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AGENTE DA FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA 

 

Língua Portuguesa 

 

1) A frase correta do ponto de vista da grafia é: 

 

A) Era grande a insidência de casos de enjoo quando era servido aquele alimento, por isso o 

episódio não foi tratado como exceção, atitude que garantiu o êxito das providências. 

B) Em meio a tanta opulência da mansão leiloada, encontrou a geringonça que, tratada 

criativamente por ele, garantiu por anos seu apoio a entidades beneficientes. 

C) Seus gestos desarmônicos às vezes eram mal compreendidos,mas seu jeito afável de falar, 

sem resquícios de mágoa, revelava sua intenção de restabelecer a paz entre os familiares. 

D) Defendeu-se dizendo que nunca pretendeu achincalhar ninguém, mas as suas caçoadas 

realmente humilhavam e incitavam à malediscência. 

E) Sempre ansiosos, desenrolaram no saguão apinhado a faixa com que brindavam os recém-

formados,com os seguintes dizeres: “Viagem bastante e divirtam-se, nobres doutores”. 

    
Grau de dificuldade: Difícil 

Dica da autora: Lidar com alguns aspectos da ortografia da Língua Portuguesa não é simples. 

Existem vocábulos cuja pronúncia é de um jeito, mas a escrita é de outro. Vale ficar atento e 

ler prestando atenção ao modo como as palavras são escritas. 

 

Alternativa A: INCORRETA. O termo “insidência” está escrito de modo incorreto. O correto 

seria grafar “incidência. 

Alternativa B: INCORRETA. O termo “beneficiente” está grafado incorretamente. O correto 

seria grafar “beneficente”. 

Alternativa C: CORRETA. Todos os termos utilizados na sentença estão grafados corretamente. 

Alternativa D: INCORRETA. Os termos “axincalhar” e “malediscência” estão grafados 

incorretamente. O correto seria escrever “achincalhar” e “maledicência”. 

Alternativa E: INCORRETA. O termo “viagem” está grafado incorretamente no contexto no 

qual está inserido. Na sentença, o termo deve ser o verbo. Desse modo, deveria estar grafado 

“viajem”. 
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2) Ao escrever frases, que deveriam estar de acordo coma norma-padrão, um funcionário se 

equivocou constantemente na ortografia. Ele só NÃO se enganou em: 

 

A) O homem foi acusado de estuprar várias vítimas. 

B) A belesa da duquesa era realmente de se admirar. 

C)  Porque o sapato deslisou na lama, a mulher foi ao chão. 

D)  Sem exitar, as crianças correram para os brinquedos do parque. 

E)  Sem maiores pretenções, o time venceu o jogo e se classificou para a final. 

 

Grau de dificuldade: Intemediário  

 

Dica da autora: Alguns termos trazem grafia mais complicada do que outros. Cabe prestar 

muita atenção e continuar lendo e observando os fenômenos na escrita das palavras. 

Alternativa A. CORRETA. A sentença está escrita de modo correto, sem infração à norma 

gramatical. 

Alternativa B. INCORRETA. O correto seria utilizar “beleza”. A palavra é um substantivo 

abstrato que deriva de um adjetivo, portanto é grafada com “Z”. 

Alternativa C. INCORRETA. O termo grafado corretamente é “deslizou”; na sentença está 

grafado com “s”. 

Alternativa D. INCORRETA. O termo que deve ser utilizado é “hesitar”, e não 

“exitar”.  

Alternativa E. INCORRETA. O correto seria utilizar “pretensões”, e não 

“pretenções”. 

 

3) O elemento em destaque está grafado de acordo com a norma-padrão em: 

 

A) O marciano desintegrou-se por que era necessário. 

B) O marciano desintegrou-se porquê? 

C) Não se sabe por que o marciano se desintegrou. 

D)  O marciano desintegrou-se, e não se sabe o porque. 

E)  Por quê o marciano se desintegrou? 

 

Grau de dificuldade: Intermediário  
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Dica da autora: O emprego do “porquê” amedronta muitos candidatos em provas de 

concurso. Procure aprender a utilizar esse elemento na escrita cotidiana. Desse modo, 

dificilmente, em uma questão de concurso, o candidato terá problema. 

Alternativa A: INCORRETA. O correto seria utilizar “porque”, pois o conectivo que cabe na 

sentença é uma conjunção causal. 

Alternativa B: INCORRETA. O correto seria utilizar “por quê”, pois o termo que cabe na 

sentença está no final da frase, portanto deverá ser separado e acentuado. 

Alternativa C: CORRETA. O emprego do termo destacado está correto e equivale a “por qual 

razão”. Deve, portanto, estar separado e sem acento. 

Alternativa D: INCORRETA. O termo que deve ser utilizado é “porquê”, pois está precedido do 

artigo; é, portanto, um substantivo. 

Alternativa E: INCORRETA. O correto seria utilizar “por que”, pois o termo que cabe na 

sentença está iniciando uma pergunta e equivale a “por qual motivo” ou “por qual razão”. 

 
 
 
 

 
 

Informática 
 
 
4) É uma característica do sistema operacional Windows: 

 

(A) processamento em modo monotarefa. 

(B) instalação do tipo plug and play. 

(C) utilização em modo monousuário. 

(D) licenciamento do tipo shareware. 

(E) suporte a todos os tipos de sistema de arquivos. 

 

Grau de dificuldade: Fácil 

 

Alternativa A: INCORRETA. O Windows é um sistema operacional multitarefa. Ou seja, ele é 

capaz de gerenciar e executar várias tarefas ao mesmo tempo. 

Alternativa B: CORRETA. Tecnologia conhecida pela característica de “plugar e utilizar” 

disponível em vários sistemas operacionais, incluindo o Windows. 

Alternativa C: INCORRETA. É possível a criação de vários usuários, com ambiente personalizado, 

para utilizar o Windows em uma mesma máquina. Portanto, ele é multiusuário. 
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Alternativa D: INCORRETA. Licenciamento shareware é quando o software é disponibilizado de 

forma gratuita, porém com certas limitações de uso. O Windows é um software do tipo 

proprietário. 

Alternativa E: INCORRETA. Há tipos de sistemas de arquivos que não são suportados pelo 

Windows, como é o caso de sistemas de arquivos típicos de outros sistemas operacionais. 

 
 
 
5) No Sistema Operacional Windows 10, em sua instalação padrão, o Navegador Internet 

Explorer foi substituído pelo: 

 

(A) Microsoft Edge. 

(B) Microsoft Pug. 

(C) Microsoft Lerry. 

(D) Microsoft Connect. 

(E) Microsoft News. 

 

Grau de dificuldade: Fácil 

 

Alternativa A: CORRETA. O “Microsoft Edge” é um navegador web desenvolvido pela Microsoft 

e disponibilizado no Windows 10 como navegador padrão, substituindo, após muitos anos, o 

navegador “Internet Explorer”. 

Alternativa B: INCORRETA. “Microsoft Pug” não corresponde a nenhum produto ou serviço 

comercializado ou fornecido pela Microsoft. 

Alternativa C: INCORRETA. “Microsoft Lerry” não corresponde a nenhum produto ou serviço 

comercializado ou fornecido pela Microsoft. 

Alternativa D: INCORRETA. O “Microsoft Connect” é um ambiente virtual, na internet, para que 

o usuário de produtos e serviços da empresa enviem bugs e sugestões para serem avaliados 

para as próximas versões dos produtos. 

Alternativa E: INCORRETA. “Microsoft News” é um site web da própria empresa que provê 

notícias sobre seus produtos e ações. 

 
 
6) Quando um usuário de computador baixa um arquivo, ou seja, o transfere da Internet para 

o seu computador, como é denominado este processo de transferência de dados? 

 

A) Download  
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B) Downgrade  

C) Upload  

D) Upgrade  

E) Xcopy 

 

Grau de dificuldade: Fácil 

 

Alternativa A: CORRETA. Download é o ato de copiar um arquivo (pode ser texto, vídeo, 

imagem, etc.) de algum endereço na internet.  

Alternativa B: INCORRETA. Downgrade é termo utilizado quando se refere a voltar para uma 

versão anterior, comumente usado em softwares. 

Alternativa C: INCORRETA. Upload é o ato de carregar um arquivo na internet para que outras 

pessoas possam utilizar. 

Alternativa D: INCORRETA. Upgrade é o termo utilizado para quando se está atualizando algo 

para versão mais recente.   

Alternativa E: INCORRETA. Xcopy era um comando utilizado no sistema operacional DOS para 

fazer cópia de arquivos pra um determinado local. 

 
 
  

Raciocínio Logico 
 
7) Considere a lista de produtos que Ester comprou em sua última ida ao supermercado: 
 

Produto Peso (kg) Preço por kg (R$) 

Pão de queijo   0,500 35,90 

Presunto magro   1,250 32,20 

 

Pão de queijo Quantidade    Preço unitário (R$) 

Caixa de leite        4             2,50 

Copo de requeijão        2             5,10 

 
Ester pagou sua compra com uma nota de 100 reais. Assim, uma expressão numérica cujo 
resultado corresponde ao troco, em reais, recebido por ela é: 
 
Grau de dificuldade: Fácil. 
 

[A] 100 − [
35,90

2
 + 5 ×  

32,20

4
 + 2 × (2 × 2,50 + 5,10)] 

 

[B] 100 −  [
35,90

2
+ 5 ×

32,20

4
+ 4 ×  (2,50 + 5,10)] 

 



 

 
7 

[C] 100 −  [
35,90

4
+ 5 ×

32,20

2
+ 4 ×  2,50 + 2 × 5,10] 

 

[D] 100 −  
35,90

4
+ 5 × 

32,20

2
+ 4 × 2,50 + 2 × 5,10 

 

[E] 100 −  
35,90

2
+ 5 ×  

32,20

2
+ 4 × (2,50 + 5,10) 

 
Alternativa A: CORRETA. Calculando as despesas isoladamente, temos: 
 

1. Pão de queijo: 0,500 x 35,90= 
35,90

2
= 17,95 𝑟𝑒𝑎𝑖𝑠 

2. Presunto magro: 1,250 x 32,20 = 
5

4
 × 32,20 = 5 ×

32,20

4
= 5 × 8,05 = 40,25 𝑟𝑒𝑎𝑖𝑠 

3. Caixas de leite: 4x2,50 =4 ×
5

2
=  

20

2
= 10 𝑟𝑒𝑎𝑖𝑠 

4. Copos de requeijão: 2x5,10 =2×
51

10
= 10,20 𝑟𝑒𝑎𝑖𝑠  

                                            
Total da compra: 17,95+40,25+10+10,20 = 78,40 reais 
Troco recebido por Ester = 100,00 – 78,40 = 21,60 reais 
 
Note que a expressão numérica do troco T, em reais, a ser recebido por Ester tem a seguinte 
forma:  
 
T= 100 − {(0,50 × 35,90) + (1,250 × 32,20) + (4 × 2,50) + (2 × 5,10)}= 

100 − {
35,90

2
+ 5 ×

32,20

4
+ 2 × [(2 × 2,50) + 5,10] }, que é a opção A da questão. 

 
Alternativa B: INCORRETA. A 4ª parcela da soma: 4x(2,50+5,10) não corresponde a 4ª parcela 
da expressão T. 
 

Alternativa C: INCORRETA. A 2ª parcela 
35,90

4
  e a 3ª parcela (5 ×

32.20

2
 ) diferem das 

respectivas parcelas de T. 
 

Alternativa D: INCORRETA. A 3ª parcela  (5 ×
32.20

2
 )  difere da respectiva parcela em T. 

 
Alternativa E: INCORRETA. A 4ª parcela [4 × (2,50 + 5,10)] difere da respectiva parcela em T. 
 
 
8) Marcos recebeu certa quantia por um trabalho realizado e colocou 20% dessa quantia na 

caderneta de poupança. Do restante, deu metade para sua esposa e, em seguida, pagou 
uma conta de R$ 30,00. Depois disso, Marcos ficou ainda com R$ 150,00.  

 
A quantia em reais que Marcos recebeu está entre: 
 
[A] R$ 345,00 e R$ 385,00. 
[B] R$ 385,00 e R$ 425,00. 
[C] R$ 425,00 e R$ 465,00. 
[D] R$ 465,00 e R$ 505,00. 
[E] R$ 505,00 e R$ 545,00. 
 
Grau de dificuldade: Fácil. 

Alternativa A: INCORRETA. Supondo que Marcos tenha recebido R$ 385,00, teríamos,  
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. Poupança:  0,2x385,00 = 77,00 reais. Resta 385,00-77,00 = 308,00 reais 

. Esposa: 308,00 :2 =154,00 reais 

. Conta: 30,00 reais 

. Sobra: 150,00 reais            
Total: 77,00+154,00+30,00+150,00 = 411,00 reais, que supera a quantia recebida por Marcos. 
 
Alternativa B: INCORRETA. Supondo que Marcos tenha recebido R$ 425,00, teríamos,  
. Poupança: 0,2x425,00 = 85,00 reais. Resta 425,00-85,00 = 340,00 reais 
. Esposa: 340,00 :2 =170,00 reais 
. Conta: 30,00 reais 
. Sobra: 150,00 reais            
Total: 85,00+170,00+30,00+150,00 = 435,00 reais, que supera a quantia recebida por Marcos. 
 
Alternativa C: CORRETA. Supondo que Marcos tenha recebido P reais, teríamos, 
. Poupança: 0,2P reais. Resta P- 0,2P reais. 

. Esposa: 
𝑃−0,2𝑃

2
 reais 

. Conta: 30,00 reais 

. Sobra: 150,00 reais 
 
A soma desses valores deve ser igual a P reais: 
 

0,2P + 
𝑃−0,2𝑃

2
 +30+150 = P ⇒

0,4𝑃+(𝑃−0,2𝑃)+60+300

2
= 𝑃 ⇒   

 ⇒ 0,4𝑃 + 0,8𝑃 + 360 = 2𝑃 ⇒ 1,2𝑃 + 360 = 2𝑃 ⇒ 0,8𝑃 = 360 ⇒ 𝑃 =
360

0,8
= 450 reais, 

que está entre R$ 425,00 e R$ 465,00. 
 
Alternativa D: INCORRETA. Supondo que Marcos tenha recebido R$ 465,00, teríamos,  
. Poupança: 0,2x465,00 = 93,00 reais. Resta 465,00-93,00 = 372,00 reais 
. Esposa: 372,00 :2 =186,00 reais 
. Conta: 30,00 reais 
. Sobra: 150,00 reais            
Total: 93,00+186,00+30,00+150,00 = 459,00 reais, que é inferior a quantia recebida por 
Marcos. 
 
Alternativa E: INCORRETA. Supondo que Marcos tenha recebido R$ 505,00, teríamos,  
. Poupança: 0,2x505,00 = 101,00 reais. Resta 505,00-101,00 = 404,00 reais 
. Esposa: 404,00 :2 =202,00 reais 
. Conta: 30,00 reais 
. Sobra: 150,00 reais            
9) Total: 101,00+202,00+30,00+150,00 = 483,00 reais, que é inferior a quantia recebida por 

Marcos. 
 
Um heptaminó é um jogo formado por diversas peças com as seguintes características: 
 
. Cada peça contém dois números do conjunto {0,1,2,3,4,5,6,7}. 
. Todas as peças são diferentes. 
. Escolhidos dois números (iguais ou diferentes) do conjunto acima, existe uma, e apenas uma 
peça formada por esses números. 
 
A figura abaixo mostra exemplos de peças de heptaminó. 
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O número de peças do 
heptaminó é: 

 
[A] 36. 
[B] 40. 
[C] 45. 
[D] 49. 
[E] 56. 
 
Grau de dificuldade: Intermediário. 
 
Alternativa A: CORRETA. Note que o problema pede a formação de grupos distintos de 2 
elementos em qualquer ordem, formados com elementos do conjunto {0,1,2,3,4,5,6,7}, sendo 
permitida a repetição de elementos. Logo, trata-se de uma combinação de 8 elementos 

tomados 2 a 2, com repetição, cuja fórmula é: 𝐶𝑅𝑛,𝑝 =  
(𝑛+𝑝−1)!

𝑝!(𝑛−𝑝)!
 , onde n: número de 

elementos do conjunto e p: número de elementos de cada grupo. No nosso caso n=8 e p=2, 
logo, 

𝐶𝑅8,2 =  
(8 + 2 − 1)! 

2! (8 − 2)!
=  

9!

2! 7!
=  

9.8

2
=

72

2
= 36 

 
Alternativas B, C, D e E: INCORRETAS. As demais alternativas são obviamente falsas, visto que 
a fórmula produz um único resultado.  
 
 

Direito Administrativo 
 
10) Com relação ao direito administrativo e à administração 

pública, assinale a opção correta. 
 
[A] A administração pública em sentido estrito abrange os órgãos governamentais, encarregados 
de traçar políticas públicas, bem como os órgãos administrativos, aos quais cabe executar os 
planos governamentais. 
[B] As atividades de polícia administrativa, de prestação de serviço público e de fomento são 
próprias da administração pública em sentido objetivo. 
[C] Consoante o critério do Poder Executivo, o direito administrativo pode ser conceituado como 
o conjunto de normas que regem as relações entre a administração pública e os administrados. 
[D] As principais fontes do direito administrativo brasileiro, que não foi codificado, são o 
costume e a jurisprudência.  
[E] A administração pública em sentido subjetivo não se faz presente nos Poderes Legislativo e 
Judiciário. 
 
Grau de dificuldade: Difícil 
 
Alternativa A: INCORRETA. Segundo Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino, administração 
pública em sentido estrito só “inclui os órgãos e pessoas jurídicas que exercem função 
meramente administrativa, de execução dos programas de governo. Ficam excluídos os órgãos 
políticos e as funções políticas, de elaboração das políticas públicas”. 

    ●   ●   ● 
          ● 
    ●   ●   ● 

    ●      ● 
           
    ●      ● 

  ●          ● 
        ● 
  ●          ● 

 

               ● 
            ● 
         ● 

               ● 
            ● 
         ● 
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Alternativa B: CORRETA. Segundo Alexandrino e Paulo, administração pública em sentido 
objetivo, também denominada de administração pública em sentido material ou funcional, 
engloba as atividades próprias da função pública, sendo estas atividades: serviço público, polícia 
administrativa, fomento e intervenção. 
Alternativa C: INCORRETA. Segundo a professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro, o direito 
administrativo é “o ramo do direito público que tem por objeto os órgãos, agentes e pessoas 
jurídicas administrativas que integram a Administração Pública, a atividade jurídica não 
contenciosa que exerce sobre seus bens e meios de que se utiliza para consecução de seus fins, 
de natureza pública”. 
Alternativa D: INCORRETA. A principal fonte do direito administrativo é a lei, mas não só, 
também são fontes a jurisprudência, doutrina e os costumes. 
Alternativa E: INCORRETA. Di Pietro ensina que administração pública no sentido subjetivo 
“designa os entes que exercem a atividade administrativa; compreende pessoas jurídicas, 
órgãos e agentes públicos incumbidos de exercer uma das funções em que se triparte a 
atividade estatal: a função administrativa” e engloba todos os Poderes. 
 
11) O princípio da eficiência constante da Constituição da República possui conteúdo variável, 

relacionado com a finalidade da atuação da Administração pública, de modo que  
 
[A] não se aplica aos entes da Administração pública indireta, tendo em vista a submissão a 
regime jurídico de direito privado, que está adstrito à persecução de lucro.  
[B] tem lugar sempre que a observância das disposições normativas expressas constitua em 
cronograma de atuação mais longo, pois permite excepcioná-las, na busca por melhores 
resultados econômicos. 
[C] sempre que a Administração pública tiver que optar entre duas soluções para a mesma 
problemática, decidirá por aquela que represente auferição de maior lucratividade. 
[D] somente se aplica às empresas estatais que não sejam prestadoras de serviço público, 
posto que a finalidade lucrativa, diretriz principal daquele princípio, é inerente à atuação das 
exploradoras de atividade econômica. 
[E] nem sempre significa o direcionamento da ação estatal a juízos puramente econômicos, 
recomendando a utilização mais satisfatória dos recursos públicos caso a caso. 
 
Grau de dificuldade: Difícil 
 
Alternativa A: INCORRETA. O princípio da eficiência, bem como os demais constantes no 
artigo 37 da CF, aplica-se à administração direta e indireta. Não obstante, nem todas as 
entidades da administração indireta possuem natureza jurídica de direito privado, ou mesmo 
buscam obtenção de “lucro”. 
Alternativa B: INCORRETA. Os princípios da administração pública, como o da eficiência, 
devem ser observados em quaisquer circunstâncias. 
Alternativa C: INCORRETA. A obtenção de lucro não é um objetivo da administração pública.   
Alternativa D: INCORRETA. O princípio da eficiência aplica-se a todas as entidades da 
administração indireta. 
Alternativa E: CORRETA. A administração pública deve se pautar na busca dos melhores 
resultados, com perfeição, de modo menos oneroso possível. 
 
12) São princípios a serem obedecidos pela administração pública direta e indireta de qualquer 

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 
 
[A] soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana e pluralismo político. 
[B] legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 
[C] cidadania, legalidade, legitimidade, economicidade e eficiência. 
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[D] soberania, cidadania, legalidade e impessoalidade. 
[E] soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana e legalidade. 
 
Grau de dificuldade: Fácil 
 
Alternativa A: INCORRETA. A soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana e pluralismo 
político são fundamentos da República Federativa do Brasil. 
Alternativa B: CORRETA. São princípios da administração púbica elencados no artigo 37 da CF: 
Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência (LIMPE). 
Alternativa C: INCORRETA. A cidadania é fundamento da República Federativa do Brasil. 
Alternativa D: INCORRETA. A soberania e cidadania são fundamentos da República Federativa 
do Brasil. 
Alternativa E: INCORRETA. A soberania, cidadania e dignidade da pessoa humana são 
fundamentos da República Federativa do Brasil. 

 

 

 

 

 

Direito Constitucional 

 
13) Lei ordinária não pode tratar de matéria reservada ao chamado decreto autônomo, de 

competência do chefe do Poder Executivo, sob pena de ser considerada inválida. 
  
Grau de dificuldade: Intermediário 
 
Assertiva: INCORRETA. A competência do decreto autônomo não é absoluta. A lei pode tratar 
daquelas matérias que poderiam ser objeto de decreto, sem que padeça de qualquer vício de 
inconstitucionalidade. 
 
 
14) Lei ordinária e lei complementar: 
 
[A] guardam relação de hierarquia entre si, porque a primeira subordina-se à segunda. 
[B] distinguem-se pela maioria requerida para aprovação parlamentar (maioria absoluta e 
maioria simples, respectivamente) e pela repartição constitucional de matérias confiadas a uma 
e a outra. 
[C] são igualmente atos normativos primários, mas a segunda tem prazo diferenciado para 
sanção ou veto presidencial. 
[D] excluem a possibilidade de a segunda dispor sobre a matéria da primeira. 
[E] podem veicular, ambas as espécies, normas nacionais, isto é, que repercutem para todos os 
entes federados. 
 
Grau de dificuldade: Intermediário 
 
Alternativa A: INCORRETA. Não há hierarquia entre lei ordinária e lei complementar. A distinção 
entre elas se dá no campo das matérias reservada a cada uma, bem como o quórum de 
aprovação. 
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Alternativa B: INCORRETA. O quórum de lei ordinária é maioria simples; o de lei complementar 
maioria absoluta. O erro da questão está na inversão. 
 
Alternativa C: INCORRETA.  Ambos são atos primários e com prazos semelhantes para exercício 
do veto (art. 66, §1, da CF). 
 
Alternativa D: INCORRETA. É possível a veiculação de matérias sujeitas à lei ordinária em leis 
complementares, uma vez que será respeitado o quórum de aprovação da matéria. Neste caso, 
a lei será apenas formalmente complementar, mas materialmente ordinária. Por sua vez, caso 
a lei ordinária veicule matéria reservada à lei complementar, padecerá de vício de 
inconstitucionalidade. 
 
Alternativa E: CORRETA. Ambas podem veicular leis nacionais que pelo próprio conceito é válida 
em todo o território nacional. Opõe-se ao conceito de lei federal, cujo âmbito de aplicabilidade 
se limita à União. 
 
15) Lei municipal que estabeleça sanções de apreensão de veículo e multa pecuniária, em 

decorrência do transporte clandestino de pessoas no território do Município, de maneira 
mais gravosa do que a prevista na legislação federal pertinente, será: 

 
[A] constitucional, por competir ao Município organizar e prestar, diretamente ou sob regime 
de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte 
coletivo. 
[B] inconstitucional, se não houver lei complementar federal que autorize o Município a legislar 
sobre aspectos específicos da matéria relativa a trânsito e transporte. 
[C] constitucional, por ser competência própria do Município legislar sobre assunto de interesse 
local. 
[D] inconstitucional, pois compete ao Estado-membro suplementar a legislação federal em 
matéria de trânsito e transporte. 
[E] inconstitucional, pois compete privativamente à União legislar sobre direito penal. 
 
Grau de dificuldade: Difícil 
 
Alternativa A: INCORRETA. A matéria legislativa é trânsito e transporte, sendo de competência 
exclusiva da União, art. 22, XI, da CF. 
 
Alternativa B: CORRETA. Trata-se do entendimento tido pelo STF no Recurso Extraordinário com 
Agravo 638574MG em que se estabeleceu que diante da inexistência de lei complementar da 
união que autorize os Estados ou os Municípios a legislar sobre questões específicas das 
matérias relacionadas no mencionado dispositivo constitucional, não são válidas as normas 
municipais que impõem sanções de ordem diversa e mais severas do que aquelas previstas no 
CTB. 
  
Alternativa C: INCORRETA. No julgado citado acima, defendeu-se não estar acobertado pela 
previsão do art. 30, da CF, o interesse local, quando a matéria for de competência exclusiva da 
União. 
 
Alternativa D: INCORRETA. O art. 22, parágrafo único, da CF, dispõe que Lei complementar 
poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias de competência 
exclusiva da União. O referido dispositivo não cita expressamente os Municípios, razão pela qual 
a doutrina sempre sustentou com base na interpretação literal, a impossibilidade desta 
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autorização ser concedida a Municípios. Contudo, com base em interpretação sistemática, o STF 
no precedente citado, entendeu ser aplicável o regramento do parágrafo único aos Municípios, 
com base na competência suplementar prevista no art. 30, II, da CF. 
 
Alternativa E: INCORRETA. A matéria se refere a trânsito e transporte e não direito penal. 
 

Direito Civil 

 

16) Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de 

oficialmente publicada. Se, antes de entrar a lei em vigor, ocorrer nova publicação de seu 

texto, destinada à correção, esse prazo: 

  

[A] começará a correr da nova publicação. 

[B] não será interrompido, continuando a correr normalmente, tendo em vista que a nova 

publicação ocorreu apenas para correção. 

[C] será contando em dobro, independente da data da nova publicação. 

[D] será contado em dobro apenas se a nova publicação ocorrer nos 15 primeiros dias da 

primeira publicação. 

[E] será contado em dobro apenas se a nova publicação ocorrer nos 15 últimos dias da primeira 

publicação. 

 

Grau de dificuldade: fácil. 

 

Alternativa A: CORRETA. A afirmativa é verdadeira, pois se encontra em conformidade com a 

redação dos § 3º do art. 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) que 

estabelece que, em caso de nova publicação, destinada à correção, antes da lei entrar em vigor, 

o prazo de 45 dias começará a correr a partir da nova publicação. 

Alternativa B: INCORRETA. A alternativa não se coaduna ao texto do § 3º do art. 1º da Lei de 

Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que ressalta que o prazo começará a correr da nova 

publicação em caso de correção. 

Alternativa C: INCORRETA. Alternativa em desconformidade com o texto do § 3º do art. 1º da 

Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.  

Alternativa D: INCORRETA. Alternativa em desconformidade com o texto do § 3º do art. 1º da 

Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.  

Alternativa E: INCORRETA. Alternativa em desconformidade com o texto do § 3º do art. 1º da 

Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.  
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17) Considere: 

 

I. As correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei nova. 

II. Nos Estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia seis 

meses depois de oficialmente publicada. 

III. Em regra, a lei revogada se restaura quando a lei revogadora perde a vigência. 

 

De acordo com a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, está correto o que se afirma 

apenas em:  

 

[A] II e III. 

[B] I e II. 

[C] I. 

[D] I e III. 

[E] III. 

 

Grau de dificuldade: fácil. 

 

Assertiva I: CORRETA. O § 4º do art. 1º da LINDB tem a mesma redação da assertiva, o que a 

torna verdadeira. 

Assertiva II: INCORRETA. A afirmativa está incorreta, pois nos Estados estrangeiros, a 

obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia três meses depois de oficialmente 

publicada e não seis meses como consta da questão. 

Assertiva III: INCORRETA. A lei revogada não se restaura quando a lei revogadora perde a 

vigência, conforme consta do §3º do art. 2º da LINDB, salvo se houver disposição em sentido 

contrário. 

 

Resposta: C 

 

18) Os direitos da personalidade:  

 

[A] como regra, são suscetíveis de expropriação, podendo ser penhorados e adquiridos pela 

usucapião. 

[B] são intransmissíveis e irrenunciáveis, bem como em regra ilimitados por ato voluntário. 
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[C] são sempre inatos, isto é, inerentes à natureza humana e nascidos com seu titular, não 

podendo sofrer limitação quanto ao seu exercício. 

[D] por serem personalíssimos, em nenhum caso haverá a transmissão por herança de seus 

efeitos patrimoniais. 

[E] quando lesados, são passíveis de perdas e danos somente por parte do ofendido, em caso 

de morte não se transmitindo essa legitimidade a nenhum herdeiro. 

 

Grau de dificuldade: intermediário. 

 

Alternativa A: INCORRETA. Os direitos da personalidade recepcionam proteção legal e, por tal 

razão, não são passíveis de expropriação, penhora ou até mesmo usucapião, dada a sua 

indisponibilidade. 

Alternativa B: CORRETA. Os direitos da personalidade são atributos aos seres humanos e dizem 

respeito à aptidão para adquirir direitos e contrair obrigações. Desse modo, são prerrogativas 

protegidas por lei e na forma enunciada pelo art. 11 do CC, “Com exceção dos casos previstos 

em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu 

exercício sofrer limitação voluntária”. A redação dada pela assertiva se coaduna ao texto legal, 

o que a torna verdadeira. 

Alternativa C: INCORRETA. Os direitos da personalidade nascem e se extinguem com o seu 

titular, contudo, podem sofrer limitação quanto ao seu exercício, é o que consta da ressalva do 

art. 11 do CC ao elucidar que “com exceção dos casos previstos em lei (...)”. 

Alternativa D: INCORRETA. Em que pesem ter como característica o fato de serem 

intransmissíveis, como regra, os direitos da personalidade admitem, em caráter excepcional, a 

transmissibilidade, como sucede na hipótese do art. 943, CC que assim dispõe: “O direito de 

exigir reparação e a obrigação de prestá-la transmitem-se com a herança”. 

Alternativa E: INCORRETA. Essa assertiva é incorreta pelas mesmas razões apresentadas na 

alternativa D, de modo que, quando lesados os direitos da personalidade, dão ensejo ao direito 

de reclamar do ofensor as perdas e danos cabíveis, conferindo-se a legitimidade para reclamar 

aos herdeiros em caso de morte do ofendido.  

 

Direito Penal 

 

19) No tipo do crime descrito no art. 319 do Código Penal: “Retardar, ou deixar de praticar, 

indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer 
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interesse ou sentimento pessoal”, a expressão “para satisfazer interesse ou sentimento 

pessoal” constitui: 

 

[A] circunstância qualificadora. 

[B] elemento objetivo do tipo. 

[C] elemento descritivo do tipo. 

[D] elemento normativo do tipo. 

[E] elemento subjetivo do tipo. 

 

Grau de dificuldade: difícil. 

 

Dica do autor: a estrutura de todo tipo legal é composta por um núcleo (o verbo) ao qual se 

ligam alguns elementos. A doutrina classifica os elementos em objetivos (ou descritivos), 

normativos e subjetivos1. No tipo incriminador do homicídio (art. 121, CP), por exemplo, “matar” 

é o núcleo e, por sua vez, “alguém” é um elemento objetivo ou descritivo. Há tipos legais que 

podem vir acompanhados, ainda, de circunstâncias qualificadoras ou privilegiadoras. Algumas 

dessas peças que podem compor a estrutura do tipo legal serão explicadas nas alternativas 

abaixo. 

 

Alternativa A: INCORRETA. As qualificadoras são circunstâncias que impõem parâmetros de 

pena maiores em relação às cominadas para o delito em sua forma simples. Por exemplo, 

enquanto o furto simples (art. 155, “caput”, CP) tem pena de reclusão, de um a quatro anos, 

para o furto qualificado pelo emprego de chave falsa (art. 155, §4º, III) a pena é de dois a oito 

anos. O legislador entendeu que o emprego de chave falsa seria uma circunstância que tornaria 

o crime merecedor de margens penais maiores. 

Alternativa B: INCORRETA. Os elementos objetivos, também chamados de elementos 

descritivos, “são aqueles que têm a finalidade de traduzir o tipo penal, isto é, de evidenciar 

aquilo que pode, com simplicidade, ser percebido pelo interprete.”1 Para haver a compreensão 

desses elementos, não existe a necessidade de atividade valorativa, bastando mera constatação. 

Cita-se, como exemplo, a expressão “alguém”, nos delitos de homicídio e estupro. 

Alternativa C: INCORRETA. Elemento descritivo é sinônimo de elemento objetivo, conforme 

explicado na alternativa anterior. 

Alternativa D: INCORRETA. Os elementos normativos são aqueles que demandam um juízo de 

valor ético ou jurídico, não sendo suficiente, para sua compreensão, a mera atividade cognitiva 
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ou a simples constatação. São exemplos as expressões “decoro” (art. 140 do CP), “coisa alheia” 

(art. 155 do CP) e “funcionário público” (art. 312 do CP).1 

Alternativa E: CORRETA. Os elementos subjetivos dizem respeito à esfera anímica do agente, a 

uma finalidade especial de agir do sujeito ativo ou a sua intenção. No delito de prevaricação (art. 

319 do CP), é necessário que a conduta seja praticada “para satisfazer interesse ou sentimento 

pessoal”. No crime de extorsão mediante sequestro (art. 159 do CP), por exemplo, é preciso que 

o agente haja “com o fim de obter, para si ou para outrem, qualquer vantagem”. 

 

20) Um agente alvejou vítima com disparo e, embora tenha iniciado a execução do ilícito, não 

exauriu toda a sua potencialidade lesiva ante a falha da arma de fogo empregada, fugindo 

do local do crime em seguida.  

 

Nessa situação hipotética, a atitude do agente configura: 

 

[A] tentativa perfeita ou crime falho, pois a execução foi concluída, mas o crime não se 

consumou. 

[B] arrependimento eficaz, uma vez que ele, após ter esgotado todos os meios de que dispunha, 

evitou que o resultado acontecesse. 

[C] crime impossível por absoluta ineficácia do meio empregado para a realização do crime 

visado. 

[D] tentativa imperfeita, pois ele não conseguiu praticar todos os atos executórios necessários 

à consumação, por interferência externa. 

[E] a desistência voluntária, pois ele, voluntariamente, desistiu de prosseguir na execução. 

 

Grau de dificuldade: intermediário. 

 

Alternativa A: INCORRETA. Ocorre a tentativa perfeita ou crime falho quando o agente esgota 

sua potencialidade lesiva, finalizando os atos executórios, mas o resultado pretendido não 

ocorre por circunstâncias alheias à sua vontade. Embora a noção de tentativa perfeita trazida 

na alternativa esteja correta, não corresponde à conduta descrita no enunciado, uma vez que 

no caso hipotético a potencialidade lesiva não foi exaurida. 

Alternativa B: INCORRETA. No arrependimento eficaz (art. 15, segunda parte, do CP) o agente 

realiza todos os atos executórios e, arrependido, evita que o resultado se produza, passando a 

responder apenas pelos atos já praticados. Por exemplo: o agente que descarrega a arma na 
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vítima e, arrependido, a leva ao hospital, impedindo que o resultado morte ocorra, responderá 

apenas pelas lesões corporais provocadas. 

Alternativa C: INCORRETA. O crime impossível, também chamado de tentativa inidônea, 

inadequada ou quase crime1, está previsto no art. 17 do CP. Quando, por ineficácia absoluta do 

meio utilizado (exemplo: tentar matar uma pessoa por envenenamento com um copo de água) 

ou por absoluta impropriedade do objeto (exemplo: tentar abortar acreditando, erroneamente, 

estar grávida) for impossível consumar-se o crime, a tentativa não é punida. 

Alternativa D: CORRETA. Na hipótese ocorreu a chamada “tentativa imperfeita”. Por conta da 

falha da arma de fogo, o agente não esgotou toda sua potencialidade lesiva, ou seja, não chegou 

a realizar todos os atos executórios necessários à produção do resultado inicialmente almejado, 

por circunstância estranhas à sua vontade. 

Alternativa E: INCORRETA. Na desistência voluntária (art. 15, primeira parte, do CP), o agente, 

voluntariamente, desiste de prosseguir na execução do crime, passando a responder apenas 

pelos atos já praticados. Na questão proposta o agente não desistiu, voluntariamente, de 

prosseguir na execução. Os atos executórios só não foram completamente realizados em razão 

da falha da arma de fogo. 

 

21) A respeito da relação de causalidade, é incorreto afirmar que: 

 

[A] o resultado, de que depende a existência do crime, só é imputável a quem lhe deu causa. 

[B] não há fato típico decorrente de caso fortuito. 

[C] não há crime sem resultado. 

[D] a omissão também pode ser causa do resultado. 

[E] o Código Penal adotou a teoria da equivalência das condições. 

 

Grau de dificuldade: difícil. 

 

Alternativa A: CORRETA. A alternativa é correta, pois reproduz na literalidade a primeira parte 

do art. 13 do CP. 

Alternativa B: CORRETA. São elementos imprescindíveis para a existência de um fato típico a 

conduta, o resultado, o nexo causal e a tipicidade. Não existindo qualquer desses elementos, 

também não há fato típico. O caso fortuito é um acontecimento imprevisível e inevitável, que 

foge do domínio da vontade humana. Não havendo vontade, não se pode falar em dolo ou culpa 

e, consequentemente, em conduta. Assim, a questão está correta ao afirmar que não há fato 
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típico decorrente de caso fortuito. Além do caso fortuito, há outras causas excludentes de 

conduta: movimentos reflexos, coação física irresistível, sonambulismo e hipnose.1 

Alternativa C: INCORRETA. A alternativa quis se referir ao chamado resultado naturalístico, que 

não é exigido em todos os tipos de crime. Nos crimes de mera conduta, por exemplo, o legislador 

apenas descreve o comportamento do agente, sem se preocupar com o resultado (exemplo: 

desobediência). Assim, nesses crimes, não há uma modificação no mundo exterior. Nos crimes 

formais, embora o legislador descreva um resultado, este não é exigido para a consumação do 

delito (exemplo: corrupção ativa). O resultado, caso ocorra, é mero exaurimento do delito. 

Portanto, a alternativa está incorreta, pois pode existir crime sem resultado naturalístico, 

embora não exista sem resultado jurídico (lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado). 

Alternativa D: CORRETA. Segundo o art. 13, segunda parte, do CP, considera-se causa a ação ou 

omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Assim, a omissão também pode ser causa do 

resultado. É o que ocorre nos chamados crimes omissivos. 

Alternativa E: CORRETA. De acordo com a teoria da equivalência das condições, também 

chamada teoria da equivalência dos antecedentes causais ou conditio sine qua non, todos os 

fatos anteriores ao resultado se equivalem, desde que sejam indispensáveis à sua ocorrência. 

Se, com a eliminação hipotética de um fato anterior, ocorrer uma alteração no resultado do 

delito, aquele será causa deste último. A doutrina afirma que o CP adotou essa teoria no art. 13, 

segunda parte, quando dispõe: “considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado 

não teria ocorrido”.1 

 

 

 

Contabilidade Geral 

 

22) O Escritório de Contabilidade Cofre Azul Ltda. realizou cinco atividades. A atividade que não 

atende ao Código de Ética Profissional do Contador é: 

 

[A] registrar/provisionar obrigações tributárias da empresa-cliente nas demonstrações 

contábeis do cliente e não as recolher para os governos federais, estaduais ou municipais. 

[B] divulgar a titulação de seus sócios, especializações, lista de clientes e trabalhos já realizados. 

[C] revelar negociação confidenciada pelo cliente ou empregador para acordo ou transação que, 

comprovadamente, tenha tido conhecimento. 

[D] comunicar ao COAF operações suspeitas de lavagem de dinheiro ou fraude. 
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[E] formalizar todos os serviços pactuados com seus clientes, por meio de contrato escrito, 

estabelecendo prazo, honorários, início e término dos trabalhos. 

 

Grau de dificuldade: fácil. 

 

Alternativa A: INCORRETA. É de responsabilidade do escritório de contabilidade o 

registro/provisionamento das obrigações tributárias do cliente, porém os recolhimentos desses 

tributos são de inteira responsabilidade do cliente. Portanto, a situação descrita na alternativa 

está incorreta. 

Alternativa B: INCORRETA. Não há no Código de Ética do Profissional Contábil (CEPC) nenhuma 

vedação quanto à divulgação de informações do escritório de contabilidade, como a titulação 

de seus sócios, especializações, lista de clientes e trabalhos já realizados.  

Alternativa C: CORRETA. Conforme o inciso XV do art. 3° da Resolução CFC 803/96, é vedado ao 

profissional de contabilidade revelar negociação confidenciada pelo cliente ou empregador para 

acordo ou transação que, comprovadamente, tenha tido conhecimento. 

Alternativa D: INCORRETA. De acordo com o art. 9° da Resolução CFC 1.445/13, é dever do 

contador comunicar ao COAF operações de seus clientes suspeitas de lavagem de dinheiro ou 

fraude. 

Alternativa E: INCORRETA. De acordo com o art. 1° e 2° da Resolução CFC 987/03, a organização 

contábil deverá manter contrato por escrito de prestação de serviços no qual estabeleça o prazo, 

honorários, início e término dos trabalhos. 

 

23) De acordo com a Resolução CFC 1.282/10, os Princípios Fundamentais de Contabilidade 

(PFC), citados na Resolução CFC 750/93, passam a denominar-se Princípios de Contabilidade 

(PC). Sobre os Princípios de Contabilidade (PC), analise as sentenças e assinale a alternativa 

correta. 

 

[A] o Princípio da Prudência determina a adoção do maior valor para os componentes do Ativo 

e do menor para os do Passivo, sempre que se apresentem alternativas igualmente válidas para 

a quantificação das mutações patrimoniais que alterem o Patrimônio Líquido. 

[B] o Princípio da Continuidade pressupõe que a entidade continuará em operação no futuro e, 

portanto, a mensuração e a apresentação dos componentes do patrimônio levam em conta essa 

circunstância. 

[C] o Princípio da Competência determina que os efeitos das transações e outros eventos sejam 

reconhecidos nos períodos a que se referem os recebimento ou pagamentos. 
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[D] o Princípio da Oportunidade refere-se ao processo de escrituração dos componentes 

patrimoniais para produzir informações íntegras e legais. 

 

Grau de dificuldade: fácil. 

 

Alternativa A: INCORRETA. Conforme art. 10 da Resolução CFC 750/93, o Princípio da Prudência 

determina a adoção do menor valor para os componentes do Ativo e do maior para os do 

Passivo, sempre que se apresentem alternativas igualmente válidas para a quantificação das 

mutações patrimoniais que alterem o Patrimônio Líquido. 

Alternativa B: CORRETA. Esta alternativa transcreve exatamente o conceito do Princípio da 

Continuidade  descrito no art. 5° da Resolução CFC 750/93: “O Princípio da Continuidade 

pressupõe que a entidade continuará em operação no futuro e, portanto, a mensuração e a 

apresentação dos componentes do patrimônio levam em conta esta circunstância”. 

Alternativa C: INCORRETA. Conforme art. 9° da Resolução CFC 750/93, o Princípio da 

Competência determina que os efeitos das transações e outros eventos sejam reconhecidos nos 

períodos a que se referem, independentemente do recebimento ou pagamento, ou seja, 

mesmo que não haja pagamento ou recebimento, os eventos devem  ser reconhecidos no 

momento em que ocorrerem. 

Alternativa D: INCORRETA. Conforme art. 6° da Resolução CFC 750/93, o Princípio da 

Oportunidade refere-se ao processo de mensuração e apresentação dos componentes 

patrimoniais para produzir informações íntegras e tempestivas. 

 

24) Com base na normatização contábil brasileira, assinale a opção correta. 

 

[A] conforme o CPCT, o principal objetivo da elaboração e divulgação de relatórios contábil-

financeiros pelas entidades é subsidiar a fiscalização tributária. 

[B] os créditos concedidos a pessoas ligadas ‒ físicas ou jurídicas ‒ e que não derivem da 

exploração do objetivo social da entidade serão contabilizados no Ativo Circulante. 

[C] essência sobre a forma e prudência são atributos fundamentais da representação contábil 

fidedigna. 

[D] na compra a prazo, com juros embutidos, de mercadoria para revenda, os juros devem ser 

reconhecidos imediatamente no resultado. 

[E] no registro de um item patrimonial e em suas avaliações subsequentes, a essência econômica 

desse item tem prioridade sobre sua forma jurídica. 
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Grau de dificuldade: difícil.  

 

Alternativa A: INCORRETA. De acordo com o item OB2 do CPC 00 – Estrutura Conceitual para 

Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro, “o objetivo do relatório contábil-

financeiro de propósito geral é fornecer informações contábil-financeiras acerca da entidade 

que reporta essa informação (reporting entity) que sejam úteis a investidores existentes e em 

potencial, a credores por empréstimos e a outros credores, quando da tomada decisão ligada 

ao fornecimento de recursos para a entidade”, logo não é correto afirmar que o principal 

objetivo da elaboração e divulgação dos relatórios contábil-financeiros é subsidiar  a fiscalização 

tributária. 

Alternativa B: INCORRETA. Os créditos concedidos a pessoas ligadas, física ou jurídica, e que 

não derivem da exploração do objetivo social da entidade serão contabilizados no Ativo Não 

Circulante, no subgrupo de “Ativo Realizável a Longo Prazo”, conforme inciso II do art. 179 da 

Lei nº 6.404/79. 

Alternativa C: INCORRETA. Com base no prefácio do CPC 00, a característica “prudência” foi 

retirada da condição de aspecto da representação fidedigna por ser inconsistente com a 

“neutralidade”, uma vez que ao escolher a subavaliação do Ativo ou a superavaliação do Passivo 

de forma conservadora perde-se a possibilidade de se obter uma informação neutra. 

Alternativa D: INCORRETA. Com base no item 18 do Pronunciamento Técnico CPC 16 – 

Estoques, o valor dos juros embutidos, que é a diferença entre o preço de aquisição à vista e o 

preço de aquisição a prazo, deve ser reconhecido como despesa de juros durante o período de 

vencimento da dívida e não imediatamente no momento da compra. 

Alternativa E: CORRETA. De acordo com o § 2º do art. 1° da resolução CFC 750/93 “na 

aplicação dos Princípios de Contabilidade há situações concretas e a essência das transações 

deve prevalecer sobre seus aspectos formais”. Uma vez que a resolução CFC 750/93 foi 

revogada a partir 1° de janeiro de 2017 pela NBC TSP Estrutura Conceitual, coube à essa norma 

ratificar a prioridade da essência sobre a forma, como pode ser observado no item 8.29: 

“Todas as transações materiais, eventos e outros itens reportados são apresentados de 

maneira que transmitam a sua essência em vez da sua forma jurídica ou outra forma, de 

modo que as características qualitativas da relevância e da representação fidedigna sejam 

alcançadas”. 

 

Contabilidade Publica 

 

25) A autarquia hospitalar estadual Dr. Menezes de Cabral alienou dois veículos pelo valor total 

de R$ 65.500,00, incluídos ganhos com alienação no valor de R$ 4.500,00. Considerando as 
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Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBC T), nessa transação, sob 

o aspecto patrimonial, ocorreu uma 

 

[A] receita patrimonial e variação patrimonial quantitativa no valor de R$ 61.000,00 e R$ 

4.500,00, respectivamente. 

[B] variação patrimonial quantitativa no valor de R$ 65.500,00. 

[C] receita de capital e variação patrimonial qualitativa no valor de R$ 61.500,00 e R$ 4.500,00, 

respectivamente. 

[D] diminuição do ativo no valor de R$ 65.500,00. 

[E] variação patrimonial qualitativa e quantitativa no valor de R$ 61.000,00 e R$ 4.500,00, 

respectivamente. 

 

Grau de dificuldade: intermediário. 

 

Alternativa A: INCORRETA. A receita patrimonial (variação patrimonial aumentativa) e a 

variação patrimonial quantitativa representam o mesmo valor: R$ 4.500,00. 

Alternativa B: INCORRETA. A variação patrimonial quantitativa foi no valor de R$ 4.500,00. 

Alternativa C: INCORRETA. A receita de capital a ser registrada no subsistema orçamentário será 

registrada no valor de R$ 65.500,00, enquanto a variação patrimonial qualitativa será no valor 

de R$ 61.500,00. 

Alternativa D: INCORRETA. Essa operação exigirá uma baixa no ativo de R$ 61.500,00 que será 

compensada por uma entrada de R$ 65.500,00, o que provocará um aumento de R$ 4.500,00. 

Alternativa E: CORRETA. Podemos entender que essa operação provocará no sistema 

patrimonial um lançamento com duas repercussões patrimoniais distintas: 

 

• As variações qualitativas “alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar 

o patrimônio líquido”, segundo a NBC T 16.4 item 9. Dessa forma, no exemplo dado, as 

variações qualitativas importarão em R$ 61.500,00, pois esse valor será baixado da 
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depreciação contra o custo histórico dos bens, ambas contas do ativo, não alterando 

conta de resultado.  

• De forma diferente, as variações quantitativas são “aquelas decorrentes de transações 

no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido.” – de acordo à NBC 

T 16.4 item 8 –, e serão representadas pelo crédito na conta Variação Patrimonial 

Aumentativa com Ganho de Alienação no valor de R$ 4.500,00. 

 

26) O Estado de Eldorado do Norte, considerando a aposentadoria de vários servidores efetivos, 

assinou um contrato de terceirização de mão de obra, no valor de R$ 750.000,00, destinados 

à substituição desses servidores, até a realização de novo concurso. De acordo com a Lei 

Complementar n.º 101/2000, o valor do contrato será contabilizado como 

 

[A] locação de mão de obra terceirizada. 

[B] pessoal e encargos sociais. 

[C] pessoal civil. 

[D] outras despesas de pessoal. 

[E] contratação por tempo determinado. 

 

Grau de dificuldade: intermediário. 

 

Alternativa A: INCORRETA. Opção não prevista na Lei. 

Alternativa B: INCORRETA. Opção não prevista na Lei. 

Alternativa C: INCORRETA. Opção não prevista na Lei. 

Alternativa D: CORRETA. Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal (101/2000, Art. 18) “§ 1o”, 

os valores dos contratos de terceirização de mão de obra que se referem à substituição de 

servidores e empregados públicos serão contabilizados como “Outras Despesas de Pessoal”. 

Alternativa E: INCORRETA. Opção não prevista na Lei. 
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27) No mês de maio de 2015, entre as receitas arrecadadas por determinada entidade do setor 

público, R$ 225.000,00 referem-se a impostos inscritos em dívida ativa e R$ 270.000,00, à 

alienação de dois terrenos. Sob o aspecto orçamentário, os valores arrecadados classificam-

se, respectivamente, nas origens de receitas, em 

 

[A] outras receitas correntes e alienação de bens. 

[B] amortização da dívida e alienação de imóveis. 

[C] receita tributária e alienação de bens. 

[D] dívida ativa tributária e patrimonial. 

[E] impostos e receita de capital. 

 

Grau de dificuldade: intermediário. 

 

Alternativa A: CORRETA. Ao determinar o grupo Outras Receitas Correntes, o Manual de 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) inclui recebimentos provenientes da dívida 

ativa quando normatiza que “neste título, inserem-se multas e juros de mora, indenizações e 

restituições, receitas da dívida ativa e as outras receitas não classificadas nas receitas correntes 

anteriores.” (Grifo nosso) Também conceitua o grupo Alienação de Bens: “são ingressos 

financeiros com origem específica na classificação orçamentária da receita proveniente da 

alienação de bens móveis ou imóveis de propriedade do ente público.” (Grifo nosso) 

Alternativa B: INCORRETA. A Amortização da Dívida na realidade constitui uma despesa e não 

existe o grupo de origem de receita “alienação de imóveis”. 

Alternativa C: INCORRETA. Conforme explicamos na alternativa A, as receitas da dívida são 

classificadas como Outras Receitas Correntes. 

Alternativa D: INCORRETA. Não existe o grupo de origem de receita “dívida ativa tributária”. O 

conceito dados pelos MCASP para as Receitas Patrimoniais não comportam o pagamento da 

dívida ativa: “são receitas provenientes da fruição do patrimônio de ente público, como por 

exemplo, bens mobiliários e imobiliários ou, ainda, bens intangíveis e participações societárias.” 
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Alternativa E: INCORRETA. Não existem origens de receitas denominadas impostos, tampouco 

receita de capital. 

 

Auditoria 

 

28) O teste de detalhes nos procedimentos substantivos de auditoria que consiste em obter, 
por meio de confirmação com terceiros, informações sobre saldos a receber e obrigações 
que a entidade auditada mantém, é denominado: 

 
(A) Inspeção. 
(B) Observação. 
(C) Reexecução. 
(D) Circularização. 
(E) Indagação. 
 
Grau de dificuldade: Fácil 
 
Dica do Autor: Esta questão trata dos procedimentos de auditoria. Conforme a NBC TA 500 do 
CFC – Conselho Federal de Contabilidade sobre Evidência de Auditoria, o objetivo do auditor é 
definir e executar procedimentos de auditoria que permitam conseguir evidência de auditoria 
apropriada e suficiente que lhe possibilite obter conclusões razoáveis para fundamentar a sua 
opinião.  
 
Alternativa A: INCORRETA. Trata do procedimento de auditoria de inspeção, que envolve o 
exame de registros, documentos e ativos. Um exemplo: inspeção de evidência de aprovação de 
uma ordem de compra. 
Alternativa B: INCORRETA. Trata do procedimento de auditoria de observação, que se 
caracteriza pelo acompanhamento dum processo ou procedimento realizado por terceiros, no 
momento da sua execução. Neste caso, o exame é visual, um exemplo é a observação de parte 
do processo de pagamentos de uma empresa, a fim de identificar sua adequação as melhores 
práticas de controle interno. 
Alternativa C: INCORRETA. A reexecução é um procedimento de auditoria realizado de forma 
independente, ou seja, o auditor que está analisando a eficácia de um de procedimento ou 
controle executa os mesmos passos, a fim de analisar o controle interno de uma entidade. 
Alternativa D: CORRETA. Ao se analisar as diretrizes da NBC TA 505 – Confirmações Externas; se 
pode verificar que este procedimento é um dos mais confiáveis, pois se trata de solicitação de 
informações diretamente a terceiros, normalmente, por uma carta, cuja resposta é um 
documento, seja em papel, no formato eletrônico ou outro meio enviado diretamente ao 
auditor.  
Alternativa E: INCORRETA. A indagação é um processo de obtenção de informações financeiras 
ou não financeiras junto a pessoas da entidade auditada ou fora dela, a fim de se produzir 
evidências suficientes para formação de opinião. Exemplo: Um auditor indaga ao gerente de 
vendas sobre a quantidade de vendas do ano em relação ao ano anterior. 
 
 
29) O procedimento de auditoria que somente pode ser realizado no final do período ou após 

ele, segundo a NBC TA 330, é 
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(A) a contagem física de inventário. 
(B) o confronto das demonstrações contábeis com seus registros. 
(C) o teste de superavaliação de contas de natureza devedora. 
(D) o teste de subavaliação de contas de natureza credora. 
(E) a verificação de informações comparáveis de períodos anteriores. 
 
Grau de dificuldade: Intermediário 
 
Dica do Autor: A NBC TA 330 (Resposta do Auditor aos Riscos Avaliados) trata da 
responsabilidade do auditor ao planejar e implementar respostas aos riscos de distorção 
relevante, identificados e avaliados pelo auditor de acordo com a NBC TA 315 na auditoria de 
demonstrações contábeis. Desta forma, o objetivo do auditor é o de obter evidência de auditoria 
apropriada e suficiente relacionada aos riscos avaliados de distorção relevante, o que é, 
normalmente, realizado por procedimentos de auditoria. 
 
Alternativa A: INCORRETA. O inventário físico é um procedimento que pode ser realizado em 
data intermediária ou final. 
Alternativa B: CORRETA. O confronto das demonstrações contábeis com seus registros é um 
exemplo dos procedimentos de auditoria que somente podem ser realizados no final do período 
ou após ele, conforme NBC TA 330, que deve seguir a lógica de acompanhamento de preparação 
final das demonstrações contábeis. Ou seja, não teria sentido confrontar as demonstrações 
contábeis finais com registros intermediários. 
Alternativa C: INCORRETA. O teste de superavaliação de contas de natureza devedora pode ser 
realizado em análise preliminar em uma data intermediária ou no final do exercício.  
Alternativa D: INCORRETA. O teste de subavaliação de contas de natureza credora pode ser 
realizado em análise preliminar em uma data intermediária ou no final do exercício.  
Alternativa E: INCORRETA. A verificação de informações comparáveis de períodos anteriores é 
um procedimento analítico, o qual pode ser realizado no final do período ou em data 
intermediária. 
 

30) Em conformidade com as normas de auditoria, para que um auditor seja considerado 
experiente, deve demonstrar que tem experiência prática de auditoria e conhecimento 
razoável de: 

 
a) processos de auditoria, demandas judiciais e de relatórios econômicos e financeiros que 
servem de base para a estratégia de negócios semelhantes e dos concorrentes. 
b) normas tributárias, processos de produção das principais atividades econômicas e formação 
em administração de empresas, economia ou contabilidade. 
c) ambiente de negócios que opera a entidade, experiência prática de planejamento de 
auditorias em empresas semelhantes e concorrentes, atuação em auditoria em tempo superior 
a 5 anos. 
d) normas de auditoria e exigências legais, assuntos de auditoria e de relatório financeiro 
relevantes ao setor de atividade da entidade e processos de auditoria. 
e) normas contábeis, identificação de fraudes e atuação em auditoria em tempo superior a 3 
anos. 
 
Grau de dificuldade: DIFÍCIL 
 
Dica do autor: A NBC TA 230 – DOCUMENTAÇÃO DE AUDITORIA esclarece que o auditor 
experiente é um indivíduo (interno ou externo à firma de auditoria) que possui experiência 
prática de auditoria e conhecimento razoável de: 
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- processos de auditoria; 
- normas de auditoria e exigências legais e regulamentares aplicáveis; 
- ambiente de negócios em que opera a entidade; e 
- assuntos de auditoria e de relatórios financeiros relevantes ao setor de atividade da entidade. 
 
É uma questão para ter cuidado, pois todos os aspectos elencados nela são próximos à vida 
profissional do auditor. 
 
Alternativa A: INCORRETA. A alternativa não encontra respaldo nas normas de auditoria, já que 
ela não explicita exatamente um conhecimento de demandas judiciais e de relatórios 
econômicos e financeiros que servem de base para a estratégia de negócios semelhantes e dos 
concorrentes. 
Alternativa B: INCORRETA. A alternativa também não encontra respaldo nas normas de 
auditoria, já que ela não explicita exatamente um conhecimento de normas tributárias, 
processos de produção das principais atividades econômicas. Já quanto ao quesito formação, é 
necessário que o auditor independente seja bacharel em Ciências Contábeis e devidamente 
registrado no CRC de sua região na categoria de contador. 
Alternativa C: INCORRETA. Outra alternativa que não encontra respaldo nas normas de 
auditoria, já que ela não explicita experiência prática de planejamento de auditorias em 
empresas semelhantes e concorrentes e atuação em auditoria em tempo superior a 5 anos. 
Alternativa D: CORRETA. A alternativa encontra fundamento literal nas normas de auditoria, 
que explicita exatamente um conhecimento razoável de normas de auditoria e exigências legais, 
assuntos de auditoria e de relatório financeiro relevante ao setor de atividade da entidade e 
processos de auditoria. Como se pode perceber a norma é bem ampla neste aspecto, ela não 
específica detalhadamente o que forma a experiência de um auditor.  
Alternativa E: INCORRETA. A alternativa não encontra respaldo nas normas de auditoria, já 

que ela não explicita exatamente um conhecimento de normas contábeis, identificação de 

fraudes e atuação em auditoria em tempo superior a 3 anos. 
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