do Imposto sobre a Renda devido pelas pessoas físicas, exceto:

• A) os emolumentos e custas dos serventuários da Justiça, como tabeliães, notários, oficiais públicos e outros, quando não forem remunerados

exclusivamente pelos cofres públicos.

• B) os rendimentos recebidos em dinheiro, a título de alimentos ou pensões, em cumprimento de decisão judicial, ou acordo homologado judicialmente,

inclusive alimentos provisionais.

• C) os rendimentos recebidos por residentes ou domiciliados no Brasil que prestem serviços a embaixadas, repartições consulares, missões diplomáticas ou

técnicas ou a organismos internacionais de que o Brasil faça parte.

• D) os ganhos de capital auferidos pela pessoa física na alienação de bens ou direitos de qualquer natureza.

• E) os rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas.
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Legislação Tributária / Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza / Tributação das pessoas jurídicas / Incidência

Fonte: AUDITOR FISCAL / Receita Federal / 2012 / ESAF

Q226.

Tendo por base a legislação do Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica (IRPJ), assinale a opção incorreta.

• A) As filiais, sucursais, agências ou representações no País das pessoas jurídicas com sede no exterior sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda sobre

Pessoas Jurídicas (IRPJ).

• B) A prestação de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, com ou sem designação

de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, sujeita-se à incidência do Imposto de

Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ).

• C) As sociedades cooperativas de consumo, que tenham por objeto a compra e fornecimento de bens aos consumidores, não se sujeitam à incidência do

Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ).

• D) O espólio não se sujeita à incidência do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ).

• E) As sociedades coligadas e controladas, com sede no exterior, que tenham as respectivas pessoas jurídicas controladoras residentes ou domiciliadas no

Brasil, não são sujeitos passivos do Imposto de Renda sobre Pessoas Jurídicas (IRPJ).
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Legislação Tributária / Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza / Tributação das pessoas jurídicas / Contribuintes

Fonte: ANALISTA - GESTãO FINANCEIRA / SERPRO / 2013 / CESPE

Q227.

Com base na legislação tributária, julgue os seguintes itens.

As empresas públicas e sociedades de economia mista, sujeitas 

ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive 

para fins tributários, estão sujeitas à incidência do imposto de



renda das pessoas jurídicas, na proporção do capital não 

pertencente à União.

• CERTO

• ERRADO
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Legislação Tributária / Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza / Tributação das pessoas jurídicas / Responsáveis

Fonte: ANALISTA TRIBUTáRIO / Receita Federal / 2012 / ESAF

Q228.

Respondem pelo Imposto de Renda devido pelas pessoas jurídicas, exceto

• A) a pessoa física sócia da pessoa jurídica extinta mediante liquidação que continuar a exploração da atividade social.

• B) as sociedades que receberem parcelas do patrimônio da pessoa jurídica extinta por cisão.

• C) a pessoa jurídica que incorporar outra.

• D) a pessoa jurídica resultante da transformação de outra.

• E) a pessoa jurídica que adquirir unidade produtiva isolada.
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Legislação Tributária / Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza / Tributação das pessoas jurídicas / Domicilio Fiscal

Fonte: ANALISTA TRIBUTáRIO / Receita Federal / 2012 / ESAF

Q229.

Quanto ao domicílio fiscal da pessoa jurídica, relativo ao Imposto sobre a Renda, assinale a opção correta.

• A) Quando houver pluralidade de estabelecimentos, a pessoa jurídica pode optar pelo lugar onde se achar a residência do sócio administrador ou a sede da

empresa.

• B) Quando existir um único estabelecimento, o domicílio será o lugar da situação deste.

• C) O domicílio fiscal de residentes ou domiciliados no exterior é o lugar onde se achar a residência do procurador ou representante no país.

• D) Quando a empresa é fonte pagadora, o domicílio será no estabelecimento centralizador de suas operações, independentemente do lugar do

estabelecimento que pagar, creditar, remeter ou empregar rendimento sujeito ao imposto no regime de tributação na fonte.

• E) No caso de eleição de domicílio que dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tributo, a autoridade pode considerar como tal o lugar da residência do

administrador.
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Legislação Tributária / Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza / Tributação das pessoas jurídicas / Base de cálculo

Fonte: AUDITOR FISCAL / Receita Federal / 2012 / ESAF

Q230.

De acordo com a legislação tributária em vigor, assinale a opção incorreta.

• A) Os lucros auferidos no exterior, por intermédio de fi liais, sucursais, controladas ou coligadas, serão computados para fins de determinação do lucro real

no balanço levantado em 31 de dezembro do ano-calendário em que tiverem sido disponibilizados para a pessoa jurídica domiciliada no Brasil.

• B) Para fins de determinação da base de cálculo do imposto de renda, os lucros auferidos por controlada ou coligada no exterior serão considerados

disponibilizados para a controladora ou coligada no Brasil na data do balanço do qual constar a sua distribuição para a pessoa jurídica domiciliada no Brasil,

na forma do regulamento.

• C) Os prejuízos e perdas apurados por filiais, sucursais ou controladas, no exterior, de pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil, não serão compensados com

lucros auferidos no Brasil para fins de apuração do lucro real.

• D) A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro

real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou ganhos de capital.

• E) Serão computados na determinação do lucro real os resultados líquidos, positivos ou negativos, obtidos em operações de cobertura (hedge) realizadas em

mercados de liquidação futura, diretamente pela empresa brasileira, em bolsas no exterior.
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Legislação Tributária / Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza / Tributação das pessoas jurídicas / Despesas dedutíveis e

indedutíveis

Fonte: AUDITOR FISCAL / Receita Federal / 2012 / ESAF

Q231.

De acordo com a legislação tributária em vigor, assinale a opção incorreta.

• A) As contraprestações de arrendamento mercantil somente serão dedutíveis pela pessoa jurídica arrendatária quando o bem arrendado estiver relacionado

intrinsecamente com a produção e comercialização dos bens e serviços.

• B) Não são dedutíveis, como custos ou despesas operacionais, as gratificações ou participações no resultado, atribuídas aos dirigentes ou administradores

da pessoa jurídica.

• C) Regra geral, são dedutíveis, na determinação do lucro real da pessoa jurídica, as remunerações pagas aos sócios ou dirigentes.

• D) Para efeito de apuração do lucro real, a pessoa jurídica poderá deduzir, como despesa operacional, as participações atribuídas aos empregados nos

lucros ou resultados, dentro do próprio exercício de sua constituição.

• E) O valor correspondente a aluguel de imóvel cedido pela pessoa jurídica para uso de seu administrador, diretor, gerente e assessor, assim como outras

espécies de remuneração indireta, é despesa indedutível para efeito de apuração do lucro real, ainda que sejam individualizados a operação e o beneficiário

da despesa.
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Legislação Tributária / Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza / Tributação das pessoas jurídicas / Lucro real

Fonte: ANALISTA CONTADOR / COPERGÁS / 2011 / FCC

Q232.

A Cia. Tempestade no Deserto optou por ser tributada pelo lucro real anual no ano-calendário de 2011. As seguintes informações, em R$, foram extraídas de

sua escrituração contábil relativa ao mês de setembro de 2011:

Receita Bruta da Venda de Mercadorias..................................................................................................... 600.000,00

Lucro na Venda de Ativo Imobilizado de Propriedade da Empresa ............................................................ 22.000,00

Rendimentos de Aplicações Financeiras..................................................................................................... 20.000,00

O coeficiente a ser utilizado sobre a receita bruta é, nesse caso, 8%. A alíquota do imposto é de 15% e há a incidência de um adicional de 10% sobre o valor da

base de cálculo que ultrapassar R$ 20.000,00 multiplicado pelo número de meses do período de apuração. O total do imposto de renda mensal a ser pago por

estimativa corresponde a, em R$,

• A) 10.500,00.

• B) 48.000,00.

• C) 28.800,00.

• D) 20.500,00.

• E) 15.500,00.
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Legislação Tributária / Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza / Tributação das pessoas jurídicas / Lucro presumido

Fonte: ANALISTA DESENVOLVIMENTO GESTãO JúNIOR - CIêNCIAS CONTáBEIS / Metrô/SP / 2012 / FCC

Q233.

A Cia. Universal é tributada pelo imposto de renda com base no lucro presumido no quarto trimestre de 2011 e foram extraídas as seguintes informações (em 

R$) de sua escrituração contábil: 

 

Receita Bruta sobre a Revenda de Mercadorias 450.000,00 

 

Receita Bruta sobre Serviços 120.000,00 

 

Ganho de capital na alienação de bens do 

 

Ativo não Circulante 40.000,00 

 

Rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa 20.000,00



 

Os coeficientes de presunção do lucro são 8% para a revenda de mercadorias e 32% sobre a prestação de serviços. O valor do lucro presumido da companhia,

em R$, no referido trimestre correspondeu a

• A) 134.400,00.

• B) 110.440,00.

• C) 74.400,00.

• D) 74.440,00.

• E) 94.440,00.
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Legislação Tributária / Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza / Tributação das pessoas jurídicas / Lucro arbitrado

Fonte: AUDITOR FISCAL / Receita Federal / 2012 / ESAF

Q234.

Julgue os itens abaixo, classificando-os como corretos [C] ou errados [E], de acordo com a sua correspondência com as hipóteses legais que determinam a

apuração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) sobre o lucro arbitrado. Em seguida, escolha a opção adequada às suas respostas.

I. Quando o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as

demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal.

II. Quando a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem

imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária.

III. Quando a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem

imprestável para determinar a receita bruta.

IV. Quando o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro presumido.

V. Quando o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis recomendadas, Livro Razão ou fichas utilizadas para resumir e totalizar,

por conta ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário.

• A) Apenas os itens I, II, III e V estão corretos.

• B) Apenas os itens I, II, IV e V estão corretos.

• C) Apenas os itens I, IV e V estão errados.

• D) Apenas o item II está errado.

• E) Todos os itens estão corretos.
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Legislação Tributária / Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza / Tributação das pessoas jurídicas / Preço de transferência

Fonte: AUDITOR FISCAL / Receita Federal / 2012 / ESAF

Q235.

Sobre os Preços de Transferência, julgue os itens a seguir, classificando-os como corretos [C] ou errados [E]. Em seguida, escolha a opção adequada às suas 

respostas. 

 

I. Os Preços de Transferência, consistentes na manipulação de preços de negócios havidos entre pessoas vinculadas, constituem prática ilícita, passível de ser 

desconsiderada pela autoridade fiscal, porque sua utilização tem por único objetivo a transferência de lucros para a parte do negócio que esteja domiciliada no 

exterior, em país com menor carga tributária. 

 

II. O Método dos Preços Independentes 

 

Comparados (PIC) e o Método do Custo de 

 

Produção mais Lucro (CPL) são parâmetros legalmente previstos para o alcance de limite mínimo permitido para dedução de valores na determinação do lucro 

real, a título de custos, despesas e encargos, relativos a bens, serviços e direitos, constantes de documento de importação ou de aquisição, nas operações 

realizadas entre pessoas vinculadas. 

 

III. As disposições legais relativas aos Preços de 

 

Transferência se aplicam, também, às operações realizadas entre pessoas jurídicas ou físicas domiciliadas no Brasil e pessoas jurídicas ou físicas residentes ou



domiciliadas em país que não tribute a renda ou que a tribute abaixo de percentual legalmente previsto pela lei brasileira ou cuja lei não permita acesso a

informações relativas à composição societária, titularidade de bens ou direitos ou às operações econômicas realizadas, casos para os quais a aplicação das

regras de preços de transferência prescinde da existência de vínculo entre as partes contratantes. 

 

IV. Nos termos da legislação tributária, as operações de exportação de bens, serviços ou direitos produzidos no território brasileiro para empresa vinculada,

sediada em outro país, que venham a ser configuradas como exportações destinadas à conquista de novos mercados, fazem jus a tratamento normativo

diferenciado relativo a 

 

Preços de Transferência em comparação ao aplicável a operações de exportação comuns entre partes vinculadas.

• A) Somente o item I está errado.

• B) Somente o item III está correto.

• C) Apenas os itens II e IV estão corretos.

• D) Todos os itens estão errados.

• E) Apenas os itens III e IV estão corretos.
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Legislação Tributária / Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza / Tributação das pessoas jurídicas / Reorganizações societárias

Fonte: AUDITOR FISCAL / Receita Federal / 2012 / ESAF

Q236.

Sobre o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e de acordo com a legislação tributária em vigor, julgue os itens a seguir, classificando-os como

corretos [C] ou errados [E]. Em seguida, escolha a opção adequada às suas respostas.

I. Os juros, o desconto, o lucro na operação de reporte e os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa, ganhos pelo contribuinte, serão incluídos no

lucro operacional e, quando derivados de operações ou títulos com vencimento posterior ao encerramento do período de apuração, poderão ser rateados pelos

períodos a que competirem.

II. Na fusão, incorporação ou cisão de sociedades com extinção de ações ou quotas de capital de uma possuída por outra, a diferença entre o valor contábil das

ações ou quotas extintas e o valor de acervo líquido que as substituir será computada na determinação do lucro real como perda ou ganho de capital, conforme

o valor do acervo líquido, avaliado segundo os parâmetros legalmente previstos, seja menor ou maior que o valor contábil das ações ou quotas liquidadas,

permitido ao contribuinte o diferimento dos efeitos tributários resultantes dessa diferença, desde que atendidos os requisitos legais.

III. A pessoa jurídica que tiver parte ou todo o seu patrimônio absorvido em virtude de incorporação, fusão ou cisão deverá levantar balanço específico para esse

fim, no qual os bens e direitos serão avaliados pelo valor contábil ou de mercado. No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou

arbitrado, que optar pela avaliação a valor de mercado, a diferença entre este e o custo de aquisição, diminuído dos encargos de depreciação, amortização ou

exaustão, será considerada ganho de capital, que deverá ser adicionado à base de cálculo do imposto de renda devido.

IV. Os incentivos e benefícios fiscais concedidos por prazo certo e em função de determinadas condições a pessoa jurídica que vier a ser incorporada poderão

ser transferidos, por sucessão, à pessoa jurídica incorporadora, mediante requerimento desta, desde que observados os limites e as condições fixados na

legislação que institui o incentivo ou o benefício.

• A) Os itens I e II estão corretos.

• B) Os itens II e III estão corretos.

• C) Os itens III e IV estão corretos.

• D) Os itens II, III e IV estão corretos.

• E) Todos os itens estão corretos.
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Legislação Tributária / Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza / Tributação das pessoas jurídicas / Tributação na fonte

Fonte: ANALISTA TRIBUTáRIO / Receita Federal / 2012 / ESAF

Q237.

Com relação à tributação da pessoa jurídica, pode-se afirmar que

• A) a regra é o pagamento com base no lucro real, a exceção é a opção feita pelo contribuinte pelo pagamento do imposto sobre a renda e adicional

determinados sobre base de cálculo estimada.

• B) a pessoa jurídica pode optar pelo arbitramento, pois se trata de base de cálculo substitutiva em face de difi culdade ocorrida na apuração pelo lucro

presumido.

• C) a opção do contribuinte pela apuração com base no lucro presumido permite ao contribuinte deixar de apresentar ao fisco sua escrituração contábil.

• D) o contribuinte é sempre obrigado à tributação com base no lucro real.



• E) o contribuinte é livre para optar entre a tributação pelo lucro real, lucro presumido ou arbitrado.
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Legislação Tributária / Imposto sobre Produtos Industrializados / Bens de capital

Fonte: ANALISTA DE COMéRCIO EXTERIOR - GRUPO III / MDIC / 2012 / ESAF

Q238.

Ao dispor sobre o IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados, a Constituição Federal previu que ele terá reduzido seu impacto sobre a aquisição de bens de

capital pelo seu contribuinte na forma da lei. Sobre o tema, é incorreto afirmar que:

• A) caberá à lei ordinária federal estabelecer os critérios para a diminuição do impacto do IPI na aquisição de bens de capital.

• B) tal diminuição poderá se dar mediante autorização para apropriação de crédito relativo ao IPI incidente na operação e sua utilização na compensação com

o devido pela empresa adquirente em outras operações ou seu ressarcimento em dinheiro.

• C) tal diminuição poderá se dar mediante o estabelecimento de critérios a serem observados pelo Executivo na redução das alíquotas relativas a operações

com tais bens.

• D) referido dispositivo constitucional é autoaplicável, no sentido de que tem a eficácia imediata de impedir a validade de lei ou ato normativo que atue em

sentido contrário, aumentando o impacto do IPI na aquisição de bens de capital.

• E) referido dispositivo não ampara o reconhecimento do direito à imunidade de tais operações ao IPI.
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Legislação Tributária / Imposto sobre Produtos Industrializados / Incidência

Fonte: AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AFRFB / Receita Federal / 2014 / ESAF

Q239.

São imunes da incidência do Imposto sobre ProdutosIndustrializados,exceto:

• A) oouro,quandodefinidoemleicomoativofinanceiro ouinstrumentocambial.

• B) os livros, jornaiseperiódicoseopapel destinadoà suaimpressão.

• C) osprodutosindustrializadosdestinadosaoexterior.

• D) asaeronavesdeusomilitarvendidasàUnião.

• E) aenergiaelétrica,derivadosdopetróleo,combustíveis emineraisdoPaís.
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Legislação Tributária / Imposto sobre Produtos Industrializados / Industrialização

Fonte: ANALISTA TRIBUTáRIO / Receita Federal / 2012 / ESAF

Q240.

Avalie os itens a seguir e assinale a opção correta.

I. Para fins da incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados, a industrialização é caracterizada como qualquer operação que modifique a natureza, o

funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto.

II. O aperfeiçoamento para consumo é considerado como industrialização, para fins da incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados, dependendo do

processo utilizado para obtenção do produto e da localização e condições das instalações ou equipamentos empregados.

III. A alteração da apresentação do produto pela colocação de embalagem, ainda que em substituição da original, salvo quando a embalagem colocada se

destine apenas ao transporte da mercadoria, é caracterizado como industrialização para fins da incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados.

• A) Somente o item I está correto.

• B) O item I e o item II estão corretos.

• C) Os itens I, II e III estão corretos.

• D) Os itens II e III estão corretos.

• E) Os itens I e III estão corretos.
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Legislação Tributária / Imposto sobre Produtos Industrializados / Responsáveis

Fonte: ANALISTA TRIBUTáRIO / Receita Federal / 2012 / ESAF

Q241.

São responsáveis solidários pelo pagamento do Imposto sobre Produtos Industrializados

• A) os possuidores ou detentores, em relação os produtos tributados que possuirem ou mantiverem para fins de venda ou industrialização, acompanhados ou

não de documentação comprobatória de sua procedência.

• B) os adquirentes de mercadorias de procedência estrangeira, no caso de importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica

importadora.

• C) os transportadores em relação aos produtos tributados que transportarem, acompanhados ou não de documentação comprobatória de sua procedência.

• D) os que consumirem ou utilizarem em outra finalidade, ou remeterem a pessoas que não sejam empresas jornalísticas ou editoras, o papel destinado à

impressão de livros, mesmo que não alcançado pela imunidade prevista no art. 150 da Constituição Federal.

• E) os estabelecimentos equiparados a industrial, quanto aos fatos geradores relativos aos produtos que deles saírem, bem como quanto aos demais fatos

geradores decorrente de atos que sejam por eles praticados.
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Legislação Tributária / Imposto sobre Produtos Industrializados / Estabelecimentos Industriais e equiparados

Fonte: ANALISTA TRIBUTáRIO / Receita Federal / 2012 / ESAF

Q242.

Avalie os itens a seguir e assinale a opção correta.

São equiparados aos estabelecimentos industriais para fins de incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados:

I. Os estabelecimentos que comercializam produtos cuja industrialização tenha sido realizada por outro estabelecimento da mesma firma ou de terceiro,

mediante a remessa, por eles efetuada, de matérias-primas, produtos intermediários, embalagens, recipientes, moldes, matrizes ou modelos.

II. Os estabelecimentos, ainda que varejistas, que receberem, para comercialização, diretamente da repartição que os liberou, produtos importados por outro

estabelecimento da mesma firma.

III. Os estabelecimentos atacadistas e cooperativas de produtores que derem saída a bebidas alcoólicas.

• A) Somente o item I está correto.

• B) O item I e o item II estão corretos.

• C) Os itens I, II e III estão corretos.

• D) Os itens II e III estão corretos.

• E) Os itens I e III estão corretos.
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Legislação Tributária / Imposto sobre Produtos Industrializados / Base de cálculo

Fonte: AUDITOR FISCAL / Receita Federal / 2012 / ESAF

Q243.

Sobre o Imposto de Importação, e sobre valoração aduaneira, é correto afirmar que:

• A) considera-se estrangeira, para fins de incidência do Imposto de Importação, toda mercadoria nacional ou nacionalizada exportada, que retorne ao País.

• B) o Imposto de Importação incide sobre mercadoria estrangeira que tenha sido objeto de pena de perdimento, exceto na hipótese em que não seja

localizada, tenha sido consumida ou revendida.

• C) o fato gerador do Imposto de Importação é a entrada de mercadoria estrangeira no território nacional. Este é o conceito que a doutrina chama de elemento

geográfico ou espacial do fato gerador. Para efeito de cálculo, entre outras situações, considera-se ocorrido o fato gerador do Imposto de Importação no dia

do lançamento do correspondente crédito tributário, quando se tratar de bens compreendidos no conceito de bagagem, acompanhada ou desacompanhada.

• D) a base de cálculo do Imposto de Importação, quando a alíquota for específica, é o valor aduaneiro apurado segundo as normas do artigo VII do Acordo

Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio (GATT 1994).

• E) o Acordo de Valoração Aduaneira estabelece seis métodos para o procedimento de valoração aduaneira, cuja utilização deve ser sequencial, de modo

que, na impossibilidade de se pautar pelos anteriores, deve ser adotado o método subsequente. São eles: 1 – método do valor de transação ajustado; 2 –

método do valor de transação de produtos similares ao importado; 3 – método do valor de transação de produtos idênticos; 4 – método dedutivo; 5 – método

computado; 6 – método dos critérios razoáveis ou método residual.
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Legislação Tributária / Imposto sobre Produtos Industrializados / Créditos

Fonte: AFRF - TRIBUTáRIA E ADUANEIRA / Receita Federal / 2005 / ESAF

Q244.

A restituição de tributos, cujo encargo financeiro possa transferir-se, somente pode ser obtida se o ______ provar que não o transferiu ou que está autorizado

pelo ________________.

No caso do direito ao creditamento do IPI, não se aplica esta regra, porque não se trata de ____.

• A) contribuinte .... fisco.... tributo indireto.

• B) sujeito passivo .... sujeito ativo .... compensação.

• C) sujeito passivo .... sujeito ativo .... restituição do indevido.

• D) contribuinte de direito .... contribuinte de fato .... repetição de indébito.

• E) responsável .... contribuinte .... repetição de indébito.
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Legislação Tributária / Imposto sobre Produtos Industrializados / Isenção

Fonte: AUDITOR FISCAL / Receita Federal / 2012 / ESAF

Q245.

De acordo com a legislação tributária sobre o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), assinale a opção correta.

• A) As bebidas alcoólicas, os produtos de perfumaria ou toucador e as preparações cosméticas industrializadas na Zona Franca de Manaus, com utilização de

matérias-primas da fauna e flora regionais, em conformidade com processo produtivo básico, por estabelecimentos com projetos aprovados pelo Conselho

de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA, são isentos de IPI, quando destinados à comercialização em qualquer outro

ponto do território nacional.

• B) Os produtos industrializados na Zona Franca de Manaus, destinados ao seu consumo interno, não são isentos de IPI.

• C) Os automóveis de passageiros de fabricação nacional que obedeçam às especificações previstas em Lei são isentos de IPI, quando adquiridos por

pessoas portadoras de deficiência mental severa ou profunda, ou autistas, desde que atendidos os requisitos previstos na legislação tributária.

• D) Os bens de informática destinados à coleta eletrônica de votos, fornecidos diretamente ao Tribunal Superior Eleitoral, assim como os caixões funerários,

são objeto de suspensão de IPI.

• E) Há isenção de IPI sobre hidrocarbonetos, assim entendidos os derivados do petróleo, resultantes da sua transformação, mediante processos

genericamente denominados refino ou refinação.
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Legislação Tributária / Imposto sobre Produtos Industrializados / Redução e majoração do imposto

Fonte: TECNOLOGISTA PLENO I -TEMA IV/ PROJETOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAçãO E COMUNICAçãO / MCTI / 2012 / CESPE

Q246.

A respeito das políticas de desenvolvimento científico, industrial e

de inovação tecnológica vigentes no Brasil, julgue os itens a seguir.

A Lei do Bem estimula a inovação tecnológica por meio de

incentivos fiscais, como, por exemplo, a redução de 50% do

imposto sobre produtos industrializados cobrado sobre

equipamentos destinados à pesquisa e ao desenvolvimento

tecnológico.

• CERTO

• ERRADO
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Legislação Tributária / Imposto sobre Produtos Industrializados / IPI na importação

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ÁREA 1 / ANAC / 2016 / ESAF



Q247.

Assinale o tributo cuja receita não é submetida a nenhuma

repartição constitucional.

• A) Imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro,

ou relativas a títulos ou valores mobiliários incidentes

sobre o ouro definido em lei como ativo financeiro ou

instrumento cambial.

• B) Imposto sobre a importação de produtos estrangeiros.

• C) Imposto sobre a propriedade territorial rural.

• D) Imposto sobre as operações relativas à circulação de

mercadorias, serviços de transporte interestadual e

intermunicipal e de comunicação.

• E) Imposto sobre a propriedade de veículos automotores.
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Legislação Tributária / Imposto sobre Produtos Industrializados / Recolhimento

Fonte: AUDITOR FISCAL / Receita Federal / 2012 / ESAF

Q248.

Sobre o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), julgue os itens abaixo, classificando-os como corretos [C] ou errados [E]. Em seguida, escolha a opção

adequada às suas respostas.

I. A Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) é autorizada a adequar a Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI), em

decorrência de alterações promovidas na Nomeclatura Comum do Mercosul (NCM) pela Câmara de Comércio Exterior (CAMEX), caso as alterações promovidas

pela CAMEX impliquem necessidade de adequação de alíquotas na TIPI pela RFB.

II. A empresa comercial exportadora, que adquirir produtos industrializados com fim específico de exportação, é obrigada ao pagamento do IPI suspenso na

saída dos produtos do estabelecimento industrial, caso referidos produtos venham a ser destruídos, furtados ou roubados.

III. De acordo com as regras gerais para interpretação de classificação de produtos na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Indutrializados (TIPI), a

classificação de um produto, quando misturado ou composto de mais de uma matéria, efetuar-se-á, alternadamente, por uma das seguintes regras: a) na

posição em que tiver descrição mais específica; b) na posição da matéria ou artigo que lhe conferir caráter essencial; c) na posição que der lugar a aplicação da

alíquota mais elevada; d) na posição situada em último lugar na ordem numérica, entre as suscetíveis de validamente se tomarem em consideração.

IV. As Notas Complementares (NC) da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI), nesta incluídas por Decreto do Executivo,

constituem elementos subsidiários de caráter fundamental para a correta interpretação do conteúdo das Posições e Subposições da classificação dos produtos,

mas não constituem instrumento hábil para interferir na tributação prevista na TIPI.

• A) Os itens I, II e IV estão corretos.

• B) Os itens I, III e IV estão errados.

• C) Somente os itens II e IV estão corretos.

• D) Os itens I, III e IV estão corretos.

• E) Todos os itens estão errados.
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Legislação Tributária / Imposto sobre Produtos Industrializados / Rotulagem e marcação de produtos

Fonte: ANALISTA TRIBUTáRIO / Receita Federal / 2012 / ESAF

Q249.

Quanto à obrigatoriedade de rotulação ou marcação de produtos, exigida na legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados, pode-se afirmar, exceto:

• A) a rotulagem ou marcação será feita no produto e no seu recipiente, envoltório ou embalagem.

• B) a rotulagem ou marcação será feita antes da saída do estabelecimento, em cada unidade, em lugar visível, por processo de gravação, estampagem ou

impressão.

• C) nos tecidos a rotulagem ou marcação será feita nas extremidades de cada peça, com indicação de sua composição, vedado cortar as indicações

constantes da parte final da peça.

• D) no caso de impossibilidade ou impropriedade de rotulagem ou marcação no produto, o fato será comunicado à Receita Federal do Brasil para fins de

dispensa.



• E) das amostras grátis isentas do imposto e das que, embora destinadas a distribuição gratuita, sejam tributadas, constarão, respectivamente, as expressões

“Amostra Grátis Isenta de IPI” e “Amostra Grátis Tributada”.
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Legislação Tributária / Imposto sobre Produtos Industrializados / Selos de controle

Fonte: AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AFRFB / Receita Federal / 2014 / ESAF

Q250.

Julgueos itensabaixoe,emseguida,assinaleaopção correta.

I. SegundoentendimentorecentedoSupremoTribunalFederal,ovalorcobradoatítuloderessarcimentode custos para utilização do selo especial de emissão oficial

para controle do Imposto sobre ProdutosIndustrializadosdetémnatureza jurídica tributáriade contribuição de intervenção no domínio econômico, motivo pelo qual

está reservado a lei em sentido estrito.

II. A legislação tributária impõe obrigação acessória consistentenaaplicaçãodeseloespecialdeemissão oficialparacontrolededeterminadosprodutossujeitos

aoImpostosobreProdutosIndustrializados.

III. A exigência legal de utilização de selos para o controle da produção de algumas mercadorias sujeitas ao Imposto sobre Produtos Industrializados foi

recentemente revogada por lei que instituiu, em substituiçãoaoselo,aobrigatoriedadedeutilizaçãoda nuvemdigitalparacontroledemercadorias,quecapta imagens

da produção e transporte dasmercadorias emtemporeal.

IV.A legislação tributária impõe obrigação acessória consistentenainstalaçãodeequipamentoscontadores de produção, que possibilitem a identificação do tipo de

produto, de embalagem e de sua marca comercial, ficando os contribuintes obrigados ao ressarcimento pelo custo necessário à instalação

dessesequipamentosnalinhadeprodução.

• A) ApenasoitemIIestácorreto.

• B) ApenasositensIIeIIIestãocorretos.

• C) ApenasoitemIIIestácorreto.

• D) ApenasoitemIVestáerrado.

• E) ApenasositensIeIIIestãoerrados.
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Legislação Tributária / Imposto sobre Produtos Industrializados / Obrigações dos transportadores, adquirentes e depositários de produtos

Fonte: AUDITOR FISCAL / Receita Federal / 2012 / ESAF

Q251.

Tendo por base a legislação tributária aplicável ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), julgue os itens abaixo, classificando-os como corretos [C] ou

errados [E]. Em seguida, escolha a opção adequada às suas respostas.

I. A tributação das bebidas classificadas nas Posições 22.04, 22.05, 22.06 e 22.08 da TIPI, vulgarmente chamadas de “bebidas quentes”, dáse por intermédio de

técnica especial, consistente no enquadramento dos produtos por Classes de valores de imposto. Este enquadramento é passível de alteração pelo Ministro da

Fazenda, desde que o comportamento do mercado justifique a alteração, sendo esta alteração legalmente limitada ao valor do imposto que resultaria da

aplicação da alíquota do produto constante da TIPI sobre o seu valor tributável.

II. Mediante intimação escrita, as empresas transportadoras e os transportadores autônomos são obrigados a prestar aos Auditores-Fiscais da Receita Federal

do Brasil todas as informações de que disponham com relação aos produtos, negócios ou atividades de terceiros, exceto quanto a fatos sobre os quais estejam

legalmente obrigados a observar segredo em razão de cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão.

III. A mistura de tintas entre si, ou com concentrados de pigmentos, sob encomenda do consumidor ou usuário, realizada em estabelecimento comercial

varejista, efetuada por máquina automática ou manual, não se caracteriza como industrialização, desde que fabricante e varejista não sejam empresas

interdependentes, controladora, controlada ou coligadas.

IV. Para fins de controle do quantitativo de produtos industrializados tributados pelo IPI, a legislação tributária pode instituir obrigação acessória consistente na

aplicação de selo especial, confeccionado pela Casa da Moeda do Brasil e distribuído aos contribuintes pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, proibida

cobrança de valores pela distribuição, exceto no caso de inutilização ou desperdício ocasionado pelo contribuinte, hipótese em que será cobrado ressarcimento

pela redistribuição dos selos.

• A) Apenas o item II está correto.

• B) Apenas os itens II e III estão corretos.

• C) Apenas o item III está correto.

• D) Apenas o item IV está errado.



• E) Todos os itens estão corretos.
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Legislação Tributária / Imposto sobre Produtos Industrializados / Cigarros

Fonte: AUDITOR FISCAL / Receita Federal / 2012 / ESAF

Q252.

A Lei n. 12.546, de 14 de dezembro de 2011, prevê incidência específica do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) sobre certos tipos de cigarros

(Cigarros que contenham tabaco - classificados no código 2402.20.00 da TIPI, com exceção do EX 01). A respeito desta incidência, assinale a opção incorreta.

• A) O IPI em questão será apurado e recolhido, uma única vez, pelo estabelecimento industrial, em relação às saídas dos cigarros destinados ao mercado

interno, ou pelo importador, no desembaraço aduaneiro dos cigarros de procedência estrangeira.

• B) O valor a ser pago a título desse IPI é calculado mediante a aplicação da alíquota do tributo sobre a sua base de cálculo, a qual é obtida mediante

aplicação de uma porcentagem, cujo mínimo está previsto em lei, incidente sobre o preço de venda a varejo do produto.

• C) O Poder Executivo poderá fixar preço mínimo de venda no varejo dos cigarros de que trata o caput, válido em todo o território nacional, abaixo do qual fica

proibida a sua comercialização.

• D) O fabricante dos cigarros em questão é obrigado a Registro Especial junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil, cuja concessão dar-se-á por

estabelecimento industrial e estará, também, na hipótese de produção, condicionada à instalação de contadores automáticos da quantidade produzida,

sendo a ausência de regularidade fiscal uma das hipóteses que pode resultar no cancelamento deste Registro Especial.

• E) A pessoa jurídica industrial ou importadora dos cigarros referidos poderá optar por regime favorecido de apuração e recolhimento do IPI, caso em que,

atendidos certos requisitos, a base de cálculo do tributo será o menor preço de venda a varejo do produto, praticado em cada Estado ou no Distrito Federal.
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Comércio Internacional / A Organização Mundial do Comércio (OMC) / Textos legais, estrutura, funcionamento

Fonte: AUDITOR FISCAL / Receita Federal / 2012 / ESAF

Q253.

Sobre o sistema multilateral de comércio e a Organização Mundial do Comércio (OMC), assinale a opção incorreta.

• A) A acomodação institucional dos acordos regionais de comércio dentro da OMC é fundamentada no artigo XXIV do GATT 1994.

• B) A partir da Rodada Tóquio do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT), foi adotada a cláusula de habilitação, aplicável aos países em

desenvolvimento.

• C) As decisões na OMC são, como regra geral, adotadas por consenso, inclusive com os votos dos países de menor desenvolvimento relativo.

• D) Na estrutura orgânica da OMC, o órgão máximo é a Conferência Ministerial, composta por representantes de todos os membros.

• E) Novos membros da OMC, em seu processo de acessão à Organização, devem denunciar os acordos regionais que tenham assumido anteriormente.
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Comércio Internacional / A Organização Mundial do Comércio (OMC) / O Acordo Geral Sobre Tarifas e Comércio (GATT-1994)

Fonte: AFRF - TRIBUTáRIA E ADUANEIRA / Receita Federal / 2005 / ESAF

Q254.

O estado X, principal importador mundial de brocas helicoidais, adquire o produto de vários países, entre eles os estados Y e Z. Alegando questões de ordem

interna, o estado X, num dado momento, decide majorar o imposto de importação das brocas helicoidais provenientes de Y, e mantém inalterado o tributo para

as brocas helicoidais oriundas de Z. Considerando que os países X, Y e Z fazem parte da Organização Mundial do Comércio, com base em que princípio da

Organização o estado Y poderia reclamar a invalidade dessa prática?

• A) Princípio da transparência.

• B) Princípio do tratamento nacional.

• C) Respeito ao compromisso tarifário.

• D) Cláusula da nação mais favorecida.

• E) Princípio da vedação do desvio de comércio.
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Comércio Internacional / Sistemas preferenciais / O Sistema Geral de Preferências (SGP)

Fonte: AUDITOR FISCAL / Receita Federal / 2012 / ESAF



Q255.

Quanto ao Sistema Geral de Preferências, é correto afirmar que:

• A) trata-se de instrumento unilateral e recíproco, pelo qual os outorgantes recebem o mesmo tratamento tarifário preferencial em contrapartida.

• B) em razão das regras multilaterais, sua concessão é revestida por cláusula de irrevogabilidade.

• C) sua concessão é autorizada, no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC), por meio da Cláusula de Habilitação, por tempo indeterminado.

• D) pode beneficiar apenas as mercadorias oriundas de países de menor desenvolvimento relativo, não se aproveitando para as mercadorias de países em

desenvolvimento.

• E) sua criação ocorreu no âmbito da Rodada Doha da OMC.
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Comércio Internacional / MERCOSUL / Objetivos e estágio atual de integração

Fonte: AUDITOR FISCAL / Receita Federal / 2012 / ESAF

Q256.

Sobre a integração regional nas Américas, assinale a opção correta.

• A) Após a extinção da Associação Latino-Americana de Integração (ALADI), foi criada em 1990 a Associação Latino-Americana de Livre Comércio (ALALC),

com objetivos mais amplos do que a sua predecessora.

• B) A Tarifa Externa do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) não admite exceções, em função do objetivo de formação de um mercado comum

estabelecido no Tratado de Assunção.

• C) De acordo com o Tratado de Assunção, que instituiu o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), o Grupo Mercado Comum é o órgão superior,

correspondendo-lhe a condução política do MERCOSUL e a tomada de decisões para assegurar o cumprimento dos objetivos e prazos estabelecidos para a

constituição definitiva do mercado comum.

• D) O sistema de pagamentos em moeda local do MERCOSUL é um mecanismo que viabiliza a realização de operações de comércio exterior nas moedas

locais dos Estados Partes, tendo sido implementado de forma voluntária por Brasil e Argentina até o momento.

• E) A Associação Latino-Americana de Integração (ALADI) objetiva a criação de uma união aduaneira latino-americana, com exclusão do México, que já se

integrou ao NAFTA.
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Comércio Internacional / MERCOSUL / Tarifa externa comum: aplicação; principais exceções

Fonte: AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AFRFB / Receita Federal / 2014 / ESAF

Q257.

SobreaTarifaExternaComum(TEC),éincorretoafirmar que:

• A) pelo regime de ex-tarifário, pode haver redução daTEC para bens de capital, inicialmente por cinco

anos,paraprojetosdeinvestimentoaprovadospelasAutoridadesNacionaisdoMercosul.

• B) faculta-seàComissãodeComérciodoMERCOSUL (CCM) a adoção de medidas específicas de redução de alíquota da TEC tendentes a garantir um

abastecimento normal e fluido de produtos nosEstadosPartes.

• C) pode haver redução da TEC em razão dedesabastecimento de produção regional de umamatéria-prima para determinado insumo, ainda queexista

produção regional de outra matéria-prima parainsumosimilarmedianteumalinhadeprodução alternativa.

• D) oregimedeex-tarifáriopermiteareduçãotemporária da alíquota do Imposto de Importação, para 2%, por dois anos, de Bens de Capital (BK) e Bens

deInformáticaedeTelecomunicações(BIT),assimcomo de suas partes, peças e componentes, quando não houverproduçãonacional.

• E) oBrasilpodeincluiraté100códigosNCMemsuaLista deExceçãoaté31dedezembrode2015,masdevevalorizaraofertaexportávelexistentenoMERCOSUL.
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Comércio Internacional / Práticas desleais de comércio / Defesa comercial / Medidas Antidumping

Fonte: AUDITOR FISCAL / Receita Federal / 2012 / ESAF

Q258.

Sobre práticas desleais de comércio e medidas de defesa comercial, é correto afirmar que:

• A) a medidas antidumping se materializam na cobrança de valores adicionais quando da importação do produto objeto da medida.

• B) para aplicar uma medida antidumping, é sufi ciente comprovar a prática de discriminação de preços em mercados nacionais distintos.



• C) o subsídio específico não enseja a aplicação de medidas compensatórias, pois apenas o subsídio geral é considerado ilegal com base nas regras da

OMC.

• D) as medidas de salvaguarda, destinadas a proteger a indústria nacional que estejam sendo afetadas por surtos repentinos de importações de produtos

concorrentes, devem vigorar pelo prazo máximo de seis anos.

• E) por se tratar de uma medida que impõe exceção a um comércio que está sendo praticado de forma leal, a medida de salvaguarda prescinde de processo

prévio de investigação.
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Comércio Internacional / Práticas desleais de comércio / Defesa comercial / Salvaguardas comerciais

Fonte: AFRF - TRIBUTáRIA E ADUANEIRA / Receita Federal / 2005 / ESAF

Q259.

Assinale a opção correta.

• A) A medida de salvaguarda, quando aplicada, deve incidir tão-somente em relação aos países responsáveis pelo surto de importação no país que adota a

medida. A esse respeito, segundo o Acordo sobre Salvaguardas da OMC, a medida somente pode ser aplicada em relação aos países cuja participação no

mercado do país importador seja igual ou superior a 30% (trinta por cento) em relação ao produto investigado.

• B) Os pressupostos de aplicação das medidas de salvaguarda são: (i) surto de importações, (ii) existência de prejuízo grave à indústria nacional e (iii) nexo

causal entre o surto de importações e o prejuízo grave à indústria nacional. A ameaça de prejuízo grave não é suficiente para dar ensejo à aplicação de uma

medida de salvaguarda.

• C) A China, que faz parte da Organização Mundial do Comércio, está sujeita à incidência de salvaguardas transitórias. Com base no Protocolo de Acessão

do país à Organização, não é necessário o prejuízo grave para que se justifique uma salvaguarda contra a China, bastando, sob este quesito, a ocorrência

ou ameaça de desorganização de mercado provocada pelo surto de importações chinesas.

• D) Como medida de defesa comercial que é, a salvaguarda não dá ensejo à compensação comercial para os países que vierem a ser prejudicados por sua

aplicação.

• E) O surto de importações, para que possa justificar a salvaguarda, precisa ser verificado em termos absolutos. Nesse sentido, não basta que o aumento

significativo das importações se verifique apenas em comparação com a produção nacional.
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Comércio Internacional / Sistema administrativo e instituições intervenientes no comércio exterior no Brasil / A Câmara de Comércio Exterior

(CAMEX)

Fonte: AUDITOR FISCAL / Receita Federal / 2012 / ESAF

Q260.

A propósito das instituições relacionadas a comércio exterior no Brasil, assinale a opção correta.

• A) A Câmara de Comércio Exterior (CAMEX) não tem interação com o setor privado, pois é um órgão composto por ministros de estado e por representantes

do Congresso Nacional.

• B) A investigação e determinação final dos direitos antidumping e compensatórios é de competência do Departamento de Defesa Comercial (DECOM), do

Ministério da Fazenda.

• C) A CAMEX tem por objetivo a formulação, a adoção, a implementação e a coordenação de políticas e atividades relativas ao comércio exterior de bens e

também de serviços.

• D) O conselho de ministros da CAMEX é presidido pelo Ministro das Relações Exteriores.

• E) O Comitê de Financiamento e Garantia das Exportações (COFIG), órgão do Ministério da Fazenda, tem por atribuições enquadrar e acompanhar as

operações do Programa de Financiamento às Exportações (PROEX).
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Comércio Internacional / Sistema administrativo e instituições intervenientes no comércio exterior no Brasil / O Sistema Integrado de Comércio

Exterior (SISCOMEX)

Fonte: ANALISTA TRIBUTáRIO / Receita Federal / 2012 / ESAF

Q261.

Sobre o Sistema Integrado de Comércio Exterior – SISCOMEX, e o Sistema Integrado de Comércio Exterior de Serviços, Intangíveis e outras Operações que 

Produzam Variações no Patrimônio – SISCOSERV, analise os itens a seguir, classificando-os como verdadeiros (V) ou falsos (F). Em seguida, escolha a opção 

adequada às suas respostas. 

 

I. O art. 25 da Lei n. 12.546, de 14 de dezembro de 2011, instituiu a obrigação de prestação de informações para fins econômico-comerciais ao Ministério do



Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior relativas às transações entre residentes ou domiciliados no País e residentes ou domiciliados no exterior que

compreendam serviços, intangíveis e outras operações que produzam variações no patrimônio das pessoas físicas, das pessoas jurídicas ou dos entes

despersonalizados. 

 

II. A prestação das informações de que trata o caput do art. 25 da Lei n. 12.546, de 14 de dezembro de 2011, também compreende as operações de compra e

venda efetuadas exclusivamente com mercadorias e será efetuada por meio de sistema eletrônico a ser disponibilizado na rede mundial de computadores. 

 

III. O SISCOMEX é o instrumento administrativo que integra as atividades de registro, acompanhamento e controle das operações de comércio exterior,

mediante fluxo único, computadorizado, de informações. 

 

IV. No Brasil, em regra, o despacho aduaneiro é processado no SISCOMEX.

• A) Estão corretos somente os itens I e III.

• B) Estão corretos somente os itens I, II e III.

• C) Estão corretos somente os itens I, III e IV.

• D) Estão corretos somente os itens II e IV.

• E) Todos os itens estão corretos.
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Comércio Internacional / Classificação aduaneira / Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias (SH)

Fonte: AFRF - TRIBUTáRIA E ADUANEIRA / Receita Federal / 2005 / ESAF

Q262.

Assinale a opção incorreta.

• A) O Sistema Harmonizado, composto por 21 Seções, constitui instrumento empregado internacionalmente para a classificação de mercadorias, a partir de

uma estrutura de códigos e suas respectivas descrições. Os Capítulos 98 e 99 do referido Sistema, contudo, foram reservados para usos especiais dos

países vinculados a ele. O Brasil emprega o Capítulo 99 para registrar operações como, por exemplo, de consumo de bordo de combustíveis.

• B) No que atine à interpretação do Sistema Harmonizado, quando uma mercadoria aparentemente possa ser classificada em duas ou mais posições, a

classificação deve ser feita, em regra, pela posição mais genérica em detrimento das mais específicas.

• C) A classificação fiscal da mercadoria deve ser feita pelo próprio importador. Não obstante, em caso de dúvida sobre a classificação do bem, há previsão

legal para que, respeitados parâmetros, seja formulada consulta à autoridade aduaneira com vistas à correta classificação da mercadoria.

• D) Dos oito dígitos que compõem a Nomenclatura Comum do Mercosul, os seis primeiros são formados pelo Sistema Harmonizado, ao passo em que o

sétimo e oitavo dígitos correspondem a desdobramentos específicos definidos no âmbito do Mercosul.

• E) Os títulos das seções, capítulos e subcapítulos do Sistema Harmonizado têm apenas valor indicativo. Para os efeitos legais, a classificação fiscal é

determinada pelos textos das posições e das Notas de Seção e de Capítulo.
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Comércio Internacional / Termos Internacionais de Comércio (INCOTERMS 2010)

Fonte: AUDITOR FISCAL / Receita Federal / 2012 / ESAF

Q263.

Assinale a opção correta.

• A) A Convenção das Nações Unidas sobre Contratos de Compra e Venda Internacional de Mercadorias (CISG) teve impacto relevante na jurisprudência

brasileira após sua ratificação pelo Brasil em 1980.

• B) A Nomenclatura Comum do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) pode ser alterada pela Secretaria de Comércio Exterior (SECEX), na forma autorizada

pelo Conselho de Comércio do Mercosul.

• C) A CISG adota o princípio do interesse público, afastando o princípio de autonomia da vontade das partes.

• D) Os Termos Internacionais de Comércio, ou INCOTERMS 2010, publicados pela Câmara de Comércio Internacional, estabelecem a distribuição de custos

para entrega da mercadoria.

• E) As INCOTERMS 2010 estabelecem regras apenas para as modalidades de transporte marítima e aérea.
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Comércio Internacional / Regimes aduaneiros

Fonte: AUDITOR FISCAL / Receita Federal / 2012 / ESAF

Q264.



Sobre os regimes aduaneiros, é incorreto afirmar que:

• A) os regimes aduaneiros especiais se distinguem do regime comum pela suspensão ou isenção de tributos incidentes nas operações de comércio exterior.

• B) de acordo com a legislação em vigor, as empresas instaladas em Zonas de Processamento de Exportação (ZPE), caracterizadas como áreas de livre

comércio com o exterior, não podem vender produtos para o mercado interno.

• C) o regime aduaneiro especial de drawback objetiva desonerar de tributos os insumos utilizados na produção de bens destinados à exportação.

• D) o regime de admissão temporária permite a entrada no País de certas mercadorias, com uma finalidade e por período de tempo determinados, com a

suspensão total ou parcial do pagamento de tributos aduaneiros incidentes na sua importação, com o compromisso de serem reexportadas.

• E) o regime de trânsito aduaneiro permite o transporte de mercadorias, sob controle aduaneiro, de um ponto a outro do território aduaneiro, com suspensão

de tributos.
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Legislação Aduaneira / Jurisdição Aduaneira / Território Aduaneiro

Fonte: AFRF - TRIBUTáRIA E ADUANEIRA / Receita Federal / 2005 / ESAF

Q265.

Assinale a opção correta.

• A) Não integram o valor aduaneiro do bem os gastos relativos a carga, descarga e manuseio, associados ao transporte da mercadoria importada até o ponto

onde devam ser cumpridas as formalidades de entrada no território aduaneiro.

• B) Caso não seja possível a determinação do valor aduaneiro pelo método do valor de transação, a autoridade aduaneira está autorizada a, em seguida,

definir o valor aduaneiro do bem tendo como parâmetro o preço do produto similar no mercado doméstico.

• C) A autoridade aduaneira no Brasil deve respeitar a seqüência de métodos de valoração aduaneira prevista no Acordo sobre Valoração Aduaneira da OMC.

Contudo, caso haja a aquiescência da autoridade aduaneira, o importador pode optar pela aplicação do método do valor computado antes do método

dedutivo.

• D) Não integra o valor aduaneiro da mercadoria o custo de transporte do bem importado até o porto ou o aeroporto alfandegado de descarga ou o ponto de

fronteira alfandegado onde devam ser cumpridas as formalidades de entrada no território aduaneiro.

• E) O Acordo sobre Valoração Aduaneira da OMC é um dos chamados acordos plurilaterais da Organização, ou seja, vincula apenas os países que

desejarem aderir ao Acordo, situação na qual se enquadra o Brasil.
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Legislação Aduaneira / Jurisdição Aduaneira / Portos, Aeroportos e Pontos de Fronteira Alfandegados / Alfandegamento

Fonte: ANALISTA TRIBUTáRIO / Receita Federal / 2012 / ESAF

Q266.

Sobre território aduaneiro, portos, aeroportos e pontos de fronteira alfandegados, recintos alfandegados, e administração aduaneira, é incorreto afirmar que:

• A) o território aduaneiro compreende todo o território nacional.

• B) compreende-se na Zona de Vigilância Aduaneira a totalidade do Estado atravessado pela linha de demarcação, ainda que parte dele fique fora da área

demarcada.

• C) com exceção da importação e exportação de mercadorias conduzidas por linhas de transmissão ou por dutos, ligados ao exterior, observadas as regras

de controle estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, somente nos portos, aeroportos e pontos de fronteira alfandegados poderá efetuar-se

a entrada ou a saída de mercadorias procedentes do exterior ou a ele destinadas.

• D) portos secos são recintos alfandegados de uso público nos quais são executadas operações de movimentação, armazenagem e despacho aduaneiro de

mercadorias e de bagagem, sob controle aduaneiro.

• E) a fiscalização aduaneira poderá ser ininterrupta, em horários determinados, ou eventual, nos portos, aeroportos, pontos de fronteira e recintos

alfandegados.
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Legislação Aduaneira / Controle Aduaneiro de Veículos

Fonte: AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AFRFB / Receita Federal / 2014 / ESAF

Q267.

Leiaotextoabaixo: 

 

"Anápolis-GO (17 de outubro de 2013) - Oministro doDesenvolvimento,IndústriaeComércioExteriordisseque oregimeautomotivoemvigordesdejaneirode2013está 

atingindoosobjetivosdeatrair tecnologiaparaoBrasil. "Com o Inovar-Auto, estamos conseguindo atualizar nossas plantas industriais", disse, durante inauguração



deumalinhadeveículosemfábrica,emAnápolis-GO,na manhãdestaquinta-feira.Desdeolançamentodoregime automotivo, 11 montadoras anunciaram a construção

ou ampliação de plantas industriais e a vinda para oBrasil. O investimento anunciadodesdeentão já somaR$8,3 bilhões, parte dele para a produçãode veículos

do segmentode luxo.Oobjetivodogoverno federal ao lançaroplanoéproduzircarrosmaiseconômicosemais eficientes do ponto de vista energético e aumentar a

exportaçãodeveículos.” 

[Textoadaptado.Disponívelem: http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/noticia.php?area=1¬icia=12745)] 

 

Com base na legislação tributária, assinale a opçãocorreta quanto ao Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e Adensamento da Cadeia Produtiva

deVeículosAutomotores(Inovar-Auto).

• A) OInovar-AutoéexemplodeanomaliatípicadoImpostosobre Produtos Industrializados, pois desonera acadeianacional,reservandotodaincidênciatributária

paraomomentodaexportaçãodosveículos.

• B) O Inovar-Auto é exemplo de seletividade invertidado Imposto sobre Produtos Industrializados, pois desoneraaproduçãodeitenssupérfluos,comocarros de

luxo, ao tempoemqueaumentaa incidênciadotributo sobre veículos utilitários de uso coletivo, tais comoosônibus.

• C) Medianteocumprimentodecertascondições,oInovar- Auto concede ao contribuinte beneficiado créditopresumidodeImpostosobreProdutosIndustrializados

ededutibilidadedepercentualinvestidoemtecnologia doImpostodeRendadaPessoaJurídica.

• D) Assim comoemoutras políticas públicas, tais comooProgramaNacionaldeApoioàAtençãoOncológica(Pronon), o Inovar-Auto busca metas alheias à

arrecadaçãoemtrocadadedutibilidadedepercentuaisdecertasdespesasecustosdoImpostodeRendadaPessoaJurídicaesuspensãodaexigênciadoImposto

sobreProdutosIndustrializados.

• E) Mediante o cumprimento de certas condições, oInovar-Auto concede ao contribuinte beneficiado asuspensãodeImpostosobreProdutosIndustrializados

incidente no desembaraço aduaneiro de alguns veículosimportados.
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Legislação Aduaneira / Tributos Incidentes sobre o Comércio Exterior / Regramento Constitucional e Legislação Específica

Fonte: ANALISTA TRIBUTáRIO / Receita Federal / 2012 / ESAF

Q268.

São tributos incidentes sobre o comércio exterior, exceto:

• A) Imposto de Importação.

• B) Imposto sobre Produtos Industrializados.

• C) Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de

Comunicação.

• D) Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – Combustíveis.

• E) Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de

Comunicação sobre operações que destinem mercadorias para o exterior.
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Legislação Aduaneira / Imposto de Importação / Incidência e Fato Gerador

Fonte: AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AFRFB / Receita Federal / 2014 / ESAF

Q269.

SobreoImpostodeImportação,éincorretoafirmar:

• A) nãoseconsideraestrangeira,parafinsdeincidência do imposto, amercadoria nacional ounacionalizadaexportada, que retorne ao País por motivo

demodificaçõesnasistemáticadeimportaçãoporparte dopaísimportador.

• B) o imposto não incide sobre mercadoria estrangeiradestruída, sob controle aduaneiro, semônuspara a FazendaNacional,antesdedesembaraçada.

• C) para efeito de cálculo do imposto, considera-se ocorrido o fato gerador no dia do lançamento do correspondente crédito tributário, quando se tratar de

bens compreendidos no conceito de bagagem, acompanhadaoudesacompanhada.

• D) paraefeitodecálculodoimposto,considera-seocorrido o fatogeradornadatado registrodadeclaraçãode importação de mercadoria constante de manifesto

oudeoutrasdeclaraçõesdeefeitoequivalente,cujo extravioouavariatenhasidoapuradopelaautoridade aduaneira.

• E) caberá restituição total ou parcial do imposto pago indevidamente, a qual poderá ser processada de ofício, nos casos de verificação de extravio ou de

avaria.
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Legislação Aduaneira / Imposto de Importação / Base de Cálculo e Alíquotas

Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL - ADMINISTRAçãO TRIBUTáRIA / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC

Q270.



Siglas utilizadas:

CTN Código Tributário Nacional.

ICMS: Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestações de serviços de transporte interestadual e intermu-

nicipal e de comunicação.

IE: Imposto sobre exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados.

II: Imposto sobre importação de produtos estrangeiros.

IOF: Imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários.

IPI: Imposto sobre produtos industrializados.

IPTU: Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana.

IPVA: Imposto sobre a propriedade de veículos automotores.

IR: Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza.

ISS ou ISSQN: Imposto sobre serviços de qualquer natureza.

ITBI: Imposto sobre transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis.

ITCMD ou ITCD ou ICD ou ITC: Imposto sobre transmissão causa mortis e doação.

ITR: Imposto sobre propriedade territorial rural.

A empresa de Marcelo está considerando a hipótese de importar cestas de natal do exterior, para revendê-las por ocasião das

festas de fim de ano. Se ela efetivamente realizar essas importações, terá de recolher todos os tributos incidentes sobre a

mercadoria importada. Não havendo disposição de lei em contrário, e considerando que essa importação será feita em dólares

americanos, o valor tributário dessa transação, em reais, de acordo com o CTN, será apurado mediante

• A) a aplicação da alíquota do imposto correspondente, diretamente sobre o valor tributário expresso em dólares americanos,

tratando-se de incidência de imposto federal ou estadual que deva ser pago pelo importador, em moeda conversível.

• B) sua conversão em moeda nacional, ao câmbio do dia da notificação da efetivação do lançamento tributário, apenas

quando se tratar de impostos estaduais e municipais.

• C) sua conversão em moeda nacional, ao câmbio do dia da ocorrência do fato gerador da obrigação, salvo disposição de lei

em contrário.

• D) a aplicação da alíquota do tributo correspondente, diretamente sobre o valor tributário expresso em moeda estrangeira,

tratando-se de incidência de tributo federal que deva ser pago pelo importador em moeda conversível.

• E) sua conversão em moeda nacional, ao câmbio do dia da efetivação do lançamento tributário.
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Legislação Aduaneira / Imposto de Importação / Isenções e Reduções do Imposto de Importação

Fonte: AUDITOR FISCAL / Receita Federal / 2012 / ESAF

Q271.

Acerca das isenções do Imposto de Importação, e sobre a internalização da legislação aduaneira aplicável ao MERCOSUL, é incorreto afirmar que:

• A) a isenção do Imposto aos bens importados por instituições científicas e tecnológicas aplicase a máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos, e

suas partes e peças de reposição, acessórios, matérias-primas e produtos intermediários, desde que destinados às suas pesquisas.

• B) para fins de aplicação da isenção para bagagem de viajante procedente do exterior, entende-se por bagagem acompanhada a que chegue ao País,

amparada por conhecimento de carga ou documento equivalente.

• C) estão excluídos do conceito de bagagem os veículos automotores em geral, as motocicletas, as motonetas, as bicicletas com motor, os motores para

embarcação, as motos aquáticas e similares, as casas rodantes, as aeronaves e as embarcações de todo tipo; e as partes e peças desses bens, exceto os

bens unitários, de valor inferior aos limites de isenção, relacionados em listas específicas que poderão ser elaboradas pela Secretaria da Receita Federal do

Brasil. Tais bens poderão ingressar no País sob o regime de admissão temporária, sempre que o viajante comprove sua residência permanente em outro

país.

• D) a isenção para bens a serem consumidos, distribuídos ou utilizados em evento esportivo, e para premiações e objetos comemorativos aplica-se na

importação de material promocional, impressos, folhetos e outros bens com finalidade semelhante, a serem distribuídos gratuitamente ou utilizados em

evento esportivo oficial.

• E) segundo o Supremo Tribunal Federal, sob a égide do modelo constitucional brasileiro, mesmo cuidando-se de tratados de integração, ainda subsistem os

clássicos mecanismos institucionais de recepção das convenções internacionais em geral, não bastando, para afastá-los, a existência da norma inscrita no

art. 4º, parágrafo único, da Constituição da República, que possui conteúdo meramente programático e cujo sentido não torna dispensável a atuação dos

instrumentos constitucionais de transposição, para a ordem jurídica doméstica, dos acordos, protocolos e convenções celebrados pelo Brasil no âmbito do

MERCOSUL.
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Legislação Aduaneira / Imposto de Importação / Reimportação

Fonte: AFRF - TRIBUTáRIA E ADUANEIRA / Receita Federal / 2005 / ESAF

Q272.



Segundo a legislação própria, considera-se estrangeira[o] e, salvo disposição em contrário, pode, sobre ela[e], incidir o imposto de importação [salvo se por

outra razão seja verificada sua não-incidência]:

• A) mercadoria restituída pelo importador estrangeiro, por motivo de modificações na sistemática de importação por parte do país importador.

• B) mercadoria enviada em consignação e não vendida no exterior no prazo autorizado, quando retorna ao País.

• C) produto devolvido do exterior por motivo de defeito técnico, para reparo ou substituição.

• D) mercadoria nacional que retornar ao País.

• E) produto estrangeiro em trânsito aduaneiro de passagem acidentalmente destruído no País.
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Legislação Aduaneira / Imposto de Exportação / Sujeitos Ativo e Passivo

Fonte: ANALISTA TRIBUTáRIO / Receita Federal / 2012 / ESAF

Q273.

Acerca do Imposto de Exportação, analise os itens a seguir, classificando-os como verdadeiros (V) ou falsos (F). Em seguida, escolha a opção adequada às

suas respostas.

I. A Câmara de Comércio Exterior, observada a legislação específica, relacionará as mercadorias sujeitas ao Imposto de Exportação, mas de acordo com o art.

153, § 10 da Constituição Federal, a alteração das alíquotas do imposto é de competência privativa do Chefe do Poder Executivo.

II. Mesmo considerando a função regulatória do Imposto de Exportação, suas alíquotas não poderão ser manejadas sem a observância de condições e limites

estabelecidos em lei em sentido estrito.

III. Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, é incompatível com a Constituição Federal a norma infraconstitucional que atribui a órgão integrante do

Poder Executivo da União a faculdade de estabelecer as alíquotas do Imposto de Exportação.

IV. O Imposto de Exportação incide sobre mercadoria nacional ou nacionalizada destinada ao exterior. Considera-se nacionalizada a mercadoria estrangeira

importada a título definitivo.

• A) Estão corretos somente os itens II e III.

• B) Estão corretos somente os itens I e III.

• C) Estão corretos somente os itens I e II.

• D) Estão corretos somente os itens II e IV.

• E) Todos os itens estão corretos.
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Legislação Aduaneira / Imposto de Exportação / Incidência e Fato Gerador

Fonte: ANALISTA DE COMéRCIO EXTERIOR - GRUPO III / MDIC / 2012 / ESAF

Q274.

O Imposto sobre a Exportação – IE, cuja competência pertence à União, incide na exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados. Sobre

ele é incorreto afirmar que:

• A) nacionais são os produtos produzidos no próprio país.

• B) nacionalizados são os produtos que tenham ingressado regularmente para incorporação à economia nacional, submetendo-se ao desembaraço

aduaneiro, vale dizer, com a respectiva tributação, sendo o caso.

• C) incide também sobre operações relativas a energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do país.

• D) a exportação temporária, quando amparada em regime especial de suspensão de impostos, em que não se tenha a incorporação à economia de outro

país, não se sujeita à sua incidência.

• E) o fato gerador ocorre com a saída física do produto do país, pouco importando, portanto, a data do registro da operação no Sistema Integrado de

Comércio Exterior – SISCOMEX.
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Legislação Aduaneira / Contribuição para o PIS/PASEP Importação e COFINS Importação / Incidência e Fato Gerador

Fonte: AUDITOR FISCAL / Receita Federal / 2012 / ESAF

Q275.



Acerca do Imposto sobre Produtos Industrializados na Importação – IPI-Importação, da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do

Patrimônio do Servidor Público incidente na Importação de Produtos Estrangeiros ou Serviços - PIS/PASEP-Importação e da Contribuição Social para o

Financiamento da Seguridade Social devida pelo Importador de Bens Estrangeiros ou Serviços do Exterior - COFINS-Importação, analise os itens a seguir,

classificando-os como corretos [C] ou errados [E]. Em seguida, escolha a opção adequada às suas respostas.

I. Não constitui fato gerador do IPI-Importação o desembaraço aduaneiro de produtos nacionais que retornem ao País aos quais tenha sido aplicado o regime

aduaneiro especial de exportação temporária, salvo se descumprido o regime.

II. Serão desembaraçados com suspensão do pagamento do IPI-Importação as matériasprimas, os produtos intermediários e os materiais de embalagem,

importados diretamente por pessoas jurídicas preponderantemente exportadoras ou por estabelecimento industrial fabricante preponderantemente das partes e

peças destinadas a estabelecimento industrial fabricante de produto classificado no Capítulo 88 da Nomenclatura Comum do Mercosul.

III. A entrada de bens estrangeiros no território nacional é fato gerador da Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação. Consideram-se

entrados no território nacional os bens que constem como tendo sido importados e cujo extravio venha a ser apurado pela administração aduaneira, exceto

quanto às malas e às remessas postais internacionais e à mercadoria importada a granel que, por sua natureza ou condições de manuseio na descarga, esteja

sujeita a quebra ou a decréscimo, desde que o extravio não seja superior a três por cento.

IV. Há previsão legal de suspensão da exigência da Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação nas importações efetuadas por

empresas localizadas na Zona Franca de Manaus, de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem para emprego em processo de

industrialização por estabelecimentos industriais instalados na Zona Franca de Manaus e consoante projetos aprovados pelo Conselho de Administração da

Superintendência da Zona Franca de Manaus.

• A) Estão corretos somente os itens II e III.

• B) Estão corretos somente os itens I e III.

• C) Estão corretos somente os itens I e II.

• D) Estão corretos somente os itens II e IV.

• E) Todos os itens estão corretos.
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Legislação Aduaneira / Contribuição para o PIS/PASEP Importação e COFINS Importação / Suspensão do Pagamento

Fonte: AUDITOR FISCAL / Receita Federal / 2012 / ESAF

Q276.

Sobre as suspensões do pagamento e as reduções de alíquotas (programas específicos) da Contribuição para os Programas de Integração Social e de

Formação do Patrimônio do Servidor Público incidente na Importação de Produtos Estrangeiros ou Serviços - PIS /PASEP-Importação, e da Contribuição para o

Financiamento da Seguridade Social devida pelo Importador de Bens Estrangeiros ou Serviços do Exterior – COFINS-Importação, assinale a opção correta.

• A) O Regime Especial de Tributação para a Plataforma de Exportação de Serviços de Tecnologia da Informação – REPES permite a importação de bens

novos destinados ao desenvolvimento, no País, de software e de serviços de tecnologia da informação, quando importados diretamente pelo beneficiário do

Regime para incorporação ao seu ativo imobilizado, com suspensão do pagamento da Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da

COFINS-Importação.

• B) De acordo com o art. 2º da Lei n. 11.196, de 21 de novembro de 2005, com redação dada pelo art. 52 da Medida Provisória n. 563, de 3 de abril de 2012,

é beneficiária do Regime Especial de Tributação para a Plataforma de Exportação de Serviços de Tecnologia da Informação – REPES, a pessoa jurídica que

exerça preponderantemente as atividades de desenvolvimento de software ou de prestação de serviços de tecnologia da informação, e que, por ocasião da

sua opção pelo REPES, assuma compromisso de exportação igual ou superior a setenta por cento de sua receita bruta anual decorrente da venda dos

referidos bens e serviços.

• C) O Regime Especial de Aquisição de Bens de Capital para Empresas Exportadoras – RECAP permite a importação de máquinas, aparelhos, instrumentos

e equipamentos, novos, relacionados em ato normativo específico, quando importados diretamente pelo beneficiário do regime para incorporação ao seu

ativo imobilizado, com suspensão do pagamento da contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação. O benefício de suspensão poderá

ser usufruído nas importações realizadas no período de cinco anos contados da data de adesão ao RECAP.

• D) O Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura – REIDI permite a importação de máquinas, aparelhos, instrumentos e

equipamentos, novos, e de materiais de construção, quando importados diretamente pelo beneficiário do regime para utilização ou incorporação em obras de

infraestrutura destinadas ao ativo imobilizado, com redução a um por cento das alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da

COFINS-Importação.

• E) É beneficiária do Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura – REIDI somente a pessoa jurídica que tenha projeto aprovado

para implantação de obras de infraestrutura nos setores de transportes, portos, energia e irrigação.
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Legislação Aduaneira / Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e

Intermunicipal e de Comunicação vinculado à Importação / Sujeitos Ativo e Passivo

Fonte: AUDITOR FISCAL / Receita Federal / 2012 / ESAF



Q277.

Acerca do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de

Comunicação - Importação, e o controle exercido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, assinale a opção correta.

• A) Por ocasião do desembaraço aduaneiro, o Fisco Federal deverá se pronunciar sobre a exigibilidade ou não do Imposto sobre Operações Relativas à

Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação.

• B) De acordo com a Súmula n. 661 do Supremo Tribunal Federal, na entrada de mercadoria importada do exterior, é legítima a cobrança do Imposto sobre

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação por

ocasião do desembaraço aduaneiro.

• C) A verificação efetuada pela autoridade federal no desembaraço aduaneiro é formal e de mérito, consistindo em se aferir o cumprimento da obrigação

tributária de pagamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e

Intermunicipal e de Comunicação mediante a apresentação do comprovante de recolhimento ou juntada do comprovante de dispensa do tributo, expedido

pela fazenda estadual.

• D) Compete ao Fisco Federal analisar o preenchimento de suporte fático de norma que trate da exigibilidade ou da dispensa do Imposto sobre Operações

Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação.

• E) Quando do desembaraço aduaneiro, o Fisco Federal não reconhecerá como forma de comprovação do pagamento do Imposto sobre Operações Relativas

à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, isenções, incentivos e

benefícios fiscais que tenham sido concedidos sem a devida deliberação dos Estados e do Distrito Federal.
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Legislação Aduaneira / Regimes Aduaneiros Especiais e Regimes Aduaneiros aplicados em Áreas Especiais / Disposições Gerais e Específicas de

cada Regime e de cada Área

Fonte: ANALISTA TRIBUTáRIO / Receita Federal / 2012 / ESAF

Q278.

Sobre as disposições constitucionais relativas aos tributos incidentes sobre comércio exterior, e sobre a Zona Franca de Manaus, assinale a opção correta.

• A) Ao dispor sobre o Imposto de Importação, o art. 153, I, da Constituição Federal, reza que compete à União instituir impostos sobre importação de bens

estrangeiros.

• B) O Imposto sobre Produtos Industrializados incide sobre mercadorias industrializadas destinadas ao exterior.

• C) Com o objetivo de fomentar as exportações, a Constituição Federal atribui, excepcionalmente, aos Estados e ao Distrito Federal a competência para

exonerar os contribuintes do Imposto de Exportação.

• D) O art. 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), manteve a Zona Franca de Manaus, com suas características de área de livre

comércio, de exportação e importação, e de incentivos fiscais, pelo prazo de vinte e cinco anos, a partir da promulgação da Constituição Federal.

• E) O art. 92 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, incluído pela Emenda Constitucional n. 42, de 19 de dezembro de 2003, acrescentou quinze

anos ao prazo fixado no art. 40 do ADCT.
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Legislação Aduaneira / Bagagem e Regime Aduaneiro de Bagagem no MERCOSUL

Fonte: AFRF - TRIBUTáRIA E ADUANEIRA / Receita Federal / 2005 / ESAF

Q279.

Assinale a opção incorreta.

• A) No âmbito do Mercosul, adotou-se um regime para a aplicação de medidas de salvaguarda às importações provenientes de países não-membros do

bloco.

• B) O sistema de solução de controvérsias do Mercosul, definido pelo Protocolo de Olivos, estabelece um Tribunal Permanente de Revisão para o julgamento

de recursos contra decisões dos Tribunais Arbitrais Ad Hoc – o que não existia no Protocolo de Brasília, antecessor do de Olivos.

• C) Em 2004, o Mercosul concluiu acordos comerciais, por exemplo, com a Índia e com a SACU (União Aduaneira Sul-Africana, formada por África do Sul,

Botsuana, Lesoto, Namíbia e Suazilândia), e atualmente negocia acordos com outros países.

• D) Muito embora o Mercosul almeje à conformação de um mercado comum, atualmente o bloco se encontra no estágio de união aduaneira imperfeita (ou

incompleta). Para a conclusão dessa etapa, basta a eliminação das exceções ao livre-comércio intrabloco.

• E) De acordo com o Protocolo de Usuhaia, a plena vigência das instituições democráticas é condição essencial para o processo de integração entre seus

signatários (países do Mercosul, Bolívia e Chile). Prevê o Protocolo que a ruptura da ordem democrática em um dos países pode levar à suspensão de seus

direitos e obrigações nos processos de integração entre os membros desse Protocolo.
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Legislação Aduaneira / Pena de Perdimento / Hipóteses de Aplicação



Fonte: ANALISTA TRIBUTáRIO / Receita Federal / 2012 / ESAF

Q280.

Analise os itens a seguir, classificando-os como verdadeiros (V) ou falsos (F). Em seguida, escolha a opção adequada às suas respostas.

I. O art. 23 do Decreto-Lei n. 1.455, de 7 de abril de 1976, dispõe sobre infrações consideradas dano ao Erário. De acordo com tal dispositivo, o dano ao erário

decorrente das infrações previstas no caput do artigo será punido com a pena de perdimento das mercadorias. O aludido artigo também reza que as infrações

previstas em seu caput serão punidas com multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota fiscal

ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for localizada, ou tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as competências

estabelecidos no Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972.

II. Na hipótese de decisão administrativa ou judicial que determine a restituição de mercadorias que houverem sido destinadas, será devida indenização ao

interessado, com recursos do Fundaf, tendo por base o valor declarado para efeito de cálculo do imposto de importação ou de exportação. Porém, tomar-se-á

como base o valor constante do procedimento fiscal correspondente nos casos determinados na legislação.

III. A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza tributária ou administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na hipótese de

mercadoria sujeita a pena de perdimento.

IV. Aplicam-se às atividades de exploração, avaliação, desenvolvimento e produção de que trata a Lei n. 12.351, de 22 de dezembro de 2010, os regimes

aduaneiros especiais e os incentivos fiscais aplicáveis à indústria de petróleo no Brasil.

• A) Estão corretos somente os itens I e III.

• B) Estão corretos somente os itens I, II e III.

• C) Estão corretos somente os itens I e II.

• D) Estão corretos somente os itens III e IV.

• E) Todos os itens estão corretos.
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Legislação Aduaneira / Sanções Administrativas a que estão sujeitos os Intervenientes nas Operações de Comércio Exterior e o Processo de sua

Aplicação

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO / TCDF / 2012 / CESPE

Q281.

Julgue os itens que se seguem, relativos ao Poder Judiciário.

O Conselho Nacional de Justiça dispõe de poderes para, pelo

voto da maioria absoluta dos seus integrantes, determinar a

remoção de magistrado, a disponibilidade deste ou a sua

aposentadoria compulsória, com subsídios ou proventos

proporcionais ao tempo de serviço, bem como para aplicar-lhe

outras sanções administrativas.

• CERTO

• ERRADO
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Legislação Aduaneira / Procedimentos Especiais de Controle Aduaneiro

Fonte: AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AFRFB / Receita Federal / 2014 / ESAF

Q282.

Deacordocomalegislaçãoaduaneira,écorretoafirmar:

• A) segundo o Regulamento Aduaneiro, são dois os documentos que devem obrigatoriamente instruir a declaração de importação: a via original do

conhecimento de carga ou documento de efeito equivalente e a via original da fatura comercial, assinadapeloexportador.Nãopoderãoserexigidos outros

documentos instrutivos em razão de que tal exigênciaofenderiaoprincípiodalegalidadeestrita.

• B) afimdedeterminarotipoeaamplitudedocontrolea ser efetuado na conferência aduaneira, a legislação determinaqueserãoadotadoscanaisdeseleção.Pelo

canal de conferência cinza, será realizado o exame documental,averificaçãodamercadoriaeaaplicação deprocedimentoespecialdecontroleaduaneiro,para

verificarelementosindiciáriosdefraude.

• C) ocancelamentodadeclaraçãode importaçãoexime o importador da responsabilidade por eventuais infrações.



• D) aplica-se a pena de perdimento da mercadoria saída da Zona Franca deManaus sem autorização da autoridade aduaneira, quando necessária, por

configurarcrimededescaminho.

• E) adenúnciaespontâneaexcluiaaplicaçãodemultas denaturezatributáriaouadministrativa,inclusivedas aplicáveisnahipótesedemercadoriasujeitaàpena

deperdimento.
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Legislação Aduaneira / Destinação de Mercadorias

Fonte: ANALISTA TRIBUTáRIO / Receita Federal / 2012 / ESAF

Q283.

Analise os itens a seguir, classificando-os como verdadeiros (V) ou falsos (F). Em seguida, escolha a opção adequada às suas respostas.

I. Compete ao Ministro de Estado da Fazenda autorizar a destinação de mercadorias abandonadas, entregues à Fazenda Nacional ou objeto de pena de

perdimento.

II. A destinação das mercadorias a que se refere o art. 28 do Decreto-Lei n. 1.455, de 7 de abril de 1976, será feita das seguintes formas: alienação;

incorporação ao patrimônio de órgão da administração pública; destruição; ou inutilização.

III. O produto da alienação de que trata a alínea a do inciso I do caput do art. 28 do Decreto-Lei n. 1.455, de 7 de abril de 1976, terá a seguinte destinação:

sessenta por cento ao Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização (Fundaf), instituído pelo Decreto-Lei n. 1.437, de

17 de dezembro de 1975; e quarenta por cento à seguridade social.

IV. Compete ao Presidente da República dispor sobre outras formas de destinação de mercadorias.

• A) Estão corretos somente os itens I e III.

• B) Estão corretos somente os itens I, II e III.

• C) Estão corretos somente os itens I e II.

• D) Estão corretos somente os itens III e IV.

• E) Todos os itens estão corretos.
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Legislação Aduaneira / Contrabando, Descaminho e Princípio da Insignificância

Fonte: ESCRIVãO / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q284.

João integra uma organização criminosa que, além

de contrabandear e armazenar, vende, clandestinamente, cigarros

de origem estrangeira nas ruas de determinada cidade brasileira.

A partir dessa situação hipotética, julgue os itens subsequentes.

Considere que João e sua organização criminosa utilizem

transporte marítimo clandestino para fazer ingressarem

no território brasileiro os cigarros contrabandeados. Nessa

situação, a pena pelo crime de contrabando será aumentada

pela metade.

• CERTO

• ERRADO
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Legislação Aduaneira / Mercadoria Avariada e Extraviada / Definição

Fonte: AUDITOR FISCAL / Receita Federal / 2012 / ESAF

Q285.

Sobre mercadorias avariadas e extraviadas; alfandegamento; e sobre infrações e penalidades dispostas na legislação aduaneira, é correto afirmar:



• A) considerar-se-á, para efeitos fiscais, dano ou avaria qualquer prejuízo que sofrer a mercadoria ou seu envoltório; e extravio toda e qualquer falta de

mercadoria, ressalvados os casos de erro inequívoco ou comprovado de expedição.

• B) os créditos relativos aos tributos e direitos correspondentes às mercadorias extraviadas na importação serão exigidos do responsável mediante

lançamento por declaração. Porém, fica dispensado o referido lançamento na hipótese de o importador ou de o responsável assumir espontaneamente o

pagamento dos tributos.

• C) salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração depende da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e

extensão dos efeitos do ato.

• D) compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil definir os requisitos técnicos e operacionais para o alfandegamento dos locais e recintos onde ocorram,

sob controle aduaneiro, movimentação, armazenagem e despacho aduaneiro de mercadorias procedentes do exterior, ou a ele destinadas, com exceção

daquelas sob regime aduaneiro especial, bagagem de viajantes procedentes do exterior, ou a ele destinados, e remessas postais internacionais.

• E) a pessoa jurídica de que tratam os arts. 35 e 36 da Lei n. 12.350, de 20 de dezembro de 2010, responsável pela administração de local ou recinto

alfandegado, fica sujeita, observados a forma, o rito e as competências estabelecidos no art. 76 da Lei n. 10.833, de 29 de dezembro de 2003, à aplicação

direta da sanção de suspensão das atividades de movimentação, armazenagem e despacho aduaneiro de mercadorias sob controle aduaneiro, referidas no

caput do art. 34 da Lei n. 12.350, de 20 de dezembro de 2010.
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	Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL - ADMINISTRAçãO TRIBUTáRIA / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC




	Q77.
	Direito Administrativo / Administração pública direta e indireta / Autarquias 
	Direito Administrativo / Administração pública direta e indireta / Autarquias 
	Direito Administrativo / Administração pública direta e indireta / Autarquias 
	Fonte: CONTADOR / FUNAI / 2016 / ESAF




	Q78.
	Direito Administrativo / Administração pública direta e indireta / Consórcios públicos 
	Direito Administrativo / Administração pública direta e indireta / Consórcios públicos 
	Direito Administrativo / Administração pública direta e indireta / Consórcios públicos 
	Fonte: PROCURADOR DE CONTAS / TCE/CE / 2015 / FCC




	Q79.
	Direito Administrativo / Administração pública direta e indireta / Sociedades de economia mista 
	Direito Administrativo / Administração pública direta e indireta / Sociedades de economia mista 
	Direito Administrativo / Administração pública direta e indireta / Sociedades de economia mista 
	Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / MTur / 2014 / ESAF




	Q80.
	Direito Administrativo / Administração pública direta e indireta / Fundações públicas 
	Direito Administrativo / Administração pública direta e indireta / Fundações públicas 
	Direito Administrativo / Administração pública direta e indireta / Fundações públicas 
	Fonte: JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO / TRT 6ª / 2015 / FCC




	Q81.
	Direito Administrativo / Terceiro Setor 
	Direito Administrativo / Terceiro Setor 
	Direito Administrativo / Terceiro Setor 
	Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ADMINISTRATIVA / DNIT / 2012 / ESAF




	Q82.
	Direito Administrativo / Agentes públicos / Servidores públicos 
	Direito Administrativo / Agentes públicos / Servidores públicos 
	Direito Administrativo / Agentes públicos / Servidores públicos 
	Fonte: ESPECIALISTA EM POLíTICAS PúBLICAS E GESTãO GOVERNAMENTAL - EPPGG / ESAF / 2014 / ESAF




	Q83.
	Direito Administrativo / Agentes públicos / Disciplina constitucional dos agentes públicos 
	Direito Administrativo / Agentes públicos / Disciplina constitucional dos agentes públicos 
	Direito Administrativo / Agentes públicos / Disciplina constitucional dos agentes públicos 
	Fonte: AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AFRFB / Receita Federal / 2014 / ESAF




	Q84.
	Direito Administrativo / Agentes públicos / Legislação federal aplicável aos agentes públicos 
	Direito Administrativo / Agentes públicos / Legislação federal aplicável aos agentes públicos 
	Direito Administrativo / Agentes públicos / Legislação federal aplicável aos agentes públicos 
	Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANAC / 2016 / ESAF




	Q85.
	Direito Administrativo / Improbidade administrativa 
	Direito Administrativo / Improbidade administrativa 
	Direito Administrativo / Improbidade administrativa 
	Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ÁREA 1 / ANAC / 2016 / ESAF




	Q86.
	Direito Administrativo / Atos administrativos / Atributos 
	Direito Administrativo / Atos administrativos / Atributos 
	Direito Administrativo / Atos administrativos / Atributos 
	Fonte: CONTADOR / FUNAI / 2016 / ESAF




	Q87.
	Direito Administrativo / Atos administrativos / Classificações 
	Direito Administrativo / Atos administrativos / Classificações 
	Direito Administrativo / Atos administrativos / Classificações 
	Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ÁREA 1 / ANAC / 2016 / ESAF




	Q88.
	Direito Administrativo / Atos administrativos / Convalidação e Extinção 
	Direito Administrativo / Atos administrativos / Convalidação e Extinção 
	Direito Administrativo / Atos administrativos / Convalidação e Extinção 
	Fonte: AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AFRFB / Receita Federal / 2014 / ESAF




	Q89.
	Direito Administrativo / Atos administrativos / Atos privados praticados pela administração pública 
	Direito Administrativo / Atos administrativos / Atos privados praticados pela administração pública 
	Direito Administrativo / Atos administrativos / Atos privados praticados pela administração pública 
	Fonte: ESPECIALISTA EM REGULAçãO DE AVIAçãO CIVIL - ÁREA 1 / ANAC / 2016 / ESAF




	Q90.
	Direito Administrativo / Atos administrativos / Fatos administrativos 
	Direito Administrativo / Atos administrativos / Fatos administrativos 
	Direito Administrativo / Atos administrativos / Fatos administrativos 
	Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO / SEAD/AP / 2018 / FCC




	Q91.
	Direito Administrativo / O processo administrativo em âmbito federal 
	Direito Administrativo / O processo administrativo em âmbito federal 
	Direito Administrativo / O processo administrativo em âmbito federal 
	Fonte: ASSISTENTE TéCNICO-ADMINISTRATIVO / Ministério da Fazenda / 2014 / ESAF




	Q92.
	Direito Administrativo / Poderes administrativos 
	Direito Administrativo / Poderes administrativos 
	Direito Administrativo / Poderes administrativos 
	Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANAC / 2016 / ESAF




	Q93.
	Direito Administrativo / Licitações públicas e contratos administrativos / Sistema de Registro de Preços 
	Direito Administrativo / Licitações públicas e contratos administrativos / Sistema de Registro de Preços 
	Direito Administrativo / Licitações públicas e contratos administrativos / Sistema de Registro de Preços 
	Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ÁREA 1 / ANAC / 2016 / ESAF




	Q94.
	Direito Administrativo / Licitações públicas e contratos administrativos / Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores 
	Direito Administrativo / Licitações públicas e contratos administrativos / Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores 
	Direito Administrativo / Licitações públicas e contratos administrativos / Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores 
	Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / CADE / 2014 / CESPE




	Q95.
	Direito Administrativo / Licitações públicas e contratos administrativos / Pregão presencial e eletrônico 
	Direito Administrativo / Licitações públicas e contratos administrativos / Pregão presencial e eletrônico 
	Direito Administrativo / Licitações públicas e contratos administrativos / Pregão presencial e eletrônico 
	Fonte: ASSISTENTE TéCNICO ADMINISTRATIVO - GABARITO 1 / Ministério da Fazenda / 2012 / ESAF




	Q96.
	Direito Administrativo / Licitações públicas e contratos administrativos / Demais modalidades de licitação 
	Direito Administrativo / Licitações públicas e contratos administrativos / Demais modalidades de licitação 
	Direito Administrativo / Licitações públicas e contratos administrativos / Demais modalidades de licitação 
	Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO / SEAD/AP / 2018 / FCC




	Q97.
	Direito Administrativo / Licitações públicas e contratos administrativos / Instrução Normativa SLTI/MP no 02, de 2008 
	Direito Administrativo / Licitações públicas e contratos administrativos / Instrução Normativa SLTI/MP no 02, de 2008 
	Direito Administrativo / Licitações públicas e contratos administrativos / Instrução Normativa SLTI/MP no 02, de 2008 
	Fonte: AUDITOR GOVERNAMENTAL - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / CGE/PI / 2015 / CESPE




	Q98.
	Direito Administrativo / Licitações públicas e contratos administrativos / Convênios e Contratos de repasse e Termos de cooperação - Inclui a Portaria Interministerial CGU/MF/MP n. 507/2011 
	Direito Administrativo / Licitações públicas e contratos administrativos / Convênios e Contratos de repasse e Termos de cooperação - Inclui a Portaria Interministerial CGU/MF/MP n. 507/2011 
	Direito Administrativo / Licitações públicas e contratos administrativos / Convênios e Contratos de repasse e Termos de cooperação - Inclui a Portaria Interministerial CGU/MF/MP n. 507/2011 
	Fonte: ANALISTA TRIBUTáRIO - INFORMáTICA / Receita Federal / 2012 / ESAF




	Q99.
	Direito Administrativo / Serviços públicos / Concessão, permissão e autorização de serviços públicos 
	Direito Administrativo / Serviços públicos / Concessão, permissão e autorização de serviços públicos 
	Direito Administrativo / Serviços públicos / Concessão, permissão e autorização de serviços públicos 
	Fonte: CONTADOR / FUNAI / 2016 / ESAF




	Q100.
	Direito Administrativo / Serviços públicos / Parcerias público-privadas 
	Direito Administrativo / Serviços públicos / Parcerias público-privadas 
	Direito Administrativo / Serviços públicos / Parcerias público-privadas 
	Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ADMINISTRATIVA / DNIT / 2012 / ESAF




	Q101.
	Direito Administrativo / Bens públicos / Regime jurídico 
	Direito Administrativo / Bens públicos / Regime jurídico 
	Direito Administrativo / Bens públicos / Regime jurídico 
	Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / PECFAZ / 2013 / ESAF




	Q102.
	Direito Administrativo / Bens públicos / Classificações 
	Direito Administrativo / Bens públicos / Classificações 
	Direito Administrativo / Bens públicos / Classificações 
	Fonte: ESPECIALISTA EM REGULAçãO DE AVIAçãO CIVIL - ÁREA 1 / ANAC / 2016 / ESAF




	Q103.
	Direito Administrativo / Bens públicos / Uso de bens públicos por particulares; Uso privativo dos bens públicos 
	Direito Administrativo / Bens públicos / Uso de bens públicos por particulares; Uso privativo dos bens públicos 
	Direito Administrativo / Bens públicos / Uso de bens públicos por particulares; Uso privativo dos bens públicos 
	Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - AGENTE DE POLíCIA LEGISLATIVA / CLDF / 2018 / FCC




	Q104.
	Direito Administrativo / Intervenção do Estado na propriedade privada 
	Direito Administrativo / Intervenção do Estado na propriedade privada 
	Direito Administrativo / Intervenção do Estado na propriedade privada 
	Fonte: AUDITOR FISCAL / Receita Federal / 2012 / ESAF




	Q105.
	Direito Administrativo / Responsabilidade civil do Estado 
	Direito Administrativo / Responsabilidade civil do Estado 
	Direito Administrativo / Responsabilidade civil do Estado 
	Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANAC / 2016 / ESAF




	Q106.
	Direito Administrativo / Controle da administração pública 
	Direito Administrativo / Controle da administração pública 
	Direito Administrativo / Controle da administração pública 
	Fonte: ASSISTENTE TéCNICO-ADMINISTRATIVO / Ministério da Fazenda / 2014 / ESAF




	Q107.
	Direito Administrativo / Ética Profissional do Servidor Público 
	Direito Administrativo / Ética Profissional do Servidor Público 
	Direito Administrativo / Ética Profissional do Servidor Público 
	Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANAC / 2016 / ESAF




	Q108.
	Direito Administrativo / Acesso à Informação em âmbito federal 
	Direito Administrativo / Acesso à Informação em âmbito federal 
	Direito Administrativo / Acesso à Informação em âmbito federal 
	Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANAC / 2016 / ESAF




	Q109.
	Direito Tributário / Competência Tributária 
	Direito Tributário / Competência Tributária 
	Direito Tributário / Competência Tributária 
	Fonte: ESPECIALISTA EM REGULAçãO DE AVIAçãO CIVIL - ÁREA 1 / ANAC / 2016 / ESAF




	Q110.
	Direito Tributário / Limitações Constitucionais do Poder de Tributar / Imunidades 
	Direito Tributário / Limitações Constitucionais do Poder de Tributar / Imunidades 
	Direito Tributário / Limitações Constitucionais do Poder de Tributar / Imunidades 
	Fonte: ESPECIALISTA EM REGULAçãO DE AVIAçãO CIVIL - ÁREA 1 / ANAC / 2016 / ESAF




	Q111.
	Direito Tributário / Limitações Constitucionais do Poder de Tributar / Princípios Constitucionais Tributários 
	Direito Tributário / Limitações Constitucionais do Poder de Tributar / Princípios Constitucionais Tributários 
	Direito Tributário / Limitações Constitucionais do Poder de Tributar / Princípios Constitucionais Tributários 
	Fonte: ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORçAMENTO - GERêNCIA DE PROJETOS E GOVERNANçA DE TI / MPOG / 2015 / ESAF




	Q112.
	Direito Tributário / Conceito e Classificação dos Tributos 
	Direito Tributário / Conceito e Classificação dos Tributos 
	Direito Tributário / Conceito e Classificação dos Tributos 
	Fonte: ESPECIALISTA EM REGULAçãO DE AVIAçãO CIVIL - ÁREA 1 / ANAC / 2016 / ESAF




	Q113.
	Direito Tributário / Tributos de Competência da União / Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 
	Direito Tributário / Tributos de Competência da União / Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 
	Direito Tributário / Tributos de Competência da União / Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 
	Fonte: ASSISTENTE TéCNICO ADMINISTRATIVO - TéCNICO DO TESOURO MUNICIPAL / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC




	Q114.
	Direito Tributário / Tributos de Competência da União / Imposto sobre Operações Financeiras 
	Direito Tributário / Tributos de Competência da União / Imposto sobre Operações Financeiras 
	Direito Tributário / Tributos de Competência da União / Imposto sobre Operações Financeiras 
	Fonte: ANALISTA TRIBUTáRIO - INFORMáTICA / Receita Federal / 2012 / ESAF




	Q115.
	Direito Tributário / Tributos de Competência da União / Tributos da União 
	Direito Tributário / Tributos de Competência da União / Tributos da União 
	Direito Tributário / Tributos de Competência da União / Tributos da União 
	Fonte: ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORçAMENTO - GERêNCIA DE PROJETOS E GOVERNANçA DE TI / MPOG / 2015 / ESAF




	Q116.
	Direito Tributário / Contribuições Sociais / Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins; Contribuição para o Pis/Pasep 
	Direito Tributário / Contribuições Sociais / Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins; Contribuição para o Pis/Pasep 
	Direito Tributário / Contribuições Sociais / Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins; Contribuição para o Pis/Pasep 
	Fonte: AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AFRFB / Receita Federal / 2014 / ESAF




	Q117.
	Direito Tributário / Contribuições Sociais / Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
	Direito Tributário / Contribuições Sociais / Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
	Direito Tributário / Contribuições Sociais / Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
	Fonte: AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AFRFB / Receita Federal / 2014 / ESAF




	Q118.
	Direito Tributário / Tributos de Competência dos Estados 
	Direito Tributário / Tributos de Competência dos Estados 
	Direito Tributário / Tributos de Competência dos Estados 
	Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC




	Q119.
	Direito Tributário / Tributos de Competência dos Municípios 
	Direito Tributário / Tributos de Competência dos Municípios 
	Direito Tributário / Tributos de Competência dos Municípios 
	Fonte: TéCNICO DA RECEITA ESTADUAL - ARRECADAçãO E FISCALIZAçãO DE MERCADORIAS EM TRâNSITO / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC




	Q120.
	Siglas utilizadas:
	Siglas utilizadas:
	Direito Tributário / Simples 
	Fonte: AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AFRFB / Receita Federal / 2014 / ESAF




	Q121.
	Direito Tributário / Vigência da Legislação Tributária; Aplicação da Legislação Tributária; Interpretação e Integração da Legislação Tributária 
	Direito Tributário / Vigência da Legislação Tributária; Aplicação da Legislação Tributária; Interpretação e Integração da Legislação Tributária 
	Direito Tributário / Vigência da Legislação Tributária; Aplicação da Legislação Tributária; Interpretação e Integração da Legislação Tributária 
	Fonte: PREVIDêNCIA / MPOG / 2012 / ESAF




	Q122.
	Direito Tributário / Obrigação Tributária Principal e Acessória 
	Direito Tributário / Obrigação Tributária Principal e Acessória 
	Direito Tributário / Obrigação Tributária Principal e Acessória 
	Fonte: AFRF - TRIBUTáRIA E ADUANEIRA / Receita Federal / 2005 / ESAF




	Q123.
	Direito Tributário / Fato Gerador da Obrigação Tributária 
	Direito Tributário / Fato Gerador da Obrigação Tributária 
	Direito Tributário / Fato Gerador da Obrigação Tributária 
	Fonte: ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORçAMENTO - PLANEJAMENTO E ORçAMENTO / MPOG / 2015 / ESAF




	Q124.
	Direito Tributário / Sujeição Ativa e Passiva. Solidariedade. Capacidade Tributária 
	Direito Tributário / Sujeição Ativa e Passiva. Solidariedade. Capacidade Tributária 
	Direito Tributário / Sujeição Ativa e Passiva. Solidariedade. Capacidade Tributária 
	Fonte: AUDITOR FISCAL / Receita Federal / 2012 / ESAF




	Q125.
	Direito Tributário / Domicílio Tributário 
	Direito Tributário / Domicílio Tributário 
	Direito Tributário / Domicílio Tributário 
	Fonte: JULGADOR ADMINISTRATIVO TRIBUTáRIO DO TESOURO ESTADUAL / SEFAZ/PE / 2015 / FCC




	Q126.
	Direito Tributário / Responsabilidade Tributária / Responsabilidade dos Sucessores 
	Direito Tributário / Responsabilidade Tributária / Responsabilidade dos Sucessores 
	Direito Tributário / Responsabilidade Tributária / Responsabilidade dos Sucessores 
	Fonte: ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORçAMENTO - PLANEJAMENTO E ORçAMENTO / MPOG / 2015 / ESAF




	Q127.
	Direito Tributário / Responsabilidade Tributária / Responsabilidade de Terceiros 
	Direito Tributário / Responsabilidade Tributária / Responsabilidade de Terceiros 
	Direito Tributário / Responsabilidade Tributária / Responsabilidade de Terceiros 
	Fonte: AUDITOR FISCAL / Receita Federal / 2012 / ESAF




	Q128.
	Direito Tributário / Responsabilidade Tributária / Responsabilidade por Infrações 
	Direito Tributário / Responsabilidade Tributária / Responsabilidade por Infrações 
	Direito Tributário / Responsabilidade Tributária / Responsabilidade por Infrações 
	Fonte: PROMOTOR DE JUSTIçA DE ENTRâNCIA INICIAL / MPE/CE / 2011 / FCC




	Q129.
	Direito Tributário / Crédito Tributário / Constituição do Crédito Tributário / Lançamento e Modalidades de Lançamento 
	Direito Tributário / Crédito Tributário / Constituição do Crédito Tributário / Lançamento e Modalidades de Lançamento 
	Direito Tributário / Crédito Tributário / Constituição do Crédito Tributário / Lançamento e Modalidades de Lançamento 
	Fonte: AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AFRFB / Receita Federal / 2014 / ESAF




	Q130.
	Direito Tributário / Crédito Tributário / Constituição do Crédito Tributário / Hipóteses de alteração do lançamento 
	Direito Tributário / Crédito Tributário / Constituição do Crédito Tributário / Hipóteses de alteração do lançamento 
	Direito Tributário / Crédito Tributário / Constituição do Crédito Tributário / Hipóteses de alteração do lançamento 
	Fonte: TéCNICO DA RECEITA ESTADUAL - ARRECADAçãO E FISCALIZAçãO DE MERCADORIAS EM TRâNSITO / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC




	Q131.
	Siglas utilizadas:
	Siglas utilizadas:
	Direito Tributário / Crédito Tributário / Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário 
	Fonte: ANALISTA DE COMéRCIO EXTERIOR - GRUPO III / MDIC / 2012 / ESAF




	Q132.
	Direito Tributário / Crédito Tributário / Extinção do Crédito Tributário 
	Direito Tributário / Crédito Tributário / Extinção do Crédito Tributário 
	Direito Tributário / Crédito Tributário / Extinção do Crédito Tributário 
	Fonte: ESPECIALISTA EM REGULAçãO DE AVIAçãO CIVIL - ÁREA 1 / ANAC / 2016 / ESAF




	Q133.
	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: AFRF - TRIBUTáRIA E ADUANEIRA / Receita Federal / 2005 / ESAF




	Q134.
	Direito Tributário / Crédito Tributário / Garantias e Privilégios do Crédito Tributário 
	Direito Tributário / Crédito Tributário / Garantias e Privilégios do Crédito Tributário 
	Direito Tributário / Crédito Tributário / Garantias e Privilégios do Crédito Tributário 
	Fonte: JUIZ SUBSTITUTO / TJ/PE / 2015 / FCC




	Q135.
	Direito Tributário / Pagamento Indevido 
	Direito Tributário / Pagamento Indevido 
	Direito Tributário / Pagamento Indevido 
	Fonte: PROCURADOR DE ESTADO / PGE/MT / 2011 / FCC




	Q136.
	Direito Tributário / Administração Tributária / Fiscalização 
	Direito Tributário / Administração Tributária / Fiscalização 
	Direito Tributário / Administração Tributária / Fiscalização 
	Fonte: AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AFRFB / Receita Federal / 2014 / ESAF




	Q137.
	Direito Tributário / Administração Tributária / Dívida Ativa 
	Direito Tributário / Administração Tributária / Dívida Ativa 
	Direito Tributário / Administração Tributária / Dívida Ativa 
	Fonte: AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AFRFB / Receita Federal / 2014 / ESAF




	Q138.
	Direito Tributário / Administração Tributária / Certidões Negativas 
	Direito Tributário / Administração Tributária / Certidões Negativas 
	Direito Tributário / Administração Tributária / Certidões Negativas 
	Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL - ADMINISTRAçãO TRIBUTáRIA / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC




	Q139.
	Siglas utilizadas: 
	Siglas utilizadas: 
	Direito Tributário / Seguridade social / Conceituação 
	Fonte: ANALISTA JURíDICO PREVIDENCIáRIO / FUNAPE / 2017 / FCC




	Q140.
	Direito Tributário / Seguridade social / Organização e princípios constitucionais 
	Direito Tributário / Seguridade social / Organização e princípios constitucionais 
	Direito Tributário / Seguridade social / Organização e princípios constitucionais 
	Fonte: ANALISTA JURíDICO PREVIDENCIáRIO / FUNAPE / 2017 / FCC




	Q141.
	Direito Tributário / Financiamento da seguridade social / Receitas da União 
	Direito Tributário / Financiamento da seguridade social / Receitas da União 
	Direito Tributário / Financiamento da seguridade social / Receitas da União 
	Fonte: ANALISTA EM GESTãO PREVIDENCIáRIA / FUNAPE / 2017 / FCC




	Q142.
	Direito Tributário / Financiamento da seguridade social / Dos segurados 
	Direito Tributário / Financiamento da seguridade social / Dos segurados 
	Direito Tributário / Financiamento da seguridade social / Dos segurados 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRF 4ª / 2014 / FCC




	Q143.
	Direito Tributário / Financiamento da seguridade social / Das empresas; Do empregador doméstico; Receitas das contribuições sociais; Do produtor rural 
	Direito Tributário / Financiamento da seguridade social / Das empresas; Do empregador doméstico; Receitas das contribuições sociais; Do produtor rural 
	Direito Tributário / Financiamento da seguridade social / Das empresas; Do empregador doméstico; Receitas das contribuições sociais; Do produtor rural 
	Fonte: AUDITOR FISCAL / Receita Federal / 2012 / ESAF




	Q144.
	Direito Tributário / Financiamento da seguridade social / Sobre a receita de concursos de prognósticos, receitas de outras fontes 
	Direito Tributário / Financiamento da seguridade social / Sobre a receita de concursos de prognósticos, receitas de outras fontes 
	Direito Tributário / Financiamento da seguridade social / Sobre a receita de concursos de prognósticos, receitas de outras fontes 
	Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO / TCE/PI / 2014 / FCC




	Q145.
	Direito Tributário / Financiamento da seguridade social / Salário-de-contribuição / Conceito 
	Direito Tributário / Financiamento da seguridade social / Salário-de-contribuição / Conceito 
	Direito Tributário / Financiamento da seguridade social / Salário-de-contribuição / Conceito 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 15ª / 2013 / FCC




	Q146.
	Direito Tributário / Financiamento da seguridade social / Salário-de-contribuição / Parcelas integrantes e parcelas não-integrantes 
	Direito Tributário / Financiamento da seguridade social / Salário-de-contribuição / Parcelas integrantes e parcelas não-integrantes 
	Direito Tributário / Financiamento da seguridade social / Salário-de-contribuição / Parcelas integrantes e parcelas não-integrantes 
	Fonte: AUDITOR FISCAL / Receita Federal / 2012 / ESAF




	Q147.
	Direito Tributário / Financiamento da seguridade social / Arrecadação e recolhimento das contribuições destinadas à seguridade social 
	Direito Tributário / Financiamento da seguridade social / Arrecadação e recolhimento das contribuições destinadas à seguridade social 
	Direito Tributário / Financiamento da seguridade social / Arrecadação e recolhimento das contribuições destinadas à seguridade social 
	Fonte: CONSELHEIRO SUBSTITUTO - AUDITOR / TCE/CE / 2015 / FCC




	Q148.
	Direito Tributário / Regime Geral de Previdência Social 
	Direito Tributário / Regime Geral de Previdência Social 
	Direito Tributário / Regime Geral de Previdência Social 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 6ª / 2018 / FCC




	Q149.
	Auditoria / Conceitos de auditoria e da pessoa do auditor 
	Auditoria / Conceitos de auditoria e da pessoa do auditor 
	Auditoria / Conceitos de auditoria e da pessoa do auditor 
	Fonte: AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AFRFB / Receita Federal / 2014 / ESAF




	Q150.
	Auditoria / Responsabilidade legal / Ética profissional 
	Auditoria / Responsabilidade legal / Ética profissional 
	Auditoria / Responsabilidade legal / Ética profissional 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - CONTADORIA / TRF 3ª / 2016 / FCC




	Q151.
	Auditoria / Objetivos gerais do auditor independente 
	Auditoria / Objetivos gerais do auditor independente 
	Auditoria / Objetivos gerais do auditor independente 
	Fonte: AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AFRFB / Receita Federal / 2014 / ESAF




	Q152.
	Auditoria / Documentação de auditoria 
	Auditoria / Documentação de auditoria 
	Auditoria / Documentação de auditoria 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA AUDITORIA / MPE/PE / 2018 / FCC




	Q153.
	Auditoria / Controle de qualidade da auditoria de Demonstrações Contábeis 
	Auditoria / Controle de qualidade da auditoria de Demonstrações Contábeis 
	Auditoria / Controle de qualidade da auditoria de Demonstrações Contábeis 
	Fonte: AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AFRFB / Receita Federal / 2014 / ESAF




	Q154.
	Auditoria / Fraudes e a Responsabilidade do Auditor 
	Auditoria / Fraudes e a Responsabilidade do Auditor 
	Auditoria / Fraudes e a Responsabilidade do Auditor 
	Fonte: AUDITOR FISCAL / Receita Federal / 2012 / ESAF




	Q155.
	Auditoria / Planejamento da Auditoria 
	Auditoria / Planejamento da Auditoria 
	Auditoria / Planejamento da Auditoria 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA AUDITORIA / MPE/PE / 2018 / FCC




	Q156.
	Auditoria / Avaliação das distorções Identificadas 
	Auditoria / Avaliação das distorções Identificadas 
	Auditoria / Avaliação das distorções Identificadas 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - CONTADORIA / TRF 3ª / 2016 / FCC




	Q157.
	Auditoria / Materialidade e Relevância no planejamento e na execução dos trabalhos de auditoria 
	Auditoria / Materialidade e Relevância no planejamento e na execução dos trabalhos de auditoria 
	Auditoria / Materialidade e Relevância no planejamento e na execução dos trabalhos de auditoria 
	Fonte: AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AFRFB / Receita Federal / 2014 / ESAF




	Q158.
	Auditoria / Auditoria de estimativas Contábeis 
	Auditoria / Auditoria de estimativas Contábeis 
	Auditoria / Auditoria de estimativas Contábeis 
	Fonte: AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AFRFB / Receita Federal / 2014 / ESAF




	Q159.
	Auditoria / Evidenciação 
	Auditoria / Evidenciação 
	Auditoria / Evidenciação 
	Fonte: AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AFRFB / Receita Federal / 2014 / ESAF




	Q160.
	Auditoria / Amostragem 
	Auditoria / Amostragem 
	Auditoria / Amostragem 
	Fonte: AUDITOR FISCAL / Receita Federal / 2012 / ESAF




	Q161.
	Auditoria / Utilização de trabalhos da auditoria interna; Uso de trabalhos técnicos de especialistas 
	Auditoria / Utilização de trabalhos da auditoria interna; Uso de trabalhos técnicos de especialistas 
	Auditoria / Utilização de trabalhos da auditoria interna; Uso de trabalhos técnicos de especialistas 
	Fonte: AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AFRFB / Receita Federal / 2014 / ESAF




	Q162.
	Auditoria / Independência nos trabalhos de auditoria 
	Auditoria / Independência nos trabalhos de auditoria 
	Auditoria / Independência nos trabalhos de auditoria 
	Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - CONTABILIDADE / TRT 2ª / 2018 / FCC




	Q163.
	Auditoria / Relatórios de Auditoria 
	Auditoria / Relatórios de Auditoria 
	Auditoria / Relatórios de Auditoria 
	Fonte: AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AFRFB / Receita Federal / 2014 / ESAF




	Q164.
	Auditoria / Eventos subsequentes 
	Auditoria / Eventos subsequentes 
	Auditoria / Eventos subsequentes 
	Fonte: ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO - COORDENADORIAS TéCNICAS / TCE/SE / 2011 / FCC




	Q165.
	Auditoria / Auditoria no setor público federal / Finalidades e objetivos da auditoria governamental 
	Auditoria / Auditoria no setor público federal / Finalidades e objetivos da auditoria governamental 
	Auditoria / Auditoria no setor público federal / Finalidades e objetivos da auditoria governamental 
	Fonte: AUDITOR FISCAL / Receita Federal / 2012 / ESAF




	Q166.
	Auditoria / Auditoria no setor público federal / Abrangência de atuação 
	Auditoria / Auditoria no setor público federal / Abrangência de atuação 
	Auditoria / Auditoria no setor público federal / Abrangência de atuação 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTADORIA / TRF 2ª / 2012 / FCC




	Q167.
	Auditoria / Auditoria no setor público federal / Formas e tipos 
	Auditoria / Auditoria no setor público federal / Formas e tipos 
	Auditoria / Auditoria no setor público federal / Formas e tipos 
	Fonte: AUDITORIA E FISCALIZAçãO/GERAL / CGU / 2012 / ESAF




	Q168.
	Auditoria / Auditoria no setor público federal / Normas relativas à execução dos trabalhos 
	Auditoria / Auditoria no setor público federal / Normas relativas à execução dos trabalhos 
	Auditoria / Auditoria no setor público federal / Normas relativas à execução dos trabalhos 
	Fonte: ANALISTA AMBIENTAL - MONITORAMENTO, REGULAçãO, CONTROLE, FISCALIZAçãO E AUDITORIA AMBIENTAL / IBAMA / 2012 / CESPE




	Q169.
	Auditoria / Testes 
	Auditoria / Testes 
	Auditoria / Testes 
	Fonte: AUDITOR PúBLICO EXTERNO - ADMINISTRAçãO PúBLICA OU DE EMPRESAS / TCE/RS / 2018 / FCC




	Q170.
	Auditoria / Todas as normas brasileiras de contabilidade vigentes relativas à auditoria interna, externa e pública emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC 
	Auditoria / Todas as normas brasileiras de contabilidade vigentes relativas à auditoria interna, externa e pública emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC 
	Auditoria / Todas as normas brasileiras de contabilidade vigentes relativas à auditoria interna, externa e pública emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC 
	Fonte: AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AFRFB / Receita Federal / 2014 / ESAF




	Q171.
	Contabilidade Geral e Avançada / Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) 
	Contabilidade Geral e Avançada / Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) 
	Contabilidade Geral e Avançada / Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) 
	Fonte: ESPECIALISTA EM REGULAçãO DE AVIAçãO CIVIL - ÁREA 3 / ANAC / 2016 / ESAF




	Q172.
	Contabilidade Geral e Avançada / Patrimônio / Componentes patrimoniais; Ativo, passivo e situação líquida 
	Contabilidade Geral e Avançada / Patrimônio / Componentes patrimoniais; Ativo, passivo e situação líquida 
	Contabilidade Geral e Avançada / Patrimônio / Componentes patrimoniais; Ativo, passivo e situação líquida 
	Fonte: CONTADOR / MTur / 2014 / ESAF




	Q173.
	Contabilidade Geral e Avançada / Patrimônio / Equação fundamental do patrimônio 
	Contabilidade Geral e Avançada / Patrimônio / Equação fundamental do patrimônio 
	Contabilidade Geral e Avançada / Patrimônio / Equação fundamental do patrimônio 
	Fonte: CONTADOR / FUNAI / 2016 / ESAF




	Q174.
	Contabilidade Geral e Avançada / Fatos contábeis e respectivas variações patrimoniais 
	Contabilidade Geral e Avançada / Fatos contábeis e respectivas variações patrimoniais 
	Contabilidade Geral e Avançada / Fatos contábeis e respectivas variações patrimoniais 
	Fonte: ANALISTA EM GESTãO ESPECIALIZADO DE DEFENSORIA - CIêNCIAS CONTáBEIS / DPE/AM / 2018 / FCC




	Q175.
	Contabilidade Geral e Avançada / Sistema de contas, contas patrimoniais e de resultado / Plano de contas 
	Contabilidade Geral e Avançada / Sistema de contas, contas patrimoniais e de resultado / Plano de contas 
	Contabilidade Geral e Avançada / Sistema de contas, contas patrimoniais e de resultado / Plano de contas 
	Fonte: ANALISTA CONTADOR / COPERGÁS / 2011 / FCC




	Q176.
	Contabilidade Geral e Avançada / Escrituração / Conceito e métodos; Partidas dobradas 
	Contabilidade Geral e Avançada / Escrituração / Conceito e métodos; Partidas dobradas 
	Contabilidade Geral e Avançada / Escrituração / Conceito e métodos; Partidas dobradas 
	Fonte: AUDITOR FISCAL / Receita Federal / 2012 / ESAF




	Q177.
	Contabilidade Geral e Avançada / Escrituração / Lançamento contábil – rotina, fórmulas 
	Contabilidade Geral e Avançada / Escrituração / Lançamento contábil – rotina, fórmulas 
	Contabilidade Geral e Avançada / Escrituração / Lançamento contábil – rotina, fórmulas 
	Fonte: CONTADOR / FUNAI / 2016 / ESAF




	Q178.
	Contabilidade Geral e Avançada / Escrituração / Processos de escrituração 
	Contabilidade Geral e Avançada / Escrituração / Processos de escrituração 
	Contabilidade Geral e Avançada / Escrituração / Processos de escrituração 
	Fonte: CONTADOR / FUNAI / 2016 / ESAF




	Q179.
	Contabilidade Geral e Avançada / Provisões Ativas e Passivas, tratamento das Contingências Ativas e Passivas 
	Contabilidade Geral e Avançada / Provisões Ativas e Passivas, tratamento das Contingências Ativas e Passivas 
	Contabilidade Geral e Avançada / Provisões Ativas e Passivas, tratamento das Contingências Ativas e Passivas 
	Fonte: ANALISTA DE FINANçAS E CONTROLE - CONTáBIL / STN / 2012 / ESAF




	Q180.
	Contabilidade Geral e Avançada / Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro 
	Contabilidade Geral e Avançada / Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro 
	Contabilidade Geral e Avançada / Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TRT 5ª / 2013 / FCC




	Q181.
	Contabilidade Geral e Avançada / Ativos e Passivos / Conceitos, processos de avaliação do Ativo e do Passivo 
	Contabilidade Geral e Avançada / Ativos e Passivos / Conceitos, processos de avaliação do Ativo e do Passivo 
	Contabilidade Geral e Avançada / Ativos e Passivos / Conceitos, processos de avaliação do Ativo e do Passivo 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - AUDITOR DE CONTAS PúBLICAS / MPE/PB / 2015 / FCC




	Q182.
	Contabilidade Geral e Avançada / Ativos e Passivos / Registros contábeis e evidenciações 
	Contabilidade Geral e Avançada / Ativos e Passivos / Registros contábeis e evidenciações 
	Contabilidade Geral e Avançada / Ativos e Passivos / Registros contábeis e evidenciações 
	Fonte: ESPECIALISTA EM REGULAçãO DE AVIAçãO CIVIL - ÁREA 3 / ANAC / 2016 / ESAF




	Q183.
	Contabilidade Geral e Avançada / Patrimônio líquido / Capital social 
	Contabilidade Geral e Avançada / Patrimônio líquido / Capital social 
	Contabilidade Geral e Avançada / Patrimônio líquido / Capital social 
	Fonte: CONTADOR / FUNAI / 2016 / ESAF




	Q184.
	Contabilidade Geral e Avançada / Patrimônio líquido / Ajustes de avaliação patrimonial 
	Contabilidade Geral e Avançada / Patrimônio líquido / Ajustes de avaliação patrimonial 
	Contabilidade Geral e Avançada / Patrimônio líquido / Ajustes de avaliação patrimonial 
	Fonte: AUDITOR FISCAL / Receita Federal / 2012 / ESAF




	Q185.
	Contabilidade Geral e Avançada / Patrimônio líquido / Ações em tesouraria 
	Contabilidade Geral e Avançada / Patrimônio líquido / Ações em tesouraria 
	Contabilidade Geral e Avançada / Patrimônio líquido / Ações em tesouraria 
	Fonte: ANALISTA - APOIO TéCNICO ADMINISTRATIVO - CONTROLE INTERNO / CNMP / 2015 / FCC




	Q186.
	Contabilidade Geral e Avançada / Patrimônio líquido / Reservas de capital e de lucros 
	Contabilidade Geral e Avançada / Patrimônio líquido / Reservas de capital e de lucros 
	Contabilidade Geral e Avançada / Patrimônio líquido / Reservas de capital e de lucros 
	Fonte: AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AFRFB / Receita Federal / 2014 / ESAF




	Q187.
	Contabilidade Geral e Avançada / Patrimônio líquido / Registros contábeis e formas de evidenciação 
	Contabilidade Geral e Avançada / Patrimônio líquido / Registros contábeis e formas de evidenciação 
	Contabilidade Geral e Avançada / Patrimônio líquido / Registros contábeis e formas de evidenciação 
	Fonte: AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AFRFB / Receita Federal / 2014 / ESAF




	Q188.
	Contabilidade Geral e Avançada / Balancete de verificação 
	Contabilidade Geral e Avançada / Balancete de verificação 
	Contabilidade Geral e Avançada / Balancete de verificação 
	Fonte: CONTADOR / Ministério da Fazenda / 2013 / ESAF




	Q189.
	Contabilidade Geral e Avançada / Ganhos ou perdas de capital / Alienação e baixa de itens do ativo 
	Contabilidade Geral e Avançada / Ganhos ou perdas de capital / Alienação e baixa de itens do ativo 
	Contabilidade Geral e Avançada / Ganhos ou perdas de capital / Alienação e baixa de itens do ativo 
	Fonte: CONTADOR / MTur / 2014 / ESAF




	Q190.
	Contabilidade Geral e Avançada / Tratamento das Participações Societárias / Conceito de coligadas e controladas 
	Contabilidade Geral e Avançada / Tratamento das Participações Societárias / Conceito de coligadas e controladas 
	Contabilidade Geral e Avançada / Tratamento das Participações Societárias / Conceito de coligadas e controladas 
	Fonte: AUDITOR FISCAL / Receita Federal / 2012 / ESAF




	Q191.
	Contabilidade Geral e Avançada / Apuração e tratamento contábil da mais valia, do goodwill e do deságio 
	Contabilidade Geral e Avançada / Apuração e tratamento contábil da mais valia, do goodwill e do deságio 
	Contabilidade Geral e Avançada / Apuração e tratamento contábil da mais valia, do goodwill e do deságio 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: CONTABILIDADE / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q192.
	Contabilidade Geral e Avançada / Redução ao valor recuperável / Mensuração, registro contábil, reversão 
	Contabilidade Geral e Avançada / Redução ao valor recuperável / Mensuração, registro contábil, reversão 
	Contabilidade Geral e Avançada / Redução ao valor recuperável / Mensuração, registro contábil, reversão 
	Fonte: ESPECIALISTA EM REGULAçãO DE AVIAçãO CIVIL - ÁREA 3 / ANAC / 2016 / ESAF




	Q193.
	Contabilidade Geral e Avançada / Tratamento das Depreciação, amortização e exaustão, conceitos, determinação da vida útil, forma de cálculo e registros 
	Contabilidade Geral e Avançada / Tratamento das Depreciação, amortização e exaustão, conceitos, determinação da vida útil, forma de cálculo e registros 
	Contabilidade Geral e Avançada / Tratamento das Depreciação, amortização e exaustão, conceitos, determinação da vida útil, forma de cálculo e registros 
	Fonte: CONTADOR / FUNAI / 2016 / ESAF




	Q194.
	Contabilidade Geral e Avançada / Tratamentos de Reparo e conservação de bens do ativo / Gastos de capital versus gastos do período 
	Contabilidade Geral e Avançada / Tratamentos de Reparo e conservação de bens do ativo / Gastos de capital versus gastos do período 
	Contabilidade Geral e Avançada / Tratamentos de Reparo e conservação de bens do ativo / Gastos de capital versus gastos do período 
	Fonte: AUDITOR FISCAL / Receita Federal / 2012 / ESAF




	Q195.
	Contabilidade Geral e Avançada / Debêntures, conceito, avaliação e tratamento contábil 
	Contabilidade Geral e Avançada / Debêntures, conceito, avaliação e tratamento contábil 
	Contabilidade Geral e Avançada / Debêntures, conceito, avaliação e tratamento contábil 
	Fonte: AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AFRFB / Receita Federal / 2014 / ESAF




	Q196.
	Contabilidade Geral e Avançada / Tratamento das partes beneficiárias 
	Contabilidade Geral e Avançada / Tratamento das partes beneficiárias 
	Contabilidade Geral e Avançada / Tratamento das partes beneficiárias 
	Fonte: ANALISTA DO MPU - FINANçAS E CONTROLE / MPU / 2013 / CESPE




	Q197.
	Contabilidade Geral e Avançada / Operações de Duplicatas descontadas, cálculos e registros contábeis 
	Contabilidade Geral e Avançada / Operações de Duplicatas descontadas, cálculos e registros contábeis 
	Contabilidade Geral e Avançada / Operações de Duplicatas descontadas, cálculos e registros contábeis 
	Fonte: AUDITOR FISCAL / Receita Federal / 2012 / ESAF




	Q198.
	Contabilidade Geral e Avançada / Operações financeiras ativas e passivas / Empréstimos e financiamentos 
	Contabilidade Geral e Avançada / Operações financeiras ativas e passivas / Empréstimos e financiamentos 
	Contabilidade Geral e Avançada / Operações financeiras ativas e passivas / Empréstimos e financiamentos 
	Fonte: CONTADOR / FUNAI / 2016 / ESAF




	Q199.
	Contabilidade Geral e Avançada / Despesas antecipadas, receitas antecipadas 
	Contabilidade Geral e Avançada / Despesas antecipadas, receitas antecipadas 
	Contabilidade Geral e Avançada / Despesas antecipadas, receitas antecipadas 
	Fonte: AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AFRFB / Receita Federal / 2014 / ESAF




	Q200.
	Contabilidade Geral e Avançada / Folha de pagamentos: elaboração e contabilização 
	Contabilidade Geral e Avançada / Folha de pagamentos: elaboração e contabilização 
	Contabilidade Geral e Avançada / Folha de pagamentos: elaboração e contabilização 
	Fonte: CONTADOR / MTur / 2014 / ESAF




	Q201.
	Contabilidade Geral e Avançada / Tratamento de operações de arrendamento mercantil 
	Contabilidade Geral e Avançada / Tratamento de operações de arrendamento mercantil 
	Contabilidade Geral e Avançada / Tratamento de operações de arrendamento mercantil 
	Fonte: AUDITOR FISCAL / Receita Federal / 2012 / ESAF




	Q202.
	Contabilidade Geral e Avançada / Ativo Não Circulante Mantido para Venda, Operação Descontinuada e Propriedade para Investimento, conceitos e tratamento contábil 
	Contabilidade Geral e Avançada / Ativo Não Circulante Mantido para Venda, Operação Descontinuada e Propriedade para Investimento, conceitos e tratamento contábil 
	Contabilidade Geral e Avançada / Ativo Não Circulante Mantido para Venda, Operação Descontinuada e Propriedade para Investimento, conceitos e tratamento contábil 
	Fonte: CONTADOR / FUNAI / 2016 / ESAF




	Q203.
	Contabilidade Geral e Avançada / Ativos Intangíveis, conceito, apropriação, forma de avaliação e registros contábeis 
	Contabilidade Geral e Avançada / Ativos Intangíveis, conceito, apropriação, forma de avaliação e registros contábeis 
	Contabilidade Geral e Avançada / Ativos Intangíveis, conceito, apropriação, forma de avaliação e registros contábeis 
	Fonte: ESPECIALISTA EM REGULAçãO DE AVIAçãO CIVIL - ÁREA 3 / ANAC / 2016 / ESAF




	Q204.
	Contabilidade Geral e Avançada / Apuração do Resultado / Tratamento dos dividendos e juros sobre capital próprio; Forma de cálculo 
	Contabilidade Geral e Avançada / Apuração do Resultado / Tratamento dos dividendos e juros sobre capital próprio; Forma de cálculo 
	Contabilidade Geral e Avançada / Apuração do Resultado / Tratamento dos dividendos e juros sobre capital próprio; Forma de cálculo 
	Fonte: AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AFRFB / Receita Federal / 2014 / ESAF




	Q205.
	Contabilidade Geral e Avançada / Apuração do Resultado / Transferência do lucro líquido para reservas; Utilização e reversão de Reservas 
	Contabilidade Geral e Avançada / Apuração do Resultado / Transferência do lucro líquido para reservas; Utilização e reversão de Reservas 
	Contabilidade Geral e Avançada / Apuração do Resultado / Transferência do lucro líquido para reservas; Utilização e reversão de Reservas 
	Fonte: ANALISTA DO MPU - CONTABILIDADE / MPU / 2013 / CESPE




	Q206.
	Contabilidade Geral e Avançada / Demonstrações Contábeis / Obrigatoriedade de apresentação e elaboração de acordo com a Lei n. 6.404/76 e suas alterações e as Normas Brasileiras de Contabilidade atualizadas 
	Contabilidade Geral e Avançada / Demonstrações Contábeis / Obrigatoriedade de apresentação e elaboração de acordo com a Lei n. 6.404/76 e suas alterações e as Normas Brasileiras de Contabilidade atualizadas 
	Contabilidade Geral e Avançada / Demonstrações Contábeis / Obrigatoriedade de apresentação e elaboração de acordo com a Lei n. 6.404/76 e suas alterações e as Normas Brasileiras de Contabilidade atualizadas 
	Fonte: AUDITOR FISCAL / Receita Federal / 2012 / ESAF




	Q207.
	Contabilidade Geral e Avançada / Balanço Patrimonial / Obrigatoriedade, apresentação 
	Contabilidade Geral e Avançada / Balanço Patrimonial / Obrigatoriedade, apresentação 
	Contabilidade Geral e Avançada / Balanço Patrimonial / Obrigatoriedade, apresentação 
	Fonte: CONTADOR / FUNAI / 2016 / ESAF




	Q208.
	Contabilidade Geral e Avançada / Demonstração do Resultado do Exercício, estrutura, evidenciação, características e elaboração 
	Contabilidade Geral e Avançada / Demonstração do Resultado do Exercício, estrutura, evidenciação, características e elaboração 
	Contabilidade Geral e Avançada / Demonstração do Resultado do Exercício, estrutura, evidenciação, características e elaboração 
	Fonte: CONTADOR / Ministério da Fazenda / 2013 / ESAF




	Q209.
	Contabilidade Geral e Avançada / Apuração da receita líquida, do lucro bruto e do resultado do exercício 
	Contabilidade Geral e Avançada / Apuração da receita líquida, do lucro bruto e do resultado do exercício 
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