


APRESENTAÇÃO DO E-BOOK 

Olá, Estrategista! 

A prova do concurso da SEFAZ CE está batendo na porta! Nesse momento, muitos concurseiros se sentem 

ansiosos, com medo e até inseguros. Porém, não se desespere! Nós estamos aqui para te ajudar! 

Pensando em te deixar afiado(a) para o seu exame, convocamos o nosso time de professores para a Revisão 

de Véspera SEFAZ CE. Serão MAIS DE 12 HORAS de transmissão GRATUITA em nosso canal do Youtube, com 

as últimas dicas imperdíveis para a sua prova.  

A nossa intenção é que você faça a prova com o conteúdo fresquinho na cabeça e garanta a sua aprovação! 

Este e-book nada mais é do que o material de aula que os nossos professores utilizarão durante a Revisão, 

compilado para você. Deste modo, você conseguirá acompanhar o que será exibido na tela, fazer anotações, 

destacar os pontos importantes etc. Caso ainda não tenha visto, nossa Revisão de Véspera SEFAZ CE seguirá 

a seguinte programação: 

Horário Disciplina Professor 

7h às 8h Noções de Direito Administrativo e Ética na 
Administração Pública 

Herbert Almeida 

8h às 9h45 Legislação Tributária do Estado do Ceará Eduardo da Rocha 

9h45 às 10h30 Noções de Direito Constitucional Nelma Fontana 

10h30 às 11h30 Economia e Finanças Públicas Celso Natale 

11h30 às 12h30 Contabilidade Geral e de Custos Silvio Sande 

12h30 às 13h Educação Fiscal Rafael Rocha 

13h às 13h45 Matemática e Raciocínio Lógico Brunno Lima 

13h45 às 14h45 Auditoria Fiscal Guilherme Santanna 

14h45 às 15h30 Administração Geral e Pública Stefan Fantini 

15h30 às 16h30 Direito Tributário Fábio Dutra 

16h30 às 17h15 Estatística Carlos Henrique 

17h15 às 18h Administração Orçamentária e Financeira e 
Patrimonial e Orçamento Público 

Luciana Marinho 

18h às 18h45 Informática Renato da Costa 
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Direito Administrativo e Ética
Revisão de véspera – Sefaz CE

Prof. Herbert Almeida
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 Expressos
 Legalidade
 Impessoalidade
 Moralidade
 Publicidade
 Eficiência

Regime jurídico-administrativo

 Implícitos
 Supremacia e indisponibilidade

 Autotutela

 Segurança jurídica

 Continuidade

 Razoabilidade e proporcionalidade

Regime jurídico-administrativo
 Princípio da hierarquia

 Coordenação e subordinação
 Súmula vinculante

 Princípio da precaução
 evitar danos graves por meio de medidas preventivas

 Princípio da sindicabilidade
 Controle das atividades administrativas (abrange a autotutela)

 Princípio da presunção de legitimidade ou de veracidade
 Presunção da verdade
 Presunção da legalidade (legitimidade)
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Regime jurídico-administrativo

 Princípio da subsidiariedade
 O Estado deverá:

 exercer as suas funções próprias (segurança, justiça, etc.)
 atuar de forma supletiva em relação às questões sociais e econômicas

 Princípio da responsividade
 O administrador deverá prestar contas e poderá ser responsabilizado pelos suas condutas.

 Princípio intranscendência subjetiva das sanções
 As sanções não podem “extrapolar” a pessoa do infrator

 Um administrador não pode ser prejudicado por ato de outro

Cebraspe – PRF / 2021
Determinado órgão público firmou contrato administrativo com uma empresa de reconhecida especialização no
mercado, para a prestação de serviços de treinamento de pessoal de natureza singular aos seus servidores.
Durante a execução do contrato, a empresa descumpriu uma das cláusulas contratuais. A administração pública,
então, aplicou multa por inexecução parcial do acordado. Insatisfeita, a empresa impetrou mandado de
segurança no Poder Judiciário em face do ato administrativo que aplicaria a penalidade sem prévia opitiva.

Considerando essa situação hipotética, julgue os itens que se seguem.

O ajuizamento da ação judicial para conter eventuais abusos praticados pela administração pública caracteriza a
aplicação do princípio da sindicabilidade.

Gabarito: correto.
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Cebraspe – TCDF / 2021
Dado o princípio da confiança, caso verificada legítima expectativa do
administrado, pode haver a manutenção de atos administrativos
antijurídicos.

Gabarito: correto.

Prof.

ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Desconcentração

Órgãos públicos

Mesma pessoa jurídica

Com hierarquia / Com subordinação

Descentralização

Entidades – Pessoas jurídicas distintas

Sem hierarquia / com vinculação

Por outorga / Por delegação
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ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Entidade Criação Natureza Atividades Resp. Civil Regime de pessoal

Autarquias Por lei Direito Público Típicas Objetiva Estatutário

Fundações 
Públicas

Por lei Direito Público

Interesse social Objetiva

Estatutário

Autorizada
por lei Direito Privado CLT

Empresas 
públicas /

SEM

Autorizada
por lei Direito Privado

1) Atividade 
econômica

Subjetiva 
(direito privado)

CLT

2) Serviços 
Públicos Objetiva

Cebraspe – TCE RJ / 2021
Serviços sociais autônomos são pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem
fim econômico, criadas por lei para desempenhar certas atividades, integrando a
administração pública indireta

Cebraspe – Codevasf / 2021
São exemplos de entidades integrantes da administração pública indireta as
agências reguladoras, as sociedades de economia mista e as organizações sociais

Gabarito: errado.

Gabarito: errado.
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Prof.

PODERES ADMINISTRATIVOS

Discricionário vs. vinculado

Hierárquico (ordens, fiscalizar, rever, delegar, avocar, punir)

Disciplinar (punir -> servidores + particulares disciplina interna)

Regulamentar / normativo (regulamentos, decretos autônomos)

Polícia: (condicionar / restringir -> coletividade)

Judiciária vs. Administrativa

Ciclo/delegação: ordem, consentimento, fiscalização e sanção

APOSTAS

 Delegação do poder de polícia

 Entidades de direito público: todas as fases;

 Ent. admin. direito privado (por lei, serviços públicos do Estado, regime
não concorrencial: cons., fisc. e sanção)

 Regulamentos autorizados:

 Deslegalização / Podem inovar (com limites)

 Poder disciplinar (vínculo especial) vs. de polícia (vínculo geral)
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Cebraspe – TCE RJ / 2021
O poder de polícia administrativa é indelegável a particulares e entre órgãos

O ato regulamentar poderá impor obrigações e direitos, desde que estes não sejam contrários
à lei que tiver ensejado a sua prática

Cebraspe – TCDF / 2021

Gabarito: errado.

Gabarito: errado.

Prof.

ATOS ADMINISTRATIVOS

Elementos: Com Fi For M Ob

Atributos: PATI

Desfazimento:

Anulação (ilegal, ex tunc, Judiciário + Administração)

Revogação (mérito, ex nunc, Administração)

Cassação, caducidade, contraposição, renúncia

Convalidação: competência / forma (sanáveis)
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Prof.

ATOS ADMINISTRATIVOS

Normativos Ordinatórios Negociais Enunciativos Punitivos

Regulamentos
Regimentos
Resoluções
Decretos
Deliberações
Instruções 
normativas

Circulares
Ordens de serviço
Portarias
Avisos
Despachos
Ofícios
Instruções
Provimentos

Licença
Autorização
Permissão
Aprovação
Admissão
Visto
Homologação
Dispensa
Renúncia
Protocolo 
administrativo

Certidões
Atestados
Pareceres
Apostilas

Multa
Interdição de 
atividade
Destruição de 
coisas

 Silêncio administrativo / fato administrativo

 Tipicidade

 Espécies de atos administrativos

 Ordinatório, normativo, enunciativo, negocial e punitivo

 Negocial: licença, autorização e permissão.

APOSTAS
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Por meio da licença, ato unilateral e vinculado, a administração faculta aos
interessados o exercício de determinada atividade.

Cebraspe – TCDF / 2021

Gabarito: correto.

Prof.

SERVIÇOS PÚBLICOS

Concessão

 Licitação (concorrência ou diálogo competitivo)

 Pessoa jurídica ou consórcio de empresas

 Sem precariedade (não admite revogação)

 Natureza contratual

Permissão

 Licitação (sem definir modalidade)

 Pessoa física ou jurídica

 Título precário (admite revogação)

 Natureza contratual / contrato de adesão



13 /0 8 /2 0 2 1

10

Prof.

SERVIÇOS PÚBLICOS

Autorização

 Ato unilateral

 Discricionário, precário e sem prazo

 Pessoa física ou jurídica

 Não exige licitação

Revisão
Prof. Herbert Almeida

A prestação de serviços públicos de transporte coletivo sob o regime de permissão prescinde
de licitação, que é exigida apenas para a modalidade de concessão.

SEFAZ DF / 2020

Gabarito: errado.
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Prof.

LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO

 Requisitos

 Identificação do requerente / especificação da informação

 Não pode:

 exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação

 Acesso:

 Regra: imediato

 Se não for possível: 20 dias (comunicar ou indicar as razões da recusa);

 Prorrogação: 10 dias.

Prof.

LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO

 Prazos de sigilo

 ultrassecreta: 25 (vinte e cinco) anos;

 secreta: 15 (quinze) anos; e

 reservada: 5 (cinco) anos.

 Informações pessoais:

 Acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo;

 Prazo máximo de 100 (cem) anos a contar da sua data de produção;

 Agentes públicos legalmente autorizados e pessoa a que elas se referirem;

 Acesso por terceiros: previsão legal ou consentimento expresso da pessoa.
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Se uma sociedade de economia mista detiver, em seus arquivos, documento com dados de uma
pessoa, referentes a sua intimidade e a sua vida privada, o acesso a esses dados será restrito, no
prazo previsto em lei, se houver correspondente classificação de sigilo

Cebraspe / TCDF / 2021

Gabarito: errado.

OBRIGADO
Prof. Herbert Almeida
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Direito Constitucional 

Profª. Nelma Fontana

Reclamação/Controle de Constitucionalidade
Efeito Vinculante

 Órgãos do Poder Judiciário;
 Administração Pública.
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1. (CESPE/CEBRASPE/Polícia Federal) Para o efeito do conhecimento da
reclamação constitucional, o STF admite o uso da teoria da transcendência
dos motivos determinantes das ações julgadas em sede de controle
concentrado.

2. (CESPE/CEBRASPE/TJ-CE) A admissão de reclamação constitucional
ajuizada contra omissão do poder público que contrarie súmula vinculante
independe do esgotamento da via administrativa.

3. (CESPE/CEBRASPE/APEX Brasil) Para a publicação de nova súmula vinculante
na imprensa oficial, o respectivo texto deve ser aprovado

A) por, no mínimo, sete ministros do STF, obrigando aos demais órgãos do
Poder Judiciário e a todos os órgãos do Poder Legislativo e da administração
pública.
B) por, no mínimo, seis ministros do STF, obrigando a todos os órgãos do
Poder Judiciário e da administração pública direta e indireta, nas esferas
federal, estadual e municipal.
C) por, no mínimo, oito ministros do STF, obrigando aos demais órgãos do
Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas
federal, estadual e municipal.
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D) pela maioria absoluta dos membros do STF, obrigando aos demais órgãos
do Poder Judiciário e a todos os órgãos do Poder Legislativo e da
administração pública.

CPI

§ 3º As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de
investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos
regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e
pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento
de um terço de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo
certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público,
para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.
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4. (CESPE/CEBRASPE/Ministério da Economia) Uma CPI possui atribuições
investigatórias que lhe são inerentes, como ordenar busca e apreensão
de bens, objetos e computadores, desde que essa diligência não se
efetive em espaços domiciliares, porém não tem poder jurídico para,
mediante requisição a operadoras de telefonia, determinar interceptação
telefônica nem para quebrar sigilo imposto a processo sujeito a sigilo
judicial.

Atribuições do Presidente da República
1. Destaque
Compete privativamente ao Presidente da República
(...) VI – dispor, mediante decreto, sobre:
a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar
aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos;
b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos

2. Competências delegáveis
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Responsabilidade do Presidente da República
§ 3º Enquanto não sobrevier sentença condenatória, nas infrações comuns, o
Presidente da República não estará sujeito a prisão.

§ 4º O Presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser
responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções.

5. (CESPE/CEBRASPE/TCE-RJ) As constituições dos estados não podem
estender aos governadores a prerrogativa do presidente da República quanto à
impossibilidade de prisão, em crimes comuns, até sentença condenatória
transitada em julgado.

6. (CESPE/CEBRASPE/SEFAZ-AL) É viável a extinção de órgãos públicos por meio
de decreto do presidente da República na hipótese de redução de despesa
para a União.
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OBRIGADA
Profª. Nelma Fontana

Economia Brasileira
Da Primeira República ao Governo Dilma

Prof. Celso Natale
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Primeira República (1989-1930)
► O café foi o produto que mais impulsionou a economia brasileira desde

meados do século XIX até a década de 1930.

► O setor cafeeiro assumiu um papel fundamental na determinação dos ciclos
econômicos da economia como um todo, afetando a receita de divisas, a renda
interna e a arrecadação fiscal. Nas três primeiras décadas do século XX, o
comportamento da economia brasileira esteve ligado ao desempenho de seu
Balanço de Pagamentos (BP).

► A expansão da economia cafeeira demandou aumento da força de trabalho na
região, que à época era composta basicamente de escravos, inicialmente
deslocando esses trabalhadores do norte para o sul do país, e, posteriormente,
o aumento da imigração de trabalhadores europeus, caracterizando dois
fortes movimentos demográficos.

Primeira República (1989-1930)
► Com a Proclamação da República no Brasil, em 1889, apesar da mudança

no regime político, os alicerces econômicos do país não se alteraram. Ou
seja, continuaria caracterizado o sistema colonial.

► Durante a Primeira República, três momentos são considerados cruciais na
estrutura produtiva do Brasil. São eles:
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Primeira República (1989-1930)
A Crise do Encilhamento: junto ao desenvolvimento da economia cafeeira
e das mudanças político-econômicas do período, uma grande mudança
ocorreu: o fim da escravidão no Brasil.

• Nesse sentido, o Ministro da Fazenda da República, Rui Barbosa,
adotou um conjunto de medidas, buscando tornar a oferta
monetária compatível com a nova realidade econômica do país.
Estas medidas ficaram conhecidas popularmente como política
do Encilhamento.

 Através das medidas adotadas pela política do Encilhamento, a
oferta de moeda cresceu rapidamente no país, trazendo
consequências desastrosas, como:

 Falência de estabelecimentos bancários e de empresas.
 Desequilíbrios no Balanço de Pagamentos e desvalorização
cambial.

 Inflação.

Primeira República (1989-1930)
A Primeira Guerra Mundial: a economia não tardou a apresentar problemas
resultantes do favorecimento do café sobre os demais produtos para exportação.

 Em 1913, o país sentiu o efeito das baixas cotações do café, apresentando
problemas no Balanço de Pagamentos e entrando em recessão antes da
Primeira Guerra Mundial.

 A recessão foi agravada com a Guerra, que diminuiu também as importações
brasileiras, deteriorando a situação fiscal do governo, uma vez que houve
queda de receita tanto do imposto de importação quanto de exportação.

Pós-Guerra e a Grande Depressão de 1929: a economia brasileira apresentou
oscilações, apresentando períodos de prosperidade e outros de recessão.

 A grande depressão de 1929 trouxe severas consequências para a economia
brasileira, na medida em que houve redução significativa dos preços de
exportação e interrupção do influxo de capitais estrangeiros.

 Em setembro daquele ano, o Brasil decretou moratória e suspendeu os
pagamentos relativos à dívida pública externa.
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Primeira República (1989-1930)
► A Política de Valorização do Café:

o No convênio celebrado em Taubaté, em fevereiro de 1906,
definiram-se as bases do que se denominou Política de
Valorização do Café. Segundo Celso Furtado, essa política
constituiu uma intervenção governamental no mercado de café
para, mediante a compra de excedentes, restabelecer-se o
equilíbrio entre oferta e procura.

o Um efeito negativo dos programas de valorização do café foi a
manutenção de preços artificialmente altos, como decorrência
dos esquemas de valorização. Isso impediu, no longo prazo, a
saída de recursos daquele setor e diversificação da atividade
econômica no país – inclusive no sentido da industrialização.

1930-1945: Crise de 29 e Era Vargas
► A Crise de 1929 abalou a economia mundial e as relações comerciais

entre países, levando-os a passar por redução no volume de transações
internacionais. Teve início o declínio da economia agroexportadora,
fundada no café;

► De acordo com Celso Furtado, as políticas econômicas adotadas no início
dos anos 1930, utilizaram-se da política fiscal de aumento dos gastos para
estimular a demanda agregada;

► O Governo Provisório (1930-34) comprava estoques enormes de café e
depois os destruía, a fim de bancar o preço do produto;

► Como a demanda por café era bastante inelástica, essa política de redução
da oferta de café provocava aumento nos preços internacionais
proporcionalmente maior em relação à redução do volume, além de a
tributação onerar mais os consumidores (inelásticos) do que os produtores;
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1930-1945: Crise de 29 e Era Vargas
► Governo Constitucional da Era Vargas [1934 - 1937]:

o No sentido econômico, o rígido controle cambial, que havia sido
instituído em decorrência do esgotamento das reservas e do aumento
da taxa de câmbio, foi atenuado no segundo semestre de 1934.

o Nos anos iniciais da década de 30 a estrutura das exportações
manteve-se inalterada, mas a partir de 1934 a importância das
exportações de café declinou, resultado da queda dos preços de café.

1930-1945: Crise de 29 e Era Vargas
► Estado Novo [1937 - 1945]:

o Segundo Getúlio Vargas, o regime tinha como objetivo "reajustar o
organismo político às necessidades econômicas do país";

o Até o início da década de 1930, a estrutura econômica brasileira era
focada no modelo primário-exportador. Diante da pressão de uma
redução drástica na capacidade de importar e com objetivos de
nacionalização da economia, Getúlio Vargas deu início ao PSI -
Processo de Substituição de Importações:

o A ideia do PSI era superar as restrições externas por meio da produção
doméstica de bens anteriormente importados. Ainda, buscava-se
tornar a matriz de exportações mais diversificada, reduzindo a
dependência da balança comercial de bens primários;
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1930-1945: Crise de 29 e Era Vargas
o O PSI tinha como característica uma industrialização fechada por dois

motivos:
 Era voltada para dentro, isto é, visava ao atendimento do mercado

interno. Não tinha qualquer objetivo de exportar;
 Dependia em boa parte de medidas que a salvaguardassem da

concorrência externa (elevação de tarifas de importação, desvalorização
cambial etc.).

Dutra e Vargas (1945-1954)
▶No início do Governo Dutra, houve uma “ilusão de divisas” das autoridades do

Brasil.
▶O governo brasileiro se julgava credor dos Estados Unidos, devido à colaboração

oferecida durante a Segunda Guerra Mundial, acreditando que uma política
liberal de câmbio seria capaz de atrair fluxos significativos de investimentos
diretos estrangeiros.

▶A ilusão durou pouco, e logo em 1947, o governo reverteu tudo: instituiu
controles cambiais e restrição às importações.

▶Foi criado o Plano Salte, na tentativa de coordenar os gastos públicos visando os
setores de saúde, alimentação, transporte e energia. O plano fracassou
rapidamente.

▶O segundo governo de Vargas (1951) buscava controlar a inflação e as contas
públicas, para depois tomar medidas para o desenvolvimento do país: com
destaque para investimentos nas áreas de energia e transportes.
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Dutra e Vargas (1945-1954)
▶Entre 1951 e 1952, tudo ia bem. A valorização do café favorecia superávits na

balança comercial e a política cambial continuava fixa e sobrevalorizada. A
inflação era controlada pela combinação de políticas fiscal e monetária
contracionistas.

▶Mas já em 1952 o país entra numa crise cambial e atrasa seus pagamentos aos
credores internacionais, pois ficou sem divisas em moeda forte. As relações do
CMBEU se deterioraram, e os fluxos de investimentos americanos cessaram.

▶Em 1953, o governo instituiu um regime cambial com taxas múltiplas, cujo
objetivo era incentivar as exportações e frear as importações, pois o país estava
sem divisas e ainda tinha de continuar combatendo a inflação.

Dutra e Vargas (1945-1954)
▶O insucesso de reequilibrar as contas levou o governo a financiar seus

gastos por meio da emissão de moeda em uma política monetária
expansionista o que, claro, resultou em aceleração inflacionária.

▶Em 1954 Vargas toma uma decisão extrema para tentar se salvar do grande
desgaste político que vinha acumulando: dobrar o salário-mínimo.
Terminam o Governo e a vida de Vargas.
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Governo Jânio Quadros (1961)
▶O breve mandato de Jânio Quadros foi marcado por medidas econômicas

ortodoxas, como a contração das políticas monetárias e fiscal e a desvalorização
cambial, com a intenção de reverter os déficits em transações correntes
herdados.

▶As medidas adotadas pelo governo Jânio Quadros permitiram o
reescalonamento da dívida externa brasileira e a obtenção de novos
empréstimos externos.

▶Apesar do objetivo inicial de combater a inflação e recuperar o crédito externo,
seus efeitos foram minimizados pela renúncia de Jânio Quadros em agosto de
1961. Quem assume é seu vice: João Goulart.

Governo João Goulart (1961-1964)
▶O Governo “Jango” foi marcado pelo Plano Trienal, cujo objetivo era conciliar o

crescimento econômico com reformas sociais e combate à inflação. O cenário da
economia era de desaceleração da taxa de crescimento econômico junto ao
agravamento do processo inflacionário;

▶Ao final do governo João Goulart, a economia brasileira estava em uma situação
de descontrole:

▶Desequilíbrio das contas públicas e das emissões monetárias, resultando em
aceleração da inflação, bem como desequilíbrios do balanço de pagamentos.

▶Desaceleração da atividade econômica, instabilidade política e deposição do
governo João Goulart, o que fez o regime militar se estabelecer no país.
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PAEG (1964-1967)
▶O governo militar Castelo Branco assumiu uma economia em estagflação.
▶Diagnosticou como causas da inflação o déficit público, a expansão do

crédito às empresas e os reajustes salariais.
▶Não se comprometeu a acabar com a inflação de uma vez, e sim atenuá-la

gradualmente ao longo de três anos.
▶Contemplou importantes reformas estruturais, com a criação do Banco

Central do Brasil (BCB). Também foi conduzida uma ampla reforma
tributária.
▶No mercado externo, o PAEG desfrutou de condições favoráveis.

II PND E Choques do Petróleo (1973-1979)
▶O Fim do Acordo de Bretton Woods causou um forte desequilíbrio no

mercado cambial mundial.

▶O Primeiro Choque do Petróleo configurou um expressivo choque negativo
de oferta.

▶O choque do petróleo refletiu na piora da balança comercial, com
resultados negativos sobre a conta de transações correntes do balanço de
pagamentos como um todo.

▶O outro reflexo se deu exatamente sobre a inflação, que, a partir de 1974,
passou a se acelerar em relação aos patamares do período anterior, o
milagre econômico.
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II PND E Choques do Petróleo (1973-1979)
▶Substituição de importações nos setores de bens de capital e de insumos

básicos para a indústria.
▶Aceleração dos investimentos em prospecção de petróleo.
▶Elevação da capacidade geradora de energia elétrica, buscando viabilizar a

expansão da produção de bens com elevado conteúdo energético.
▶Forte crescimento dos investimentos governamentais, com a manutenção

da carga tributária e superávits primários nas contas públicas.
▶A execução do II PND foi acompanhada pela quase triplicação da dívida

externa bruta entre 1974 e 1979. As causas do endividamento externo foram
os próprios projetos do II PND, que exigiam grandes aportes de capital e
longo prazo de maturação.

Crise da Dívida (1980-1984)
▶No final de 1980, os credores internacionais começaram a desconfiar da

capacidade do Brasil de honrar suas obrigações, e o fluxo de investimentos no
país começou a cessar. O desequilíbrio nas transações correntes não pôde
mais ser financiado pela conta de capitais superavitária.
▶O Brasil precisaria achar outra forma para pagar a dívida, com o agravante

dos juros internacionais altos em resposta ao Segundo Choque do Petróleo
em 1979.
▶Para manter a credibilidade, o governo brasileiro decidiu promover um ajuste

voluntário ortodoxo de suas contas, com destaque para reequilibrar o balanço
de pagamentos por meio da balança comercial, ou seja, buscava-se ampliar as
exportações e diminuir as importações.
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Crise da Dívida (1980-1984)
▶A balança comercial volta a ser deficitária em 1982, e o PIB cresceu apenas

0,8%. A decretação de moratória do México sobre sua dívida externa em
agosto de 1982 foi o golpe final para cessarem os recursos para os
emergentes, por medo de contágio - e o fim do modelo brasileiro de
crescimento por endividamento.
▶Em 1983 e 1984 o Brasil teve de assinar uma série de entendimentos com o

FMI, e o período foi marcado pela perda de autonomia do país na condução
da política econômica.
▶A política baseava-se em contenção da demanda e estímulo das

exportações.

Crise da Dívida (1980-1984)
▶O estímulo das exportações dar-se-ia pela desvalorização cambial, elevação

dos derivados do petróleo e estímulo à competitividade da indústria
nacional, por meio de subsídios e controle de preços públicos.
▶A redução da demanda agregada se daria pela redução do déficit público,

aumento dos juros internos e redução dos salários reais, subindexando-os.
▶Essa política resultou em recessão em 1981 e 1983, com crescimento

inexpressivo em 1982, bem como aumento do desemprego;
▶O ciclo recessivo foi interrompido em 1984, quando o retorno do

crescimento mundial permitiu também o fim da crise da dívida externa e o
retorno ao crescimento. Pode-se concluir que a dívida foi internalizada.
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Governo Sarney (1985-1990)
Plano Cruzado
▶O plano pretendia, através do congelamento de preços, salários e câmbio,

acabar com a inflação inercial.
▶O país acumulou déficits na balança comercial que consumiram suas

reservas internacionais. Em 1987, o Brasil decretou moratória de sua dívida
externa.
▶Veio tudo de uma vez: fim tardio do congelamento dos preços, acionamento

do gatilho salarial e uma inflação fortalecida.
▶Fim da Conta Movimento: sua extinção em 1986 certamente trouxe maior

transparência e reduziu as possibilidades de descontrole orçamentário.

Governo Sarney (1985-1990)
Plano Bresser
▶O diagnóstico atribuía a inflação à sua própria inércia e também ao excesso

de demanda.
▶O Plano Bresser usou congelamento em três fases: congelamento por 90

dias, flexibilização (reajustes mensais pelo IPC dos três meses anteriores,
com o intuito de fazer baixar a inflação) e liberação de preços.
▶Para reduzir os desequilíbrios distributivos decorrentes do congelamento de

preços, o Plano Bresser instituiu a Unidade de Referência de Preços (URP),
que foi um indexador criado para corrigir salários e fornecer teto de preços
em linha com a política de congelamento (em três fases) do Plano.
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Governo Sarney (1985-1990)
Plano Verão
▶O Plano Verão é um “Plano Cruzado mais radical”, baseado em

congelamento de preços, por prazo indefinido.
▶O ajuste fiscal prometido nunca foi realizado.
▶A inflação cai no começo, mas já acelerava após poucos meses.
▶Ninguém mais acreditava no governo e, como esperavam o

descongelamento a qualquer momento, as pessoas antecipavam o
consumo, gerando pressão de demanda e mais inflação.

Planos Collor I e II (1990)
▶No começo dos anos 80, o Brasil havia convertido a dívida externa em

dívida interna, e desde então ela só cresceu. Além de crescer, os prazos
para pagamento da dívida ficaram cada vez menores.
▶O Plano Collor incluía ainda uma nova reforma monetária, que trouxe de

volta o cruzeiro, mas dessa vez turbinado e em paridade 1/1 com o
cruzado novo.
▶O congelamento de preços e salários ocorreu no começo do plano, mas

logo passariam a ser reajustados pela inflação esperada. O plano ainda
combateu a sonegação fiscal e adotou um regime de câmbio flutuante.
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Planos Collor I e II (1990)
▶O Plano Collor I recebeu muitas críticas. O bloqueio dos ativos foi

considerado uma medida inaceitável que, acreditava-se, implicaria na
redução da confiança dos poupadores e redução dos investimentos
privados.
▶É criado o Plano Collor II, que pretendia promover a racionalização

dos gastos na administração pública e modernizar o parque industrial
brasileiro, proporcionando menores custos aos produtores e, assim,
aumentando a oferta. Também sem sucesso.
▶A renúncia do Presidente Collor em 1992 não configurou ameaça à

estabilidade das instituições. Começava a gestação do plano que iria,
finalmente, estabilizar a economia brasileira.

Plano Real e FHC (1994-2001)
▶O Plano Collor I recebeu muitas críticas. O bloqueio dos ativos foi

considerado uma medida inaceitável que, acreditava-se, implicaria na
redução da confiança dos poupadores e redução dos investimentos
privados.
▶É criado o Plano Collor II, que pretendia promover a racionalização dos

gastos na administração pública e modernizar o parque industrial
brasileiro, proporcionando menores custos aos produtores e, assim,
aumentando a oferta. Também sem sucesso.
▶A renúncia do Presidente Collor em 1992 não configurou ameaça à

estabilidade das instituições. Começava a gestação do plano que iria,
finalmente, estabilizar a economia brasileira.



13 /0 8 /2 0 2 1

32

Plano Real e FHC (1994-2001)
▶Quando a economia estivesse acostumada com a URV e o saudável hábito

de não ajustar os benditos preços a todo momento, a URV sairia de cena.
Reforma Monetária: o Real
▶Em jul/94, entrava em cena a nova moeda, o Real. Para proteger o valor

de compra da nova moeda, adotou-se a âncora cambial, que consistiu na
fixação da paridade entre o real e o dólar de um para um, pois a taxa de
câmbio é um importante sinalizador de inflação;
▶Se a moeda doméstica perde valor, é sinal de que o poder de compra está

sendo perdido. Com o câmbio fixo, essa percepção era eliminada,
controlando as expectativas inflacionárias.

Plano Real e FHC (1994-2001)
Economia Pós-Estabilização Monetária:
▶O Plano Real foi bem-sucedido no combate à inflação, que era de 45%

ao mês em junho de 1994 e chegou a 1,7% ao ano, em 1998;
▶As crises do México, da Ásia e da Rússia obrigaram o governo a elevar a

taxa de juros para evitar a fuga de capitais, deprimindo a demanda
interna:
▶A estratégia de uso de âncora cambial e de juros elevados para conter a

inflação resultou em piora do endividamento externo, em um quadro de
ampla liquidez internacional. Os juros altos, combinados ao baixo
crescimento da economia, resultaram numa dinâmica perversa para a
dívida pública.
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Plano Real e FHC (1994-2001)
As reformas dos anos FHC
▶Controle da inflação
▶Privatizações.
▶Fim dos monopólios estatais nos setores de petróleo e telecomunicações.
▶Mudança no tratamento do capital estrangeiro.
▶Saneamento do sistema financeiro.
▶Reforma (parcial) da Previdência Social.
▶Renegociação das dívidas estaduais.
▶Aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
▶Ajuste fiscal, a partir de 1999.
▶Criação de agências reguladoras de serviços de utilidade pública.
▶Estabelecimento do sistema de metas de inflação.

Governo Lula (2003-2011)
Candidatura e eleição
▶Com a posse de Lula, havia temor no mercado. A “Carta ao Povo Brasileiro”

declarava que Lula se comprometia a “preservar o superávit primário o
quanto for necessário para impedir que a dívida interna aumente e destrua
a confiança na capacidade do governo de honrar os seus compromissos.”,
servindo para acalmar os mercados.

Primeiras medidas econômicas
▶Uma das medidas mais marcantes foi o aumento da meta de superávit

primário de 3,75 para 4,25% do PIB no período 2003-2006, determinando
os cortes de gastos públicos necessários para tal.
▶Cabe destacar ainda as propostas de reforma da previdência e tributária,

enviadas ao Congresso ainda em 2003.
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Governo Lula (2003-2011)
A economia durante o governo de Lula (2003-2010)
▶Dívida pública tornou-se menos indexada à taxa de câmbio, com ganho de

participação de indexadores relacionados às taxas de juros internas.
▶Dívida externa cresceu em relação ao PIB apenas entre 2007-2008 e 2009-2010,

com forte queda em todos os demais anos e no período como um todo.
▶Reservas internacionais cresceram: de 37,83 para 288,58 bilhões de dólares

entre 2002 e 2010.
Redução da Desigualdade
▶As camadas sociais mais pobres viram sua renda crescer de forma mais rápida do

que o restante da população.
▶A expansão do crédito contribuiu para o acesso a bens de maior valor, o que

contribuiu para a formalização e para a redução da desigualdade.

Governo Lula (2003-2011)
O PAC: Programa de Aceleração do Crescimento
▶O PAC foi lançado em janeiro de 2007, como um programa do

governo que englobava uma série de medidas econômicas a serem
tomadas nos quatro anos seguintes, sendo composto por cinco
blocos:

I. Melhoria da infraestrutura.
II. Estímulo do crédito e financiamento.
III. Melhoria do marco regulatório ambiental.
IV. Desoneração tributária.
V. Medidas fiscais de longo prazo.
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Crise do Subprime (2008)
▶Há certo consenso de que os efeitos da crise de 2008 foram relativamente baixos

no Brasil. O PIB apresentou crescimento positivo em 2008, de 4,2%. Apenas em
2009 houve queda: de 1,9%.

▶A economia brasileira encontrava-se numa posição bem mais confortável para
enfrentar essa tempestade mundial do que em crises anteriores, como em 1980 e
1990.

▶A saída de recursos internacionais se deu muito mais em razão da necessidade que
os investidores tinham de cobrir suas perdas em outros mercados do que por
conta de pessimismo com a economia brasileira.

▶O Banco Central permaneceu atento à liquidez no sistema bancário, tendo
liberado dezenas de bilhões de reais dos depósitos compulsórios, especialmente
para os bancos médios e pequenos, preferindo dessa forma irrigar o sistema
bancário, em vez de reduzir a taxa Selic.

Governo Dilma (2011-2016)
▶Lula encerrou seu governo com índice alto de aprovação, índices de

desemprego baixos e o país crescendo 7,5% em seu último ano de
mandato.
▶Esse sucesso contribuiu para a eleição de Dilma Rousseff, além de

explicar o otimismo que vigorava em relação aos rumos do Brasil, como
se estivéssemos diante de um novo “Milagre Econômico”.
▶Contudo, o cenário em 2010 apresentava indícios de que a bonança não

poderia durar para sempre, apesar do otimismo quase eufórico que
imperava no país, e no exterior.



13 /0 8 /2 0 2 1

36

Governo Dilma (2011-2016)
▶Do ponto de vista conjuntural, a economia emitia sinais clássicos de

superaquecimento, ou seja, os níveis de ocupação da indústria eram muito
altos em 2010.
▶O mercado de trabalho também apresentava sinais de “esgotamento”. O

alto nível de emprego torna difícil a busca por mão-de-obra, levando as
empresas a praticar salários reais superiores aos níveis de produtividade.
▶Com isso, após cinco anos nos quais a inflação, medida pelo IPCA, tinha

registrado média de 4,7% a.a., próxima da meta de 4,5%, a taxa atingiu
5,9% em 2010, aproximando-se do teto da “banda de tolerância” daquele
ano.

Governo Dilma (2011-2016)
Políticas Sociais no Governo Dilma
▶Em 2011, o Plano “Brasil Sem Miséria” buscava superar a extrema

pobreza até 2014. Para combinar ações de transferência de renda,
inclusão no mercado e acesso a serviços públicos, o plano
contemplava um enorme levantamento para “mapear a fome” no
país.
▶Pode-se dizer que o plano alcançou importantes avanços, pois o país

saiu do chamado “Mapa da Fome” já em 2014.
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Governo Dilma (2011-2016)
Fim de um ciclo e recessão econômica
▶O primeiro mandato de Dilma ficou marcado pela desoneração

tributária de alguns setores industriais, com destaque para os bens
duráveis. Contudo, essa medida comprometeu as receitas primárias do
governo, especialmente diante da desaceleração do crescimento do PIB.
▶No final de 2014, a inflação encontrava-se perto do teto da meta e as

expectativas completamente comprometidas. Nesse contexto, o
governo sofreu fortes críticas no sentido de ter abandonado o tripé
econômico (câmbio flexível, metas de inflação e superávits primários),
diante da política de valorização da taxa de câmbio e de redução dos
juros – algo que, oficialmente, negava.

Economia Internacional
Balanço de Pagamentos, Câmbio, IS-LM-BP, Modelos de Comércio, 
Instrumentos de Política Comercial.

Prof. Celso Natale
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Balanço de Pagamentos
Balança comercial

Exportação, Importação
Serviços

Manufatura, Transportes, Viagens, Financeiros.
Renda Primária

Salários, Rendas de investimentos.
Renda secundária

Transferências correntes

Conta Capital (receitas e despesas)
Ativos não financeiros não produzidos, transf. Capital

Conta Financeira
Investimentos diretos, em carteira, derivativos.
Ativos de reserva

Erros e Omissões

Registro sistemático das 
transações entre 
residentes e não 

residentes de um país 
durante determinado 

período de tempo.

Balanço de Pagamentos
 O Balanço de Pagamentos é divido em três grandes contas e uma “conta de chegada”: erros e

omissões.
 Conta-Corrente (transações correntes): registra o comércio de bens e serviços, as rendas de

fatores de produção e as transferências unilaterais.
 Conta de Capital: registra as transferências de ativos tangíveis ou intangíveis. Apenas capitais

autônomos.
 A Conta Financeira e a Conta de Capital são chamadas “contas de capitais”, e incluem os

denominados capitais autônomos e capitais compensatórios.
 Capitais autônomos incluem os ativos não financeiros não produzidos, as transferências de

capital, os investimentos diretos, os investimentos em carteira, os derivativos e outros
investimentos (como empréstimos e investimentos em moeda).

 Capitais compensatórios são os movimentos de capital que são precipuamente utilizados para
financiar o balanço de pagamentos do país em questão, quando este é deficitário, ou do resto
mundo, caso contrário.
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Balanço de Pagamentos
 Conta Financeira: registra o fluxo de capitais autônomos e

compensatórios.
 Erros e Omissões: é a conta de chegada usada para que os valores

“fechem”, eliminando discrepâncias entre as transações registradas
nas outras contas e a variação efetivamente observada nas reservas
internacionais.

 O saldo em transações correntes do BP, com sinal invertido, é igual à
variação da poupança externa naquele período considerado.

 O saldo do BP representa a variação de ativos de reservas.

Câmbio
 A taxa de câmbio nominal é o preço da moeda estrangeira medida em

moeda nacional.
 Isso se adotarmos a convenção do incerto, como fazem países cuja

moeda não é considerada forte (como o Brasil).
 Sendo assim, aumento da taxa, desvalorização da taxa e depreciação

da taxa são termos para quando a moeda nacional passa a valer
menos, enquanto queda da taxa, valorização da taxa e apreciação da
taxa significam o oposto.

 A taxa de câmbio real é o preço relativo dos bens de dois países.

 ereal=
e X P∗

P
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Câmbio
 Termos de troca podem ser entendidos como: TDT= VX

VM
 Paridade de poder de compra (PPC) ocorre quando uma unidade da moeda

nacional é capaz de comprar a mesma quantidade de bens no país ou no
exterior.

 Segunda a Lei do Preço Único, um item produzido de determinada maneira
em um país necessariamente deverá ter o mesmo preço que outro bem
produzido de maneira idêntica em outro país.

 A PPC não se verifica, principalmente, por causa de bens não
comercializáveis e tributos.

Câmbio
 Um regime cambial é a atuação (ou não) do governo no câmbio.

 Sob câmbio fixo, o governo determina a taxa e o Banco Central a
persegue. A vantagem é a previsibilidade, mas precisa de amplas
reservas e a política monetária torna-se passiva.

 No câmbio flutuante, o governo e o Banco Central não intervêm. A
vantagem é o equilíbrio do Balanço de Pagamentos.

 Outros regimes são: bandas cambiais, flutuação administrada, conselho
de moeda.
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IS-LM-BP
Hipótese Política Variável Câmbio fixo Câmbio Flexível

Perfeita mobilidade 
de capital

Política monetária 
expansionista

Renda - ↑
Juros - -

Política fiscal 
expansionista

Renda ↑ -
Juros - -

Sem mobilidade de 
capital

Política monetária 
expansionista

Renda - ↑
Juros - -

Política fiscal 
expansionista

Renda - ↑
Juros ↑ ↑

Mobilidade 
imperfeita de capital

Política monetária 
expansionista

Renda - ↑
Juros - ↓

Política fiscal 
expansionista

Renda ↑ ↑
Juros ↑ ↑

Economia do Setor Público
Funções do Estado, Políticas econômicas, Tributação, Déficit/Dívida 
Pública.

Prof. Celso Natale
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FUNÇÕES DO ESTADO

(RE)DISTRIBUTIVA ALOCATIVA ESTABILIZADORA

Palavras-chave:
Bens públicos

Palavra-chave:
Renda

Palavras-chave:
Ciclos econômicos

Melhorar a 
distribuição da 

riqueza gerada na 
economia

Buscar alocação 
(fornecimento) 

mais eficiente dos 
bens

1. Estabilidade da 
moeda

2. Crescimento
3. Emprego

Contabilidade Fiscal
Mensurações do déficit:

 Déficit primário: despesas não financeiras – receitas não financeiras
 Déficit operacional: déficit primário + juros reais da dívida
 Déficit nominal: déficit operacional + inflação

Métodos de apuração do déficit:

 Acima da linha: resultado de receitas e despesas
 Abaixo da linha: variação da dívida pública

No Brasil, As NFSP são apuradas pelo regime de caixa, à exceção dos resultados de 
juros, que são apurados pelo regime de competência.
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Contabilidade Fiscal
O conceito de Setor Público abrange:

 Setor público não financeiro
 Administração direta e indireta
 Sistema de previdência social pública
 Estatais não financeiras
 Itaipu binacional
 Fundos públicos

 Banco Central

O Governo Geral, em relação ao Setor público, não inclui o Banco Central e as
estatais.

A diferença entre dívida bruta e líquida é que esta considera os ativos.

TRIBUTAÇÃO
 Princípios Tributários

 Equidade: vertical e horizontal
 Capacidade
 Benefício
 Neutralidade
 Simplicidade

 Tipos de impostos
 Diretos e Indiretos
 Regressivos, proporcionais e regressivos

 Curva de Laffer
 Relação entre arrecadação e carga tributária

 Repartição do ônus tributário
 A parte mais elástica, paga menor proporção
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OBRIGADO
Prof. Celso Natale

Contabilidade Geral e Custos

Prof. Silvio Rogério
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Considerando que a contabilidade é a ciência que estuda os fenômenos patrimoniais sob o aspecto da
finalidade organizacional, julgue o item a seguir, no que se refere a conceitos, objetivos e finalidades da
contabilidade.

Para o estudo da contabilidade, patrimônio é a diferença entre ativos e passivos detidos pelas entidades.

01. (Revisão de Véspera - SEFAZ CE)

Julgue o item a seguir, a respeito de reservas, provisões, contas patrimoniais e contas de resultado.

O encerramento das contas de resultado tem como finalidade a determinação do lucro líquido.

02. (Revisão de Véspera - SEFAZ CE)
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Ainda com relação à contabilidade geral, julgue o item abaixo.

A apuração do resultado de um exercício social é feita por meio de créditos às contas de receitas e débitos às
contas de despesas, nos valores dos seus saldos, em contrapartida de uma conta transitória de apuração do
resultado do período.

03. (Revisão de Véspera - SEFAZ CE)

Em outubro de 2019, a empresa Beta assinou um contrato comprometendo-se a prestar determinado serviço
a um cliente. No mês seguinte, atendendo a uma cláusula contratual, o cliente efetuou um adiantamento em
dinheiro pelo serviço contratado. Em dezembro de 2019, o serviço foi finalmente prestado pela empresa Beta
ao cliente.

Considerando essa situação hipotética, julgue os itens seguintes.

Na contabilidade da empresa Beta, o adiantamento efetuado pelo cliente representa, ao mesmo tempo, uma
origem de recursos, com registro a crédito de uma conta do passivo circulante, e uma aplicação de recursos,
com registro a débito de uma conta do ativo circulante.

04. (Revisão de Véspera - SEFAZ CE)
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Acerca das operações contábeis típicas de uma empresa comercial julgue o item a seguir.

A apropriação de despesas de salários, ao final do mês, proporciona um acréscimo ao saldo do passivo circulante
e um decréscimo ao resultado do exercício.

No momento do pagamento dos salários apropriados, deverá ocorrer um débito no passivo circulante e um crédito
no disponível.

05. (Revisão de Véspera - SEFAZ CE)

Julgue o item a seguir, com base nos conceitos e normas aplicáveis à escrituração contábil.

Os livros diário e razão, por constituírem os registros permanentes de uma entidade e por serem
obrigatórios, devem ser registrados no registro público competente.

06. (Revisão de Véspera - SEFAZ CE)
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Julgue o item subsequente, relativo às seguintes contas: caixa; reservas de lucros; fornecedores; aplicações
financeiras; duplicatas a receber; encargos financeiros a transcorrer; duplicatas descontadas; imobilizado;
capital social; estoques; impostos e contribuições a recolher; empréstimos e financiamentos; receitas
financeiras a transcorrer.

Se, em uma compra de materiais para estoque, 50% do valor total for pago à vista e o restante for financiado
com juros, tem-se um fato contábil misto.

07. (Revisão de Véspera - SEFAZ CE)

Com relação aos pronunciamentos técnicos do CPC a respeito do conteúdo e a classificação contábil de
estoques, julgue os próximos itens.

Não são considerados estoques os terrenos e outros imóveis ainda que adquiridos com o propósito de
revenda.

09. (Revisão de Véspera - SEFAZ CE)
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Acerca dos tributos e seus impactos nas operações das empresas, julgue o item subsequente.

Os impostos recuperáveis incidentes sobre a compra de mercadorias para revenda não compõem o custo
desses estoques e devem ser reconhecidos como direitos contra o fisco em conta própria do ativo.

09. (Revisão de Véspera - SEFAZ CE)

Quanto ao passivo exigível e seus componentes julgue os itens subsequentes.

Nas contas de imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviço
de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação (ICMS) e sobre imposto sobre produtos
industrializados (IPI) a recolher, registra-se a diferença entre os impostos incidentes sobre os montantes de
compras e vendas de entidade.

10. (Revisão de Véspera - SEFAZ CE)
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Uma empresa adquiriu R$ 220.000 de materiais para a produção, sendo recuperáveis R$ 20.000 de IPI e R$
24.000 de ICMS.
Considerando essa situação hipotética, julgue o seguinte item a respeito do tratamento contábil aplicável aos
impostos e às contribuições.
O lançamento contábil a ser realizado na data de aquisição dos materiais deverá ser o seguinte.

D – Estoque de matérias-primas – R$ 176.000
D – IPI a recuperar – R$ 20.000
D – ICMS a recuperar – R$ 24.000
C – Fornecedores – R$ 220.000

11. (Revisão de Véspera - SEFAZ CE)

Com base nos pronunciamentos técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), julgue o item a
seguir.

Os estoques devem ser mensurados pelo menor valor apurado entre o valor realizável líquido e o valor de
custo, que inclui todos os custos incorridos para trazer os estoques à condição de venda.

12. (Revisão de Véspera - SEFAZ CE)
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Relativamente aos procedimentos de mensuração e avaliação de itens patrimoniais, de acordo com os
pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), julgue o item subsequente.

Para fins de aplicação do pronunciamento CPC 16 (R1), valor realizável líquido é o mesmo que valor justo.

13. (Revisão de Véspera - SEFAZ CE)

Com relação a operações envolvendo estoques de mercadorias, julgue o item subsecutivo.

Em um cenário econômico de altas de preço, a opção pela utilização do método PEPS (primeiro que entra,
primeiro que sai) provoca custos de mercadorias vendidas em valores maiores dos que os que seriam obtido
com a utilização da média ponderada.

14. (Revisão de Véspera - SEFAZ CE)
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Julgue os próximos itens, acerca do ativo imobilizado de companhias abertas.

O valor contábil de um ativo imobilizado é o valor pelo qual ele é reconhecido na contabilidade, sendo
deduzido da depreciação acumulada e da perda, também acumulada, por redução ao valor recuperável.

15. (Revisão de Véspera - SEFAZ CE)

Com relação aos pronunciamentos técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), julgue o item a
seguir.

Em conformidade com o regime de competência, os gastos incorridos para a colocação de um ativo
imobilizado recém-adquirido por uma entidade em local e condições que permitam o seu funcionamento de
acordo com o planejado pela administração devem ser reconhecidos como despesas do período.

16. (Revisão de Véspera - SEFAZ CE)
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Com relação a avaliação e mensuração de itens patrimoniais, julgue o item que se segue.

O valor da depreciação de um ativo imobilizado pode ser calculado por vários métodos, mas, uma vez
escolhido, o método deve ser mantido até a baixa do ativo em questão.

17. (Revisão de Véspera - SEFAZ CE)

Com relação ao tratamento contábil de ativos, passivos e tributos, julgue o item a seguir.

Os impostos e demais tributos devem ser excluídos dos custos de aquisição para efeito de mensuração dos
ativos imobilizados, ainda que sejam tributos não recuperáveis.

18. (Revisão de Véspera - SEFAZ CE)
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Julgue o item a seguir, relativo aos procedimentos contábeis e à forma correta de registro das
transações.

Uma entidade cujas atividades sejam exercidas em dois ou mais turnos de trabalho poderá
desconsiderar essa informação ao estabelecer a vida útil de suas máquinas, para fins de contabilização
da depreciação de seu imobilizado, visto que a legislação do imposto de renda determina os
percentuais fixos para cada tipo de ativo.

19. (Revisão de Véspera - SEFAZ CE)

Relativamente a avaliação, registro e mensuração de bens do ativo imobilizado, julgue os itens a seguir.

Um ativo imobilizado deve, após o seu reconhecimento inicial, permanecer registrado por valor que não
supere seus valores de recuperação

20. (Revisão de Véspera - SEFAZ CE)
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Com base nas Normas Brasileiras de Contabilidade Geral (NBC TG), julgue o próximo item.

O reconhecimento inicial de um ativo intangível que tenha sido adquirido em separado deve ser feito ao
custo, o qual deve incluir, entre outros elementos, os impostos de importação e os impostos não recuperáveis
incidentes sobre a compra.

21. (Revisão de Véspera - SEFAZ CE)

Com base nos pronunciamentos do CPC e nos seus reflexos na elaboração e divulgação das demonstrações
contábeis, julgue o item a seguir.

A distinção básica entre ativo intangível e goodwill reside no fato de o primeiro ser, necessariamente,
identificável, ao passo que o ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) não é
identificado individualmente apesar de ser um ativo que representa benefícios econômicos futuros, gerados
por outros ativos adquiridos em uma combinação de negócios

22. (Revisão de Véspera - SEFAZ CE)
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Acerca dos ativos intangíveis e do teste de impairment, julgue o item a seguir.

Os gastos com pesquisa e desenvolvimento de um ativo intangível são tratados, respectivamente, como
despesa no resultado do período e ativo, caso demonstrem, entre outros aspectos, capacidade de gerar
benefícios econômicos futuros.

23. (Revisão de Véspera - SEFAZ CE)

Julgue o item que se segue, relativo ao tratamento dos itens patrimoniais e resultados das empresas na
contabilidade brasileira.

Bens intangíveis adquiridos em uma combinação de negócios e que possam ser tecnicamente identificados de
modo confiável devem ser registrados pelo seu valor justo.

24. (Revisão de Véspera - SEFAZ CE)
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O processo de mensuração consiste em determinar os valores pelos quais os elementos das demonstrações
contábeis devem ser reconhecidos e apresentados nestas. A respeito das bases de mensuração de ativos e
passivos, julgue o item que se segue.

A amortização de ativo intangível com vida útil indefinida será iniciada quando o mesmo estiver disponível
para uso.

25. (Revisão de Véspera - SEFAZ CE)

Com relação aos pronunciamentos técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), julgue os
próximos itens.

Um ativo intangível com vida útil definida está sujeito à amortização de seu valor, a qual terá início no
momento em que tal ativo

26. (Revisão de Véspera - SEFAZ CE)
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Relativamente aos procedimentos de mensuração e avaliação de itens patrimoniais, de acordo com os
pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), julgue o item subsequente.

O impairment test dos ativos intangíveis com vida útil indefinida deve ser realizado anualmente, mesmo que
não haja indícios de que possa ter havido perda da recuperabilidade de seu valor

27. (Revisão de Véspera - SEFAZ CE)

Acerca dos ativos intangíveis e do teste de impairment, julgue o item a seguir.

Havendo indícios da redução do valor recuperável de um ativo intangível com vida útil indefinida, deve-se
proceder ao teste de redução do valor recuperável, comparando-se esse valor com o valor de mercado do
ativo.

28. (Revisão de Véspera - SEFAZ CE)
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A respeito da mensuração de ativos e da aplicação dos seus respectivos procedimentos patrimoniais, julgue o
item que se segue.

A reversão da perda por irrecuperabilidade de ativos deve ser reconhecida em contas de patrimônio líquido,
em razão de sua natureza.

29. (Revisão de Véspera - SEFAZ CE)

No que se refere a avaliação e mensuração dos itens do ativo imobilizado, julgue o item subsequente.

A constatação de que o valor de mercado das ações de uma empresa é inferior ao seu valor patrimonial é um
indicativo externo de que seus ativos podem estar sobreavaliados, sinalizando a necessidade de realização de
testes de recuperabilidade do valor patrimonial desses ativos.

30. (Revisão de Véspera - SEFAZ CE)
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31. (Revisão de Véspera - SEFAZ CE)

Considerando a mensuração de passivos, julgue o item subsecutivo, acerca de provisões e passivos
contingentes.

Provisões são obrigações presentes derivadas de eventos passados como os demais passivos, mas possuem
prazos ou valores incertos.

32. (Revisão de Véspera - SEFAZ CE)
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33. (Revisão de Véspera - SEFAZ CE)

34. (Revisão de Véspera - SEFAZ CE)



13 /0 8 /2 0 2 1

62

Tendo em vista as Normas Brasileiras de Contabilidade e a legislação aplicável, julgue o item a seguir.

Situação hipotética: Determinada entidade identificou a possibilidade da existência de uma obrigação de
pagamento de indenização por danos morais em uma causa judicial, sendo remota a probabilidade de saída
de recursos.
Assertiva: Nessa situação, se o valor puder ser estimado, será necessário registrar uma provisão, que poderá
ser revertida caso não se concretize a perda da causa.

35. (Revisão de Véspera - SEFAZ CE)

Com relação ao passivo das entidades, julgue o item a seguir, de acordo com a legislação vigente.

As obrigações da companhia com terceiros devem ser classificadas no passivo circulante ou no passivo não
circulante, tomando-se como referência o exercício social ou o ciclo operacional da empresa, se este tiver
duração maior que o exercício social.

36. (Revisão de Véspera - SEFAZ CE)
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Com base na legislação societária, nos princípios fundamentais de contabilidade e nos pronunciamentos
contábeis do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), julgue o item subsequente, referente à
elaboração de demonstrações contábeis.

As aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte devem ser registradas em ativos não
circulantes.

37. (Revisão de Véspera - SEFAZ CE)

Quanto ao passivo exigível e seus componentes, julgue o item subsequente.

Uma obrigação presente da entidade, gerada por eventos passados e para a qual será necessário o sacrifício
de item capaz de trazer benefícios econômicos para a entidade, deve ser registrada no passivo circulante se e
somente se for provável que seja liquidada durante o ciclo operacional normal da entidade ou no prazo de
doze meses após o fechamento do balanço patrimonial.

38. (Revisão de Véspera - SEFAZ CE)
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De acordo com as normas contidas nas legislações de contabilidade aplicáveis às demonstrações contábeis,
julgue o item que se segue.

Quando a apresentação do balanço patrimonial baseada na liquidez proporcionar informação confiável e mais
relevante, a entidade deverá apresentar seus grupos de contas de forma sequenciada, sem separá-los em
circulante e não circulante.

39. (Revisão de Véspera - SEFAZ CE)

Considerando as regras do CPC válidas para a elaboração de demonstrações contábeis, julgue o item a seguir.

Situação hipotética: Uma entidade tem poder discricionário conferido por dispositivo contratual que lhe
garante tomar decisões relacionadas à rolagem de dívidas sem depender da anuência de terceiros. Essa
entidade pretende substituir no futuro uma obrigação recém-contratada, com vencimento em até doze
meses após a data do balanço, por outra obrigação, com vencimento superior a doze meses após a data do
balanço.
Assertiva: Nessa situação, a entidade deve classificar a referida obrigação recém-contratada como passivo
não circulante.

40. (Revisão de Véspera - SEFAZ CE)
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A respeito dos procedimentos estabelecidos pela legislação societária e pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPC) em relação às demonstrações contábeis, julgue os itens a seguir.

Na demonstração do resultado do exercício de uma empresa comercial, o lucro bruto representa a diferença
entre a receita bruta das vendas e o somatório dos seguintes eventos: deduções das vendas, abatimentos e
impostos.

41. (Revisão de Véspera - SEFAZ CE)

No que se refere à demonstração do resultado do exercício (DRE), julgue o item subsecutivo.

O desconto comercial é uma redução do preço concedida no ato da venda, ao passo que o desconto
financeiro é disponibilizado sob o compromisso de o cliente pagar a dívida até determinada data. Na DRE, o
desconto comercial é dedução da receita bruta; por sua vez, o desconto financeiro é despesa operacional
financeira.

42. (Revisão de Véspera - SEFAZ CE)
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No que se refere aos livros de escrituração e às previsões legais relativas às demonstrações contábeis, julgue
o item a seguir.

Para fins de elaboração da demonstração do resultado do exercício, a receita de venda é contabilizada por
ocasião da transferência dos riscos e benefícios das mercadorias, dos produtos e dos serviços fornecidos pela
entidade.

43. (Revisão de Véspera - SEFAZ CE)

Acerca da elaboração de demonstrações contábeis, julgue o item.

A elaboração da demonstração do resultado do exercício pelo método funcional não exime a empresa da
divulgação adicional de informações das despesas segundo sua natureza.

44. (Revisão de Véspera - SEFAZ CE)
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No que se refere às principais demonstrações contábeis previstas em lei, julgue o item que se segue.

A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados (DLPA) evidencia os ajustes de exercícios anteriores que
tenham resultado da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior e que não possam ser
atribuídos a fatos subsequentes.

45. (Revisão de Véspera - SEFAZ CE)

Com referência à elaboração de demonstrações contábeis, julgue o item seguinte à luz da legislação
societária, dos princípios fundamentais da contabilidade e dos pronunciamentos contábeis do CPC.

O total de dividendos reconhecidos como distribuição aos acionistas durante dado exercício pode ser
evidenciado na demonstração das mutações do patrimônio líquido.

46. (Revisão de Véspera - SEFAZ CE)
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Com base nas normas de contabilidade aplicáveis às demonstrações financeiras, julgue o item subsecutivo.

No fluxo de caixa pelo método indireto, as variações positivas (negativas) do ativo circulante aumentam
(reduzem) o caixa e as variações positivas (negativas) do passivo circulante reduzem (aumentam) o caixa.

47. (Revisão de Véspera - SEFAZ CE)

No que se refere à elaboração de diversas demonstrações contábeis, julgue o item a seguir.

Situação hipotética: Uma entidade, em dado período, não realizou alienação de imobilizados e teve despesa
de depreciação de R$ 5.000,00; lucro líquido de R$ 9.000,00; aumento de R$ 12.000,00 em ativos circulantes;
e aumento de R$ 2.000,00 em passivos circulantes. Além disso, não prestou outras informações relevantes,
do ponto de vista de caixa.
Assertiva: Nessa situação, a referida entidade apresenta, nesse período, uma variação líquida nula no caixa de
suas atividades operacionais.

48. (Revisão de Véspera - SEFAZ CE)
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Julgue o item seguinte, a respeito da elaboração das demonstrações contábeis segundo os pronunciamentos
do CPC e a legislação vigente.

O valor pago na aquisição de um imóvel destinado a locação a terceiro é exemplo de fluxo de caixa
decorrente de atividades de investimentos.

49. (Revisão de Véspera - SEFAZ CE)

A respeito de demonstrações contábeis, julgue o item subsequente.

É recomendável que os juros sobre o capital próprio e os dividendos pagos sejam classificados, na
demonstração dos fluxos de caixa, como fluxo das atividades de financiamento.

50. (Revisão de Véspera - SEFAZ CE)



13 /0 8 /2 0 2 1

70

De acordo com as normas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, julgue o item a seguir,
relativo às demonstrações contábeis.

O efeito das mudanças nas taxas de câmbio sobre o caixa e equivalentes de caixa, mantidos em moeda
estrangeira, deve ser classificado, na demonstração dos fluxos de caixa, como fluxos de caixa das atividades
operacionais.

51. (Revisão de Véspera - SEFAZ CE)

Tendo como referência a legislação societária e os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos
Contábeis, julgue o item a seguir, relativo à elaboração de demonstrações contábeis.

Na demonstração do valor adicionado, a receita com vendas e prestação de serviços deve ser apresentada
líquida de seus efeitos tributários, uma vez que tributos não constituem receitas efetivas da empresa.

52. (Revisão de Véspera - SEFAZ CE)
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Com relação à divulgação e análise das demonstrações contábeis, julgue o próximo item.

Os recursos aplicados na construção de ativos para uso da entidade correspondem a fato permutativo do
ativo e não serão evidenciados na demonstração do valor adicionado (DVA).

53. (Revisão de Véspera - SEFAZ CE)

Considerando as regras do CPC válidas para a elaboração de demonstrações contábeis, julgue o item a seguir.

Receitas financeiras e receitas oriundas de aluguéis devem ser apresentadas na demonstração do valor
adicionado (DVA) como valores adicionados recebidos em transferência.

54. (Revisão de Véspera - SEFAZ CE)
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A respeito da contabilidade de custos, julgue o item subsequente.

Um produto que receba mais custo de mão-de-obra direta que outro em um mesmo processo deverá,
obrigatoriamente, receber proporção maior de gastos indiretos de fabricação.

55. (Revisão de Véspera - SEFAZ CE)

56. (Revisão de Véspera - SEFAZ CE)
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Acerca da classificação de custos, julgue o item que se segue.

Os custos diretos são aqueles gastos que independem das quantidades produzidas e permanecem constantes
em determinado intervalo de volume

57. (Revisão de Véspera - SEFAZ CE)

Julgue o item, relativo às normas aplicáveis às pessoas jurídicas e a aspectos de custos.

Uma empresa que empregue o sistema de custeio por absorção deve imputar ao produto final seus custos
variáveis diretos e os custos indiretos e fixos.

58. (Revisão de Véspera - SEFAZ CE)
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Na metodologia de custeio por absorção, as rubricas necessárias para o controle de custos e estoques diferem
no que se refere aos sistemas produtivos empregados: produção por ordem de serviços e produção contínua,
respectivamente.

59. (Revisão de Véspera - SEFAZ CE)

No que se refere aos métodos de custeio, julgue o item.

O método de custeamento variável, pelo qual todos os custos variáveis são alocados aos bens ou serviços,
sejam eles diretos ou indiretos, apresenta a vantagem de possibilitar que se encontre a margem de
contribuição unitária de cada produto, podendo, pois, servir como instrumento de decisão de curto prazo.

60. (Revisão de Véspera - SEFAZ CE)
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Com relação aos princípios de contabilidade e ao grau de alavancagem operacional, julgue o próximo item.

Quanto maior for o grau de alavancagem operacional, mais elevada será a participação dos custos variáveis
no custo total da empresa e, consequentemente, maior será a sensibilidade do lucro às alterações nos níveis
de receitas.

61. (Revisão de Véspera - SEFAZ CE)

Com relação à análise custo-volume-lucro, julgue o item que se segue.

Uma margem de segurança de cem unidades significa que as vendas de uma empresa podem cair até esse
limite, sem que a empresa apresente prejuízos.

62. (Revisão de Véspera - SEFAZ CE)
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Julgue o seguinte item, acerca do uso do cálculo de custos para efeito de controle.

O custo padrão estimado é um custo determinado de forma científica pela engenharia de produção da
empresa, dentro das condições ideais de qualidade dos materiais, da eficiência da mão de obra, com o
mínimo de desperdício de todos os insumos envolvidos.

63. (Revisão de Véspera - SEFAZ CE)

OBRIGADO
Prof. Silvio Rogério
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Educação Fiscal

Prof. Rafael Rocha

Acerca do Estado de Bem-Estar Social, julgue o item abaixo.

O Estado de Bem-Estar Social foi “vítima” do seu próprio sucesso, pois ele ao
assegurar níveis de condições de vida satisfatórias, houve um crescente
aumento na expectativa média de vida da população, o que implicou na
ampliação dos ônus a serem suportados pelo Estado.

Questão 1



13 /0 8 /2 0 2 1

78

A Educação Fiscal deve ser entendida como um instrumento de disseminação
de uma nova cultura cidadã, fundada no(s) seguinte(s) pressuposto(s):

a) Conscientização da função socioeconômica dos tributos; gestão e controle
democráticos dos recursos públicos; vinculação entre educação, o trabalho e as
práticas sociais; exercício efetivo da cidadania e dignidade da pessoa humana.
b) Somente conscientização da união dos estados e gestão e controle dos
recursos municipais.
c) Somente vinculação entre trabalho e práticas sociais e exercício da dignidade
da pessoa humana.
d) Somente na conscientização da função socioeconômica dos tributos.
e) O individual deve sobrepujar o coletivo.

Questão 2

O Estado Democrático de Direito tem princípios que lhe são peculiares, entre
os quais, principalmente, o que pode ser entendido como valor-guia do
Ordenamento Jurídico de um Estado dessa natureza e corresponde – em
menor ou maior grau – ao elemento comum dos direitos fundamentais. Qual
seria esse princípio?

a) A construção de uma sociedade justa.
b) Redução das desigualdades regionais.
c) Erradicação da pobreza.
d) A garantia do desenvolvimento social.
e) Dignidade da pessoa humana.

Questão 3
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Acerca do conceito de Educação Fiscal, analise o item a seguir.

Consiste num processo de ensino e aprendizagem da população, que visa a
estimular uma cidadania ativa, participativa e solidária, mediante a
compreensão, exclusivamente, dos direitos fiscais que propiciarão o efetivo
controle dos gastos públicos.

Questão 4

Julgue o item a seguir.

É dever do cidadão pagar tributos e como consequência o Estado irá assegurar
os recursos necessários para garantir a realização de programas e políticas
direcionadas à obtenção do denominado bem comum, razão esta da própria
existência do Estado.

Questão 5
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Considerando a necessidade de que sejam concretizados os direitos
fundamentais de cunho prestacional, qual o principal dever do cidadão?

a) Pagar tributos.
b) Coesão social.
c) Promover justiça social.
d) Aprofundar-se no debate sobre a justiça fiscal.
e) Se fazer presente nas negociações com o Estado, por ocasião da elaboração
do orçamento participativo.

Questão 6

São consequências da evasão fiscal:

a) Distorção da economia, pois atenta contra lei da livre concorrência.
b) Subversão do princípio da igualdade dos cidadãos perante a lei.
c) Contribuição para a degradação do sentido cívico e da moralidade pública.
d) O bom contribuinte é excessivamente onerado.
e) Todas as alternativas anteriores.

Questão 7
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Leia a definição abaixo.

Não se admite a exigência de tributos nos casos em que a capacidade
contributiva não existe.

É correto afirmar que essa é a definição do princípio do mínimo existencial.

Questão 8

Analise as afirmativas:
1) A justiça fiscal somente será alcançada quando aqueles que estejam
obrigados a contribuir tenham efetivamente capacidade para tal, e quando os
detentores de maior capacidade econômica contribuam de acordo com esta
capacidade.
2) Em países que alcançaram melhores índices de desenvolvimento econômico
e social – os nórdicos, principalmente – a propriedade representa o principal
fator de escolha daqueles que suportarão o ônus fiscal.
3) Embora seja fruto da renda acumulada – e, portanto, já objeto de anterior
tributação –, ser proprietário de bens e direitos representa economicamente
uma manifestação de riqueza.

Questão 9
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4) O mínimo existencial pode ser definido como o valor necessário para que
uma família média possa prover seu sustento, mediante o atendimento de
necessidades básicas, tais como alimentação, moradia, vestuário, transporte,
lazer etc.
5) Um sistema tributário que queira estar subordinado ao princípio da
dignidade humana haverá de estabelecer limites satisfatórios de isenção fiscal
em relação à renda e em relação ao patrimônio.

a) V-V-V-V-V.
b) V-F-V-V-V.
c) V-F-F-V-V.
d) V-V-V-F-F.
e) F-V-F-V-F.

“É inegável que a questão tributária alcançou um grau de complexidade que
reduz a própria possibilidade de compreensão por parte de uma parcela muito
significativa da sociedade.” Como contornar essa problemática?

a) Reforçando sistematicamente a ideia de que o cidadão tem “direito a ter
direitos”.
b) Aprofundando substancialmente a discussão sobre tributos.
c) Por ser um assunto demasiado técnico, o ideal seria deixar exclusivamente
nas mãos de políticos e técnicos (economistas).
d) Criando mecanismos de visibilidade do próprio Estado, especialmente em
relação à “caixa-preta” da tributação.
e) Nenhuma das alternativas anteriores.

Questão 10
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Sobre a composição da carga fiscal no Brasil, é possível afirmar:
1) Qualquer abordagem que pretenda examinar tamanho da carga tributária só
poderá ser realizada mediante sua comparação em relação ao Produto Interno
Bruto – PIB. 
2) A carga tributária é um índice obtido mediante a comparação entre a
totalidade da riqueza produzida em um país e o valor arrecadado a título de
tributos. 
3) O melhor conceito para se comparar a qualidade dos serviços públicos em
função dos tributos pagos é o de Carga Tributária Líquida.
Escolha uma opção:
a) Somente a 2 está correta.
b) Somente a 1 está correta.
c) Somente 1 e 2 estão corretas.
d) Somente a 3 está correta.
e) Todas as alternativas estão corretas.

Questão 11

Pode-se dizer que há uma aceitação social tácita à evasão fiscal, razão pela qual
não existe, por parte da sociedade, uma reação que tenha por objetivo punir o
infrator. O porquê, nas palavras de Gregório Robles, é: “a infração da norma
social é considerada grave quando afeta um valor essencial, de capital
importância para o grupo; para tanto, a reação será severa, contundente”. De
outra baila, quando “o valor afetado é considerado de escassa importância ou
de hierarquia inferior, o sentimento de indignação será leve e difuso, e a
reação, caso ocorra, será suave”. Isso ocorre devido:
a) À inexistência de uma resposta estatal às demandas sociais.
b) À visível e aparentemente incontrolável corrupção.
c) Aos desvios de recursos da administração pública.
d) Todas as alternativas anteriores.
e) Nenhuma alternativa anterior.

Questão 12
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Cada indivíduo deve ser tributado de forma proporcional aos benefícios que
recebe do Estado.
Essa é a definição do princípio:

a) da capacidade contributiva.
b) da progressividade.
c) da seletividade.
d) do benefício.
e) da isonomia.

Questão 13

Realizar práticas democráticas em permanente integração com todos os
segmentos sociais de modo a contribuir para que o Estado cumpra seu papel
constitucional de reduzir as desigualdades sociais e ser instrumento de
fortalecimento permanente do Estado Democrático de Direito. Este
fundamento deve ser seguido por quem estiver na condução do PNEF. Partindo
desse pressuposto, é possível afirmar que:
a) O PNEF funciona de forma integrada.
b) O PNEF funciona de forma centralizada.
c) O PNEF funciona de forma unilateral.
d) O PNEF funciona de forma bilateral.
e) Nenhuma das assertivas anteriores.

Questão 14
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Dos itens relacionados abaixo, qual NÃO faz parte dos objetivos específicos do
Programa Nacional de Educação Fiscal.

a) Sensibilizar o cidadão para a função socioeconômica do tributo.
b) Incentivar o acompanhamento, pela sociedade, da aplicação dos recursos
públicos.
c) Institucionalizar o PNEF nas esferas dos Governos Federal, Estaduais e
Municipais, desenvolvendo ações permanentes de sensibilização.
d) Promover e institucionalizar a Educação Fiscal para o efetivo exercício da
cidadania.
e) Nenhuma das assertivas anteriores.

Questão 15

A ideia essencial para se construir uma universidade autônoma e democrática, 
passa pela:

a) Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.  
b) Necessidade de vultoso financiamento privado, principalmente no campo 
das pesquisas. 
c) Oferta de educação gratuita. 
d) Criação de mais centros universitários.    
e) Nenhuma alternativa anterior.

Questão 16
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Analise as seguintes afirmativas:
1) A hipertrofia dos direitos fundamentais, paralelamente à atrofia dos
deveres fundamentais, causa um nocivo efeito nas bases estruturais da
sociedade, pois a ideia de solidariedade esvazia-se e, paulatinamente,
frustram-se as expectativas de concretização daqueles direitos mais
fundamentais.
2) É missão do PNEF Compartilhar conhecimentos e interagir com a sociedade
sobre a origem, aplicação e controle dos recursos públicos, favorecendo a
participação social.
3) É desnecessário trabalhar solidariedade social em tributação uma vez
que a dignidade da pessoa humana já a norteia.
4) É inegável que a questão tributária alcançou um grau de complexidade
que reduz a própria possibilidade de compreensão por parte de uma
parcela significativa da população.

Questão 17

a) V-V-V-V.

b) F-V-V-V.

c) F-F-V-F.

d) V-V-F-V.

e) F-F-F-F.
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Com relação às propostas do Programa Nacional de Educação Fiscal, é 
INCORRETO afirmar que:

a) Busca contribuir para fortalecer os mecanismos de transformação social por 
meio da educação.
b) Visa restringir a participação popular na gestão democrática do Estado, por 
meio dos mecanismos de controle social.
c) Procura desenvolver a consciência crítica da sociedade para o exercício do 
controle social. 
d) Visa ser reconhecido como programa de excelência pelo Estado, Sociedade e 
pela Comunidade Internacional na promoção da cidadania fiscal.
e) Tem como valores cidadania, comprometimento, efetividade, ética, justiça e 
solidariedade.

Questão 18

OBRIGADO
Prof. Rafael Rocha
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Matemática e Raciocínio Lógico

Prof. Brunno Lima

Um indivíduo investiu a quantia de R$ 1.000 em determinada aplicação composta,
com taxa nominal anual de juros de 40%, pelo período de 6 meses, com capitalização
trimestral. Nesse caso, ao final do período de capitalização, o montante será de
(A) R$ 1.200.
(B) R$ 1.210.
(C) R$ 1.331.
(D) R$ 1.400.
(E) R$ 1.100.

(CEBRASPE / SEFAZ – RS / 2018)
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Um indivíduo que deve a uma instituição financeira R$ 50.000 com vencimento
imediato e mais R$ 30.000, que deverão ser pagos daqui a um mês, propôs
pagar R$ 20.000 daqui a um mês e o restante, daqui a três meses, sabendo que
a instituição pratica o desconto racional composto à taxa de 5% ao mês. Nessa
situação, considerando 1,10 e 1,16 como valores aproximados para 1,05² e
1,05³, respectivamente, o valor restante que o devedor deverá pagar daqui a
três meses será igual a
(A) R$ 66.000.
(B) R$ 69.000.
(C) R$ 79.400.
(D) R$ 80.000.
(E) R$ 91.000.

(CEBRASPE / SEFAZ – RS / 2018)

(CEBRASPE / POLÍCIA FEDERAL / 2021)
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(CEBRASPE / SEFAZ – AL  / 2020)

Considerando que P e Q sejam, respectivamente, as proposições “Ausência de
evidência de um crime não é evidência da ausência do crime.” e “Se não há evidência,
não há crime.”, julgue o item a seguir.

A negação da proposição Q pode ser corretamente expressa por “Não há evidência,
mas há crime”
( ) CERTO ( ) ERRADO

(CEBRASPE / TC – DF / 2021)
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(CEBRASPE / POLÍCIA FEDERAL / 2021)

OBRIGADO
Prof. Brunno Lima
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Auditoria Fiscal
Prof. Guilherme Sant’ Anna
@profguilhermesantanna

▪ Objetivos “Gerais”

 Auditoria
 Auditor

▪ Segurança razoável / Distorções relevantes / Características inerentes / outras definições …

▪ Não são objetivos do auditor…

▪ Princípios fundamentais de ética profissional

NBC TA e PA – NBC TA 200
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▪ Estratégia global vs. plano de auditoria

▪ Atividades prelimares ao planejamento
 Av. da conformidade com requisites éticos
 Procedimentos de CQ rel. à aceitação / continuidade
 Obter entendimento dos termos do trabalho

▪ Características

▪ Não são objetivos do auditor…

▪ Princípios fundamentais de ética profissional

NBC TA e PA – NBC TA 300

▪ Conceito

▪ Evidências vs. procedimentos

▪ Características

▪ Suficiência / adequação (relevância e confiabilidade)

▪ Inconsistência entre evidências ou dúvida quanto à confiabilidade

Evidências
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Testes de observância e testes substantivos

Testes de 
observância

Testes substantivos

Efetivo
funcionamento dos 

controles int.

S.E.V. dos dados 
contábeis

Testes de detalhes
(transações e saldo)

Proced. analíticos
substantivos (rev. 

analítica)

▪ Inspeção

▪ Observação

▪ Confirmação externa (positiva / negativa)

▪ Recálculo

▪ Revisão analítica

▪ Indagação

▪ Reexecução

Procedimentos (tipos específicos)
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▪ Conceitos

 Amostragem

 Risco de amostragem (rejeição incorreta / aceitação incorreta)

 Estratificação

 Anomalia

▪ Abordagens: estatística e não estatística

▪ Métodos de seleção

▪ Fatores que alteram o tamanho da amostra

Amostragem

▪ Fraude / erro

▪ Informações relevantes

▪ Papéis e responsabilidades

▪ Risco de não detectar fraude MAIOR não detectar erro

▪ Comunicação

▪ Características (“triângulo”) da fraude

Identificação de fraudes na escrita contábil
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▪ Opinião não modificada

▪ Opinião modificada

 Evidência de que as DC apresentam distorção relevante

 Não evidência de que as DC não apresentam distorção relevante

 Tipos

NBC TA e PA – relativas à opinião

Efeitos NÃO
generalizados

Efeitos
generalizados

Evidência de 
distorção relev.

Com ressalva Adversa

Não evidência Com ressalva Abstenção op.

▪ Auditor comunica ao nível apropriado da Administração TODAS as distorções detectadas
durante a auditoria

▪ Se a Administração recusar-se a corrigir 1 ou + distorções

 Obtém entendimento da recusa

 Considera esse entendimento ao avaliar se as DC estão livres de distorção
relevante

 Determinar se as distorções NÃO corrigidas são relevantes, individualmente OU em
conjunto com outras

NBC TA e PA – NBC TA 450



13 /0 8 /2 0 2 1

97

▪ Auditor deve responder aos riscos de distorção relevante indentificados e avaliados

 RDR no nível das afirmações: respostas gerais

 RDR no nível das DC: procedimentos adicionais de auditoria

NBC TA e PA – NBC TA 330

▪ Todas as contas da contabilidade devem ser testadas para super e subavaliação

 Testes principais de superavaliação: contas devedoras (ativo e despesa)

 Testes principais de subavaliação: contas credoras (passivo e receita)

 SupeR: Razão p/ o documento de suporte

 Sub: Documento p/ o razão

Direção dos testes (superav. / subav.)
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 Saldo credor de caixa

 Recomposição contábil do FC

 Suprimento de caixa/disponib. não comprovado (fontes)

 Ativo oculto

 Passivo fictício

Auditoria no ativo circulante (omissão receita)

 Art. 92 O movimento real tributável, realizado pelo estabelecimento em determinado
período, poderá ser apurado através de levantamento fiscal e contábil, em que serão
considerados o valor de entradas e saídas de mercadorias, o dos estoques (...)

 § 8º Caracteriza-se omissão de receita a ocorrência dos seguintes fatos:

 I - suprimento de caixa sem comprovação da origem do numerário;

 II - saldo credor de caixa, apresentado na escrituração ou apurado na ação fiscal após
inclusão de operações não declaradas, assim como a manutenção no passivo de obrigações
já pagas ou inexistentes;

 (...)

Lei 12.670 / 1996 
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 Finalidades universais

 Determinar se foram aplicados os princípios de contabilidade geralmente aceitos,
em bases uniformes;

 Determinar se estão corretamente classificados nas demonstrações financeiras e se
as divulgações cabíveis foram expostas por notas explicativas

 Restrições (conforme o caso)

Auditoria em grupos específicos das DC

 Finalidades específicas
 Ativo

• Caixa / bancos
• Estoque
• Contas a receber

 Passivo
• Empréstimos / financiamentos
• Fornecedores

 PL
 Resultado (receitas e despesas)

Auditoria em grupos específicos das DC
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 SPED
 Uso obrigatório p/ contribuintes
 Um arquivo p/ cada estabelecimento (regra)
 Substitui a impressão dos livros fiscais
 Periodicidade mensal
 “Totalidade das informações”
 Transmissão (progr. validador + cert. digital) – ambiente nacional (SRF)
 Guarda / formato (.txt)
 Leiaute definido em Ato Cotepe
 Blocos e registros (CIAP mod. “C” e “D”)
 Prazos (geral e CE)

Auditoria na EFD

 NF-e modelo 55 substitui os modelos em papel 1/1A e 4 (produtor)
 Existência unicamente digital
 Validade jurídica (ass. Digital e autorização de uso)
 Obrigatoriedade

 Protocolo ICMS (exceto inscrição em UF única); dispensado após 1/12/10
 Exigência de credenciamento prévio (UF de cadastro)

 Credenciado observa, no que couber, as disposições rel. ao SEPD
 Credenciamento voluntário / de ofício

 Padrão XML / numeração sequencial (estabelecim. / série) / chave de acesso / id. de
mercadorias pelo NCM

Auditoria na NF-e
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 Casos emblemáticos

 Entrada de bens p/ uso e consumo

 Entrada de bens p/ ativo permanente

Auditoria para apuração de crédito indevido

 A quebra de sigilo poderá ser decretada, quando necessária para apuração de ocorrência
de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial, e
especialmente em crimes como: contra a ordem tributária, contra a AP, contra o SFN...

 As autoridades e os agentes fiscais tributários dos Estados (...) somente poderão examinar
documentos de instituições financeiras quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente

LC 105 / 2001
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OBRIGADO
Prof. Guilherme Sant’Anna

Administração Geral e Pública
Prof. Stefan Fantini
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Administração Geral
Prof. Stefan Fantini

Processo Administrativo
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Teorias da Administração

Tipos de Planejamento
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Matriz SWOT

 Ambiente INTERNO                   
(aspectos controláveis) 

Ambiente EXTERNO                                    
(aspectos não controláveis) 

Aspectos POSITIVOS 
(ajudam a organização) Forças Oportunidades  

Aspectos NEGATIVOS 
(atrapalham a organização) Fraquezas Ameaças 

 

Balanced Scorecard (BSC)
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Estrutura Funcional

Gestão de Processos

Escritório de 
Processos

é o dono do processo de gerenciamento de processos de negócio

menos centrados no conteúdo dos processos e mais sobre como esse conteúdo é 
gerenciado

Define princípios, práticas e padrões de BPM.

Define prioridades

Fornece orientação.

Prove Recursos.

Cria e mantem um repositório de processos

Fomenta a inovação

Dono de Processos

responsabilidade e a prestação de contas contínuas pelo desenho (design), desenvolvimento, execução e 
desempenho

propriedade dos processos pode ser uma responsabilidade em tempo integral ou uma responsabilidade em tempo 
parcial 
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Gestão de Projetos

Grupos de Processos 
de Gerenciamento de 

Projetos do Guia 
PMBOK

1 – Processos de Iniciação

2 – Processos de Planejamento

3 – Processos de Execução

4 – Processos de Monitoramento e Controle

5 – Processos de Encerramento

Ferramentas da Qualidade

Ferramentas 
da Qualidade

Diagrama de 
Pareto

Regra do 80/20, 80% dos “resultados” (“problemas”) provêm de 
20% de ”causas”. Auxilia o gestor a “focar” (priorizar) nos 
aspectos que mais geram impacto na situação analisada.

Diagrama de 
Ishikawa

Auxilia o gestora identificar as causas de determinado problema. 
Diagrama de Causa-Efeito (Gráfico Espinha de Peixe)

5W2H
Tem por objetivo facilitar o planejamento das atividades. Auxilia o 

gestor a traçar os planos de ação para que os objetivos sejam 
alcançados. Auxília na tomada de decisão.

GUT Ferramenta utilizada para priorizar os problemas.

Ciclo PDCA
O foco dessa ferramenta está na melhoria contínua dos processos. 
O Ciclo PDCA é composto por 04 etapas: Planejar (Plan), Executar

(Do), Verificar (Check) e Agir Corretivamente (Act).



13 /0 8 /2 0 2 1

10 8

Ferramentas da Qualidade

CESPE – MPE-CE - 2020

Os diagramas de Ishikawa e de Pareto são ferramentas de
gestão da qualidade que têm por finalidade,
respectivamente, descobrir a relação entre um efeito e
suas causas, e separar os problemas em partes para serem
analisados.

Tipos de Decisão
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Estilos de Liderança

Estilos de Liderança 

(“Os Três de White e 
Lippitt”)

Liderança 
Autocrática

O líder centraliza toda a tomada de decisões e não há qualquer tipo de 
delegação aos liderados. O líder é dominador, impõe suas ordens e 

traça as diretrizes sem qualquer participação do grupo. 

Liderança 
Democrática

Os liderados participam do processo de tomada de decisões. O líder 
participa, orienta e auxilia. É como se o líder fosse um “membro normal” 

do grupo. 

Liderança 
Liberal (ou 

Laissez-Faire)

o líder delega totalmente a tomada de decisões aos liderados. A 
participação do líder é limitada. A liderança tem um papel meramente 

“consultivo”.

Teoria dos Dois Fatores - Herzberg
Fatores Motivacionais

Relacionados ao trabalho em si. 
Influenciam a satisfação

Conteúdo e atividades do 
cargo

Metas desafiadoras

Desenvolvimento 
pessoal e profissional

Responsabilidade do 
cargo

Reconhecimento pelo 
trabalho executado

Crescimento pessoal e 
profissional

Realização pessoal

Fatores Higiênicos

Relacionados ao ambiente de trabalho.   
Influenciam a insatisfação

Salários

Condições físicas do 
ambiente de trabalho

Relacionamento 
interpessoal com colegas

Políticas da empresa

Relação com 
supervisores e 
subordinados

Segurança no trabalho

Benefícios sociais 
recebidos
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Tipos de Controle

Cultura x Clima
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Competências

COMPETÊNCIA CONHECIMENTOS HABILIDADES ATITUDES

Avaliação 360° - Método Moderno

Avaliação 360°

A avaliação de desempenho é realizada de forma “circular”, por todos que 
mantêm algum tipo de contato com o indivíduo avaliado. Isto é, “todos avaliam 

todos” (inclusive o próprio indivíduo - autoavaliação)

Vantagens

É um método rico, que fornece informações completas e precisas. 

Permite o anonimato

tende a reduzir o efeito halo.

Desvantagens

é um método complexo, caro e de difícil planejamento e aplicação. 

é um método caro e que requer o treinamento dos avaliadores.

Pode gerar avaliações “conflitivas”

A possibilidade de permitir que colegas, pares e subordinados realizem a 
avaliação pode gerar “parcialidade” (tendenciosidade) nos resultados. Ou seja, 

as avaliações desses indivíduos podem ser tendenciosas.
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Treinamento e Desenvolvimento

Treinamento e 
Desenvolvimento

Treinamento Tem por objetivo a melhoria do desempenho funcional do indivíduo (atividades 
"atuais"). É orientado para o presente e para o cargo “atual”.

Desenvolvimento

Busca desenvolver competências no indivíduo, com o objetivo de desenvolvê-lo 
profissionalmente, para que ele seja capaz de utilizar essas competências

futuramente. É orientado para o futuro (cargos futuros) e para o indivíduo. Visa à 
carreira.

Descrição e Análise de Cargos

Descrição de Cargos

Descrição do Conteúdo do Cargo

Aspectos Intrínsecos ao cargo

Relaciona, de maneira breve, as tarefas, os 
deveres e as responsabilidades do cargo.

O que, Quando, Como, Onde e Por que.

Análise de Cargos

Requisitos do ocupante do cargo ("perfil" desejado)

Aspectos Extrínsecos ao cargo

Relaciona os conhecimentos, habilidades e 
competências, necessários ao desempenho

adequado do cargo.

Requisitos físicos, requisitos mentais, 
responsabilidades que o cargo impõe e condições 

de trabalho.
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Administração de Recursos Humanos (ARH) x Gestão de Pessoas (GP)

Administração de Recursos Humanos

- Pessoas são "recursos" (patrimônio físico)

-Manutenção da cultura organizacional, 
introversão, isolamento, ênfase na eficiência 

interna, rotina burocratizada, e uma visão
voltada para o passado e presente.

Gestão de Pessoas

- Pessoas são "parceiras" (patrimônio intelectual)

- Mudança cultural, inovação, extroversão, visão 
estratégia, ênfase na eficácia organizacional, 

administração participativa, e uma visão voltada para 
o futuro.

Administração Pública
Prof. Stefan Fantini
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Modelos Teóricos de Administração Pública

Patrimonialismo

Confusão entre patrimônio público e patrimônio 
privado

Estado funciona como extensão do poder do 
Governante

Nepotismo (cargos são dados a familiares) Clientelismo (cargos são utilizados como “troca de 
favores")

Corrupção Cargos: Sinecuras e prebendas

Não há procupação com controle Dominação tradicional

Modelos Teóricos de Administração Pública
Burocracia

Prinípais Características

Meritocracia e 
Profissionalização

Controle de processos (a 
priori)

Formalidade nas 
comunicações

Padronização e 
Previsibilidade

Impessoalidade Hierarquia e Legalidade das 
normas

Verticalização 
Organizacional

Uniformidade, constância e 
rapidez de decisões

Disfunções

Autorreferenciamento Excesso de rigidez

Despersonalização Apego extremo às normas

Dificuldade em aceitar 
mudanças

Resultados ficam em 
segundo plano

Surge na segunda metade do século XIX, na época 
do Estado liberal, como forma de combater as 

práticas patrimonialistas
Foi um grande avanço em relação ao patrimonialismo

Baseada na dominação racional-legal Contudo, não conseguiu atender às crescentes 
demandas da população
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Modelos Teóricos de Administração Pública
Gerencialismo

Prinípais Características

Foco nos resultados Controle dos resultados (a 
posteriori)

Orientação para o cidadão-
cliente Descentralização

Flexibilização Horizontalização 
Organizacional

Competição Administrada Incentivo à inovação e à 
criatividade

Transparência Accountability

Não nasceu "pronto". Diversas reformas 
foram implementadas visando à 

implementação do modelo gerencial. Esse 
conjunto de reformas ficou conhecido como 

Nova Administração Pública (ou New 
Public Management – NPM).

Emergiu na segunda metade do século XX, em meio 
à crise do Estado de Bem Estar Social, e à crise 

fiscal dos Estados 

Não rompeu totalmente com o modelo burocrático, e 
nem tem essa intenção

Se revelou mais capaz de promover o aumento da 
qualidade e da eficiência dos serviços sociais 

oferecidos pelo setor público
Apropria-se de muitos dos princípios burocráticos 

Governabilidade

Legetimidade 
democrática do 

Estado

Legitimidade 
política do Governo GOVERNABILIDADE

Três dimensões da 
Governabilidade

Capacidade do governo para identificar problemas críticos e formular políticas adequadas
ao seu enfrentamento

Capacidade governamental de mobilizar os meios e recursos necessários à execução dessas 
políticas, bem como à sua implementação

Capacidade liderança do Estado, sem a qual as decisões tornam-se inócuas
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Governança

Capacidades 
Técnica, Financeira e 

Gerencial

Capacidade de 
implantar políticas 

públicas
GOVERNANÇA

Três aspectos da Governança

a forma de regime político

o processo pelo qual a autoridade é exercida na gestão dos recursos econômicos e sociais de um 
país, em prol do desenvolvimento

a capacidade dos governos de conceber, formular e implementar políticas e exercer suas 
funções

Governabilidade x Governança

GOVERNABILIDADE

-Legitimidade

-Capacidade Política

-Exercício do Poder Político

-Condições sistemicas mais "gerais"

GOVERNANÇA

-Capacidade Governativa

-Maneira como os recursos são administrados

-Forma como o governo exerce o poder

-Capacidade do governo de formular e implementar 
políticas públicas

-Braço instrumental da governabilidade 
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Accountability

Dever de prestar 
contas

Responsabilidade 
pelos atos de 

gestão
ACCOUNTABILITY

Tipos Accountability

Accountability Horizontal
Fiscalização mútua 
entre Poderes ou 

entre Órgãos

Ação entre iguais e 
autonomos

Tribunais de Contas, 
Controladorias 

Gerais, etc.

Accountability Vertical
Cidadãos controlam 

as ações dos 
governantes

Ação entre 
desiguais

Voto, plebiscito, 
referendo, ação 

popular

Accountability Societal
Exercido por 

Entidades Sociais, 
ONG´s, mídia, etc.

Liberdade de 
expressão

Controle "não 
eleitoral"
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Ciclo de Políticas Públicas

Construção da 
agenda

Formulação da 
política

Tomada de 
decisãoImplementação

Avaliação

Tipos de Políticas Públicas

Políticas Distributivas

Os benefícios são concentrados apenas para 
alguns grupos de atores da sociedade, enquanto 

os custos são “difusos” (são divididos) por toda a 
coletividade (contribuintes).

Políticas Redistributivas

Busca redistribuir rendas. 

Os benefícios são concentrados em determinado 
grupo de atores da sociedade, enquanto os custos

são concentrados em outro grupo de pessoas.
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Tipos de Análises de Políticas Públicas

Análise Custo-Benefício (ACB)

-Custos e Resultados podem ser                  
traduzidos em unidades monetárias

-Utilizado, normalmente, para políticas 
econômicas

-Análise quantitativa

Análise Custo-Efetividade (ACE)

-Resultados não podem ser traduzidos em 
unidades monetárias

-Utilizado, normalmente, para políticas 
sociais.

-Análise qualitativa

Tipos de Avaliação de Políticas Públicas

Tipos de 
Avaliação

Avaliação Ex ante

(Avaliação Diagnóstica / 

Controle Prévio)

trata-se de uma avaliação “inicial”, que ocorre antes da implementação. Busca-se 
identificar a situação. Essa avaliação é realizada para avaliar a viabilidade do 

programa/política pública a ser implementado. 

Trata-se de um controle proativo, que busca evitar erros no desenho e formulação
de programas/políticas públicas.

Avaliação In itinere

(Avaliação Formativa / 

Controle Concomitante /

Avaliação Intermediária)

Trata-se de uma avaliação que ocorre durante a implementação (durante o 
processo de implementação). Busca-se avaliar o “andamento” do 

programa/política pública. 

Trata-se de um controle reativo, que busca detectar e corrigir os desvios que 
ocorrem durante a execução das atividades.

Avaliação Ex post

(Avaliação Somativa / 

Controle Posterior)

Trata-se de uma avaliação “final”, que ocorre após da implementação. Busca-se 
avaliar os resultados do programa/política pública. Essa avaliação é realizada para 

avaliar se o programa/política pública atingiu os resultados esperados. 

Busca-se verificar a eficácia do programa/política pública. Trata-se de um tipo de 
controle que tem foco no resultado.
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OBRIGADO
Prof. Stefan Fantini

OBRIGADO
Prof. Stefan Fantini

Direito Tributário

Prof. Fábio Dutra
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TA
XA

S

Utilização de 
Serviço Público

Específico e Divisível

Prestado ao Contribuinte ou Posto à sua 
Disposição

Exercício do Poder 
de Polícia

Tributo de Competência Comum

Taxas

Jurisprudência sobre Taxas:

É inconstitucional a instituição e a cobrança de taxas por emissão ou remessa de
carnês/guias de recolhimento de tributos. (STF, RE 789.218)

É inconstitucional a taxa de iluminação pública. (Súmula Vinculante 41)

É constitucional a taxa de coleta de lixo. (Súmula Vinculante 41)

A base de cálculo da taxa não pode ser idêntica à base de cálculo de imposto. (Súmula
Vinculante 29)

Taxas
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Princípio da Isonomia:

Vedação: tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação
equivalente e com base na função exercida.

Princípio da Capacidade Contributiva: sempre que possível, os impostos terão
caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do
contribuinte.

Progressividade:

Súmula 656 – Veda progressividade do ITBI;
Súmula 668 – Permite progressividade para IPTU após EC 29/00
 STF – Permite progressividade do ITCMD.

Princípios Tributários

 Imunidade recíproca:

Alcança os entes federativos (U/E/DF/M) e autarquias e fundações;

Alcança empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de
serviços públicos;

Alcança apenas “contribuinte de direito”;

Alcança OAB + Caixas de Assistência de Advogados.

ATENÇÃO: esta imunidade alcança apenas “impostos”!

Imunidades Tributárias
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Imunidade cultural:

Abrange livros, jornais e periódicos;
Abrange papel destinado à sua impressão;
Abrange livros digitais (e-books), leitores e audiolivros.

Imunidade da música nacional:

Necessidade de produção no Brasil;
Autor ou intérprete brasileiro.

ATENÇÃO: estas imunidades alcançam apenas “impostos”!

Imunidades Tributárias

 Competência tributária: poder para instituição de tributos.
Atribuída pela CF/88;
Indelegável;
Distribuída apenas aos entes federados: U/E/DF/M

Capacidade tributária ativa: funções de arrecadar, fiscalizar e cobrar tributos.
Delegável a outra pessoa jurídica de direito público.
A mera arrecadação de tributos pode ser delegada à pessoa jurídica de direito

privado.

Arrecadação bancária: pessoas jurídicas de direito privado.

Competência Tributária
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 Competência tributária:

Impostos: privativa (Impostos da União: II/IE/IPI/IOF/IR/ITR/IGF)

Taxas: comum (U/E/DF/M)

Contribuições de Melhoria: comum (U/E/DF/M)

Empréstimos Compulsórios: somente União

Contribuições Especiais: como regra, União*

Atenção! Os Estados podem instituir contribuições ao RPPS.

Competência Tributária

 Lei Complementar:

 Dispor sobre conflitos de competência tributária;

 Regular limitações ao poder de tributar;

 Normas gerais de direito tributário:

 Obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;
 Fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes dos impostos.

Lei Complementar
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 Normas Complementares:
N

or
m

as
 C

om
pl

em
en

ta
re

s Atos Normativos das Autoridades ADM.

Decisões ADM com eficácia normativa (lei)

Práticas reiteradamente observadas

Convênios celebrados pelos entes federativos

 Cuidado: A observância de tais normas exclui a imposição de penalidades, juros e
atualização monetária.

Normas Complementares

 Vigência da Legislação Tributária:

 Vigência espacial;

 Vigência temporal;

 Aplicação da Legislação Tributária:

 Fatos geradores futuros;
 Fatos geradores pendentes;

Vigência e Aplicação da Legislação
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Interpretação Literal

Suspensão do C.T. Exclusão do C.T.

Dispensa do 
cumprimento de 

obrigações 
acessórias

Interpretação da Legislação

 Interpretação Literal:

Interpretação mais benéfica ao sujeito passivo

Normas que disponham sobre 
infrações e penalidades Em caso de dúvida

Interpretação da Legislação

 Interpretação mais benéfica ao sujeito passivo:
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 Obrigação Tributária Principal:
 Surgimento: Fato gerador
 Objeto: pagamento de tributo ou multa tributária
 Extinção: juntamente com o crédito tributário

 Obrigação Tributária Acessória:
 Decorre da legislação tributária
 Objeto: fazer ou deixar de fazer algo
 Autonomia em relação à obrigação principal

 Descumprimento de obrigação acessória: multa tributária (obrigação principal)

Obrigação Tributária

 Sujeito Passivo:
 Contribuinte (relação pessoal e direta);
 Responsável (terceiro legalmente obrigado);

 Atenção: PAssivo = PAgamento

 Sujeito Ativo:
 Ente federado (U/E/DF/M) sujeito ativo direto
 PJ de direito público sujeito ativo indireto

 Atenção! Como regra, as convenções particulares não podem alterar a definição legal
do sujeito passivo.

Obrigação Tributária
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 Responsabilidade por sucessão empresarial:

 Cabe responsabilidade da sucessora (pelos fatos geradores ocorridos até a data da
sucessão):
 Fusão;
 Incorporação;
 Transformação;
 Cisão (não consta no CTN, mas é admitida pelo STJ);
 Extinção de pessoas jurídicas;

 Abrangência da responsabilidade:
 CTN: apenas tributos;
 STJ: tributos e multas (moratórias e punitivas);

Responsabilidade Tributária

 Responsabilidade na aquisição de fundo de comércio ou estabelecimentos:

 Se PJ ou PF der continuidade da exploração da respectiva atividade (ainda que sob
outra razão social):
 Responde integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria

ou atividade

 Responde subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou
iniciar dentro de 6 meses a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo
ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão.

 Apenas os fatos geradores ocorridos até a data da aquisição.

Responsabilidade Tributária
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 Responsabilidade na aquisição de fundo de comércio ou estabelecimentos:

 Não há responsabilidade do adquirente, na hipótese de alienação judicial:

 em processo de falência;
 de filial ou unidade produtiva isolada, em processo de recuperação judicial.

Responsabilidade Tributária

Responsabilidade na aquisição de fundo de comércio ou estabelecimentos:

 Mesmo na alienação judicial, haverá responsabilidade quando o adquirente for:

sócio da sociedade falida ou em recuperação judicial, ou sociedade controlada pelo
devedor falido ou em recuperação judicial;

parente, em linha reta ou colateral até o 4º grau, consanguíneo ou afim, do
devedor falido ou em recuperação judicial ou de qualquer de seus sócios; ou

identificado como agente do falido ou do devedor em recuperação judicial com o
objetivo de fraudar a sucessão tributária.

Responsabilidade Tributária
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Responsabilidade de Terceiros:

Em caso de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos:

O sócio-gerente pode ser responsabilizado;
O sócio-quotista não será responsabilizado;

Presunção de Dissolução irregular: deixar de funcionar no domícilio fiscal sem
comunicação.

O mero inadimplemento não gera responsabilidade do administrador.

Responsabilidade Tributária

Modalidades de Lançamento:

 Lançamento de Ofício: sem participação do sujeito passivo;

Lançamento por Declaração: prestação de informações sobre matéria de fato;

Lançamento por Homologação: pagamento antecipado sem prévio exame da
autoridade administrativa.

Crédito Tributário
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 Legislação/Taxa de câmbio aplicável ao lançamento:

Aspectos 
Formais

Legislação vigente 
na data do 

lançamento

Aspectos 
Materiais

Legislação vigente 
na data do fato 

gerador

Taxa de 
Câmbio

Data do fato gerador

Crédito Tributário

 Erro de fato e erro de direito:

Erro de Fato

Erro de Direito

Erro de Fato x Erro de Direito

Não permite alteração

Permite alteração

Crédito Tributário
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Não suspende a exigibilidade de obrigações acessórias.

Não impede o lançamento tributário.

 MoratóriaMOR

 Depósito do montante integralDE

 Reclamações e Recursos AdministrativosR

 LiminaresLIM

 ParcelamentoPAR

Suspensão do Crédito Tributário

Prazo decadencial e prescricional: 5 anos

Termo Inicial da Decadência:
Regra Geral: 1º/Jan ano seguinte ao do fato gerador
Regra Geral no Lançamento por Homologação: data do fato gerador

Termo Inicial da Prescrição: constituição definitiva do crédito
tributário.

 Expiração do prazo para lançar (constituição do
crédito tributário);DECADÊNCIA

 Expiração do prazo para cobrar (execução fiscal).PRESCRIÇÃO

Extinção do Crédito Tributário
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Sigilo Fiscal: veda a divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de
informação obtida sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de
terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades.

Não é vedada a divulgação 
de

REpresentações fiscais para fins 
penais

PARrcelamento ou moratória

INscrições na dívida ativa da fazenda 
pública

Administração Tributária

Certidões Negativas x Certidões Positivas com Efeitos de Negativa:

• Inexistência de débitos

• Regularidade Fiscal
Certidão Negativa

• Crédito com Exigibilidade Suspensa
• Créditos garantidos por penhora
• Créditos não vencidos

Certidão Positiva Com Efeitos 
de Negativa

Administração Tributária
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Prof. Fábio Dutra 

@proffabiodutra Fábio Dutra ProfFabioDutraConcursos

OBRIGADO
Prof. Fábio Dutra
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Estatística

Prof. Carlos Henrique

DISTRIBUIÇÃO NORMAL
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DISTRIBUIÇÃO NORMAL

DISTRIBUIÇÃO NORMAL
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(PAPILOSCOPISTA – PF) De acordo com uma agência internacional de combate ao tráfico
de drogas, o volume diário de cocaína líquida (X, em litros) apreendida por seus agentes segue
uma distribuição normal com média igual a 50 L e desvio padrão igual a 10 L. A partir dessas
informações e considerando que Z representa uma distribuição normal padrão, em que P(Z ≤ -
2) = 0,025, julgue os itens subsecutivos.

 P(X > 70 litros) = 0,05.

 P(X < 60 litros) = P(X ≥ 40 litros).

 O valor mais provável para a realização da variável X é 50 litros, de modo que P(X = 50
litros) > P(X = 30 litros)

DISTRIBUIÇÃO NORMAL

DISTRIBUIÇÃO NORMAL
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DISTRIBUIÇÃO NORMAL

DISTRIBUIÇÃO NORMAL
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INTERVALOS DE CONFIANÇA - MÉDIAS

(PERITO – PF) O tempo gasto (em dias) na preparação para determinada
operação policial é uma variável aleatória X que segue distribuição normal
com média M, desconhecida, e desvio padrão igual a 3 dias. A observação de
uma amostra aleatória de 100 outras operações policiais semelhantes a essa
produziu uma média amostral igual a 10 dias.
Com referência a essas informações, julgue o item que segue, sabendo que
P(Z > 2) = 0,025, em que Z denota uma variável aleatória normal padrão.

Com referência a essas informações, julgue os itens que seguem, sabendo
que P(Z > 2) = 0,025, em que Z denota uma variável aleatória normal padrão.

INTERVALOS DE CONFIANÇA - MÉDIAS
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 A expressão 10 dias ± 6 dias corresponde a um intervalo de
95% de confiança para a média populacional M.

 O erro padrão é inferior a 0,5 dias

INTERVALOS DE CONFIANÇA - MÉDIAS

INTERVALOS DE CONFIANÇA - MÉDIAS
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INTERVALOS DE CONFIANÇA - MÉDIAS

INTERVALOS DE CONFIANÇA -
PROPORÇÕES
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(POLÍCIA FEDERAL) Determinado órgão governamental estimou que a
probabilidade p de um ex-condenado voltar a ser condenado por algum crime
no prazo de 5 anos, contados a partir da data da libertação, seja igual a 0,25.
Essa estimativa foi obtida com base em um levantamento por amostragem
aleatória simples de 1.875 processos judiciais, aplicando-se o método da
máxima verossimilhança a partir da distribuição de Bernoulli.
Sabendo que P(Z < 2) = 0,975, em que Z representa a distribuição normal
padrão, julgue o item que segue, em relação a essa situação hipotética.

INTERVALOS DE CONFIANÇA -
PROPORÇÕES

 Em um grupo formado aleatoriamente por 4 ex-condenados libertos no mesmo dia, estima-se
que a probabilidade de que apenas um deles volte a ser condenado por algum crime no prazo
de 5 anos, contados a partir do dia em que eles foram libertados, seja superior a 0,4.

 Se X seguir uma distribuição binomial com parâmetros n = 1.000 e probabilidade de sucesso p,
a estimativa de máxima verossimilhança da média de X será superior a 300.

 A estimativa intervalar 0,25 ± 0,05 representa o intervalo de 95% de confiança do parâmetro
populacional p.

 O erro padrão da estimativa da probabilidade p foi igual a 0,01.

INTERVALOS DE CONFIANÇA -
PROPORÇÕES
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INTERVALOS DE CONFIANÇA -
PROPORÇÕES

INTERVALOS DE CONFIANÇA -
PROPORÇÕES
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OBRIGADO
Prof. CARLOS HENRIQUE

Instrumentos de Planejamento
PPA, LDO e LOA

Profa. Luciana Marinho
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PLANO PLURIANUAL

D
O
M

REGIONALIZADA

Administração Pública Federal
Despesas de capital
Outras delas decorrentes
Programas de duração continuada

Art. 167 da CF/1988 

PLANO PLURIANUAL

INCLUSÃO PPA OU LEI que 
autorize

Crime de responsabilidade.
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Art. 165, § 4º Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos 
nesta Constituição serão elaborados em consonância com o plano plurianual e 
apreciados pelo Congresso Nacional.

Planos e Programas Nacionais, Regionais e Setoriais

Planos e programas nacionais

PPA

Lei de Diretrizes Orçamentárias na CF/1988

Art. 165 da CF/1988  (NOVIDADE) 

§ 2º A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e
prioridades da administração pública federal, estabelecerá as diretrizes de
política fiscal e respectivas metas, em consonância com trajetória
sustentável da dívida pública, orientará a elaboração da lei orçamentária
anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a
política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. (Incluído
pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)
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Lei Orçamentária Anual na CF/1988 

§ 5º A lei orçamentária anual compreenderá:

I – o orçamento fiscal

II - o orçamento de investimento

III – o orçamento da seguridade social

(CESPE – Analista Administrativo – Administrativa - ANTT – 2013) Para que as
desigualdades regionais sejam combatidas de forma mais eficiente, é útil a
apresentação do PPA de forma regionalizada; assim, seus impactos esperados
podem ser vistos de forma mais clara, o que auxilia o melhor planejamento e
controle. Apesar de a Constituição Federal trazer a obrigação de regionalização
do PPA, a falta de lei complementar que defina esse conceito termina por
desobrigar a regionalização desse plano, o que reduz sua eficácia.

INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO
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(CESPE – Analista Técnico-Administrativo – Ministério da Integração - 2013) O teor da
lei de diretrizes orçamentárias compreende as metas e prioridades da administração
pública federal, orienta a elaboração da lei orçamentária anual e dispõe sobre as
alterações na legislação tributária.

INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

(CESPE – Analista Judiciário – Judiciária – CNJ - 2013) Considerando que João seja
responsável pela elaboração da proposta orçamentária de um tribunal federal, que
irá compor o projeto de lei orçamentária anual (LOA) para 2014. Se o tribunal
pretende inserir na LOA uma despesa com benefício médico destinado aos
servidores, João deverá classificá-la como constante no orçamento da seguridade
social.

INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO
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Receita Pública

Profa. Luciana Marinho

Ingresso público
(Sentido Amplo)

Receita

ORÇAMENTÁRIA
(Sentido estrito)

Ingresso EXTRAORÇAMENTÁRIO

Art. 3 , § único, Lei 4.320/64
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Art. 57 da Lei 4320/1964

RECEITA 
ORÇAMENTÁRIA

Receitas 
Arrecadadas

Operações de 
Crédito

Ainda que não 
previstas no 
orçamento.

CLASSIFICAÇÃO POR 
NATUREZA

Receitas Correntes
Tributária e de contribuições, Patrimonial, Agropecuária,
Industrial , Serviços, Transferências Correntes, Outras
receitas correntes.

Receitas de Capital
Constituição de dívidas: Operação de Crédito e Amortização de
empréstimo.

Conversão, em espécie, de bens e direitos: Alienação de bens.

Transferência de Capital e Superávit do Orçamento Corrente.
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REGULARIDADE OU PERIODICIDADE

ORDINÁRIAS

Derivadas

Característica de continuidade.

Ingressos de caráter não 
continuado.

AFETAÇÃO PATRIMONIAL

EFETIVAS

NÃO 
EFETIVAS 

(+ PL) Receitas correntes.

(=PL) Receitas de capital.
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(CESPE - Auditor - Contas Públicas - TCE/PE - 2017) A entrada de recurso
decorrente da venda, em leilões, de automóveis usados que integrem o
patrimônio público é classificada como receitas de capital.

RECEITA PÚBLICA

(CESPE – Analista de Controle Externo - Contas Públicas - TCE/PE - 2017)
As custas e os emolumentos recebidos em razão da prestação dos
serviços de registradores e notários estão incluídos na categoria de
receita pública originária.

RECEITA PÚBLICA
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Despesa Pública

Profa. Luciana Marinho

DESPESA CORRENTE

DESPESA QUANTO À CATEGORIA ECONÔMICA

Não Contribuem (diretamente) para a
formação ou aquisição de um bem de capital.

Ex: Pagamento de pessoal, água,  energia, telefone e 
manutenção de equipamento

DESPESA DE 
CAPITAL

Contribuem (diretamente) para a formação ou
aquisição de um bem de capital.

Ex: Construção de uma escola, hospital
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CATEGORIA 
ECONÔMICA

GND 4.320/64 GND  PORTARIA STN/SOF 163/2001

3. Despesas Correntes

Despesas de Custeio
Material de Consumo

3.1. Pessoal e Encargos Sociais
Inativos e Pensionistas

3.2. Juros e Encargos da dívida
JurosTransferências Correntes

Juros, Inativos e Pensionistas, 
Subvenções e Contribuições

3.3. Outras Despesas Correntes
Material de Consumo,  Subvenções e Contribuições

4. Despesas de Capital

Investimento 4.4. Investimentos
Contribuições e Auxílios, Aquisição de Software

Inversões Financeiras 4.5. Inversões Financeira
Contribuições e Auxílios

Transferência de Capital
Contribuições e Auxílios

4.6. Amortização da Dívida

(CESPE – Analista Judiciário – Administrativa – TRT/8 – 2016) A
administração pública, ao fazer investimento com a obtenção de títulos
representativos de participação no capital social de outras entidades em
funcionamento, deverá classificar o gasto como despesas de capital —
inversões financeiras.

DESPESA PÚBLICA
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(CESPE – Técnico Científico – Contabilidade – Banco da
Amazônia - 2012) A amortização da dívida é classificada na
categoria econômica despesa de capital, enquanto os juros
são classificados como despesas correntes.

DESPESA PÚBLICA

Lei de Responsabilidade Fiscal

Profa. Luciana Marinho
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REQUISITOS ESSENCIAIS DA RESPONSABILIDADE NA GESTÃO FISCAL

Instituição, previsão e 
efetiva arrecadação de todos 

os TRIBUTOS.

É vedada a realização de 
transferências voluntárias

para o ente que não observe o 
disposto no caput, no que se 

refere aos impostos.

Requisito (OBRIGATÓRIO):

 Estimativa do impacto orçamentário-financeiro.
 Atender ao disposto na LDO.

Renúncia de Receita

ESCOLHER:

 Renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária e de que não
afetará as metas de resultados fiscais previstas no AMF da LDO.

 Medidas de compensação (elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo,
majoração ou criação de tributo ou contribuição).
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Geração de Despesa

A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental 
que acarrete aumento da despesa será acompanhado de

Estimativa do impacto 
orçamentário- financeiro 

EV + 2S 

Adequação Orçamentária
e Financeira LOA

Compatibilidade com o 
PPA e LDO

Despesa Obrigatória de Caráter Continuado (DOCC)

Despesa Corrente

Derivada de Lei, MP ou ato AN

Obrigação Legal
Superior a DOIS 
EXERCÍCIOS.
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REQUISITOS DOCC

Estimativa do impacto 
orçamentário- financeiro 

EV + 2S 

Origem dos recursos para 
seu CUSTEIO

Não afetará as metas de 
resultados fiscais do AMF

Medida de Compensação

RECEITA

DESPESA

Alerta

(90%)
• Tribunal de Contas

Prudencial
( 95%)

Ente sofre restrições:
• CRIAR  E RESTRUTURAR 

CARGOS .
• CONCEDER REAJUSTE.
• PROVER CARGOS.
• HORA EXTRA   

Limite 
Total

• O percentual terá de ser 
eliminado nos dois 

quadrimestres 
seguintes.

Despesa com Pessoal

1ºQuadrimestre 2ºQuadrimestre

1/3



13 /0 8 /2 0 2 1

15 9

Se não adotou as medidas?

Fica impedido 
de receber 
Transferências 
Voluntárias.

Fica impedido 
de contratar 
operações de 
crédito 

Fica impedido 
de obter 
garantias.

Novidade!!
!

(CESPE – Analista Judiciário – Administrativa – TRT/8
– 2016) O ordenador de despesa deve apresentar a
estimativa de impacto orçamentário-financeiro para o
exercício seguinte sempre que uma ação
governamental representar o aumento de despesa
pública e, sendo possível, o impacto para o exercício
posterior.

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
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(CESPE – Auditor - Conselheiro Substituto – TCE/PR –
2016) Sempre que verificar que as despesas de
pessoal de Poder Executivo estadual atingiram o limite
prudencial — 95% do limite máximo das despesas
com pessoal —, o TCE deverá emitir alerta sobre esse
fato, na forma da LRF.

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

OBRIGADA
Profa. Luciana Marinho
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Informática 
Prof. Renato da Costa
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TCU - CESPE
No Linux, o comando chmod u+w xyz permite a escrita no arquivo xyz pelo
proprietário, enquanto o comando chmod ug=rw,o=r xpto permite a leitura e a
escrita no arquivo xpto pelo proprietário e pelo grupo, além de permitir a leitura
aos demais usuários.
( ) Certo ( ) Errado

MPS - CESPE
No Linux, o comando pwd é utilizado para alterar a senha de usuário.
( ) Certo ( ) Errado



13 /0 8 /2 0 2 1

16 3

CNJ - CESPE
Por padrão, a lixeira do Windows 7 ocupa uma área correspondente a 10% do
espaço em disco rígido do computador.
( ) Certo ( ) Errado

FUB - CESPE
A forma de organização dos dados no disco rígido do computador é chamada de
sistema de arquivos, como, por exemplo, o NTFS e o FAT32.
( ) Certo ( ) Errado
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PF – CESPE – 2018
As redes de computadores podem ser classificadas, pela sua abrangência,
em LAN (local area network), MAN (metropolitan area network), e WAN
(wide area network).
( ) CERTO ( ) ERRADO

PF – CESPE – 2014
Os protocolos — programas padronizados utilizados para estabelecer
comunicação entre computadores e demais dispositivos em rede — são
específicos para cada sistema operacional.
( ) CERTO ( ) ERRADO
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Informática
Prof. Renato da Costa

SMTP é o protocolo utilizado para envio e recebimento de email e opera na
camada de aplicação do modelo TCP/IP.
( ) CERTO ( ) ERRADO

Polícia Federal  - 2018

Informática
Prof. Renato da Costa

O POP3 é um protocolo utilizado para serviços de correio eletrônico e tem a função
de transporte no envio de emails do cliente para o destinatário.
( ) CERTO ( ) ERRADO

CODEVASF – CESPE- 2021



13 /0 8 /2 0 2 1

16 6

KUROSE, p. 95

Os protocolos de comunicação SSH e TELNET garantem comunicação segura,
uma vez que os dados são criptografados antes de serem enviados.
( )CERTO ( ) ERRADO

DPU
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Por meio de uma aplicação de acesso remoto, um computador é capaz de
acessar e controlar outro computador, independentemente da distância
física entre eles, desde que ambos os computadores estejam conectados à
Internet.
( )CERTO ( ) ERRADO

PRF - 2019

Informática
Prof. Renato da Costa

O endereço IPv6 tem 128 bits e é formado por dígitos hexadecimais (0-F)
divididos em quatro grupos de 32 bits cada um.

( )CERTO ( ) ERRADO

TRE GO - 2018
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Informática
Prof. Renato da Costa

TJ AM - 2019
As intranets utilizam tecnologias da Internet para viabilizar a comunicação entre
os empregados de uma empresa, permitindo-lhes compartilhar informações e
trabalhar de forma colaborativa.
( ) CERTA ( ) ERRADA

Informática
Prof. Renato da Costa

TJ AM - 2019
As intranets utilizam tecnologias da Internet para viabilizar a comunicação entre
os empregados de uma empresa, permitindo-lhes compartilhar informações e
trabalhar de forma colaborativa.
( ) CERTA ( ) ERRADA



13 /0 8 /2 0 2 1

16 9

Informática
Prof. Renato da Costa

Polícia Federal
A Internet e a intranet, devido às suas características específicas, operam com
protocolos diferentes, adequados a cada situação.
( ) CERTA ( ) ERRADA

Informática
Prof. Renato da Costa

Conceitualmente, a computação em nuvem pode ser implementada por
meio da LAN (local area network) interna de uma organização.
( ) CERTO ( ) ERRADO

Polícia Federal - 2018 
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Informática
Prof. Renato da Costa

As características da computação na nuvem incluem a elasticidade, que consiste
na capacidade de adicionar ou remover recursos para lidar com a variação de
demanda.
( ) CERTO ( ) ERRADO

Polícia Federal - 2018

Informática
Prof. Renato da Costa

A computação em nuvem do tipo software as a service (SaaS) possibilita que o
usuário acesse aplicativos e serviços de qualquer local usando um computador
conectado à Internet.

( ) CERTO ( ) ERRADO

PRF - 2019
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Informática
Prof. Renato da Costa

O MS Office 365 é uma solução de Cloud Computing do tipo Plataform as a service
(PaaS).

( ) CERTO ( ) ERRADO

TJ AC

Informática
Prof. Renato da Costa

O módulo indicado por #2 na figura refere-se ao PaaS (Plataforma como Serviço),
que tem a capacidade de oferecer ao usuário/cliente um modelo de computação,
armazenamento e comunicação para aplicativos, tais como o AppEngine, da
Google, e o Windows Azure, da Microsoft.
( ) CERTO ( ) ERRADO

TCDF
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Informática
Prof. Renato da Costa

O conceito de nuvens comunitárias se refere a uma infraestrutura de nuvem
disponibilizada ao público em geral, ao passo que o conceito de nuvens híbridas se
refere a uma infraestrutura de nuvem disponibilizada para uso exclusivo de uma
organização.

( ) CERTO ( ) ERRADO

TCE PA - 2016

CEBRASPE - 2021 – CBM AL
Em cloud computing, o Gmail e o Microsoft Office 365 são exemplos de
plataforma como serviço (PaaS).

( ) Certo ( ) Errado
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CEBRASPE - 2021 – CBM AL
Mesmo não sendo um vírus, o ransomware pode ser evitado com a instalação e
atualização frequente de antivírus.

( ) Certo ( ) Errado

CEBRASPE - 2021 – CBM AL
Fazer backups regularmente é uma das formas de proteger arquivos em caso de
ataque de ransomware, uma vez que isso possibilita restabelecer o acesso aos
dados que existiam antes do ataque.

( ) Certo ( ) Errado
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CEBRASPE - 2021 – CBM AL
Considere que um usuário tenha digitado, no Excel 2016, a tabela ilustrada a
seguir. Nessa situação hipotética, se esse usuário digitar a fórmula
=CONT.VALORES(B1:B4) na célula B5, o resultado será 4.

( ) Certo ( ) Errado

OBRIGADO
Prof. Renato da Costa
@prof.renatodacosta
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Direito Empresarial

Prof. Cadu Carrilho

Art. 974 - § 3º O Registro Público de Empresas Mercantis a cargo das Juntas Comerciais
deverá registrar contratos ou alterações contratuais de sociedade que envolva sócio incapaz,
desde que atendidos, de forma conjunta, os seguintes pressupostos:
I – o sócio incapaz não pode exercer a administração da sociedade;
II – o capital social deve ser totalmente integralizado;
III – o sócio relativamente incapaz deve ser assistido e o absolutamente incapaz deve ser
representado por seus representantes legais.

Sócio Incapaz
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Art. 980-A. A empresa individual de responsabilidade limitada será constituída por uma única
pessoa titular da totalidade do capital social, devidamente integralizado, que não será
inferior a 100 (cem) vezes o maior salário-mínimo vigente no País. (Incluído pela Lei nº
12.441, de 2011) (Vigência)

§ 6º Aplicam-se à empresa individual de responsabilidade limitada, no que couber, as regras
previstas para as sociedades limitadas. (Incluído pela Lei nº 12.441, de 2011) (Vigência)

§ 7º Somente o patrimônio social da empresa responderá pelas dívidas da empresa
individual de responsabilidade limitada, hipótese em que não se confundirá, em qualquer
situação, com o patrimônio do titular que a constitui, ressalvados os casos de fraude.
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

EIRELI
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Art. 1.052. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

§ 1º A sociedade limitada pode ser constituída por 1 (uma) ou mais pessoas. (Incluído pela
Lei nº 13.874, de 2019)

§ 2º Se for unipessoal, aplicar-se-ão ao documento de constituição do sócio único, no que
couber, as disposições sobre o contrato social. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

Art. 1.053. A sociedade limitada rege-se, nas omissões deste Capítulo, pelas normas da
sociedade simples.

Parágrafo único. O contrato social poderá prever a regência supletiva da sociedade limitada
pelas normas da sociedade anônima.

Sociedade Limitada
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Art. 1.033. Dissolve-se a sociedade quando ocorrer:
I - o vencimento do prazo de duração, salvo se, vencido este e sem oposição de sócio, não
entrar a sociedade em liquidação, caso em que se prorrogará por tempo indeterminado;
II - o consenso unânime dos sócios;
III - a deliberação dos sócios, por maioria absoluta, na sociedade de prazo indeterminado;
IV - a falta de pluralidade de sócios, não reconstituída no prazo de cento e oitenta dias;
V - a extinção, na forma da lei, de autorização para funcionar.
Parágrafo único. Não se aplica o disposto no inciso IV caso o sócio remanescente, inclusive na
hipótese de concentração de todas as cotas da sociedade sob sua titularidade, requeira, no
Registro Público de Empresas Mercantis, a transformação do registro da sociedade para
empresário individual ou para empresa individual de responsabilidade limitada, observado,
no que couber, o disposto nos arts. 1.113 a 1.115 deste Código. (Redação dada pela Lei nº
12.441, de 2011) (Vigência)

Dissolução das Sociedades
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Art. 1.113. O ato de transformação independe de dissolução ou liquidação da sociedade, e
obedecerá aos preceitos reguladores da constituição e inscrição próprios do tipo em que vai
converter-se.

Art. 1.116. Na incorporação, uma ou várias sociedades são absorvidas por outra, que lhes
sucede em todos os direitos e obrigações, devendo todas aprová-la, na forma estabelecida
para os respectivos tipos.

Art. 1.119. A fusão determina a extinção das sociedades que se unem, para formar sociedade
nova, que a elas sucederá nos direitos e obrigações.
Art. 228. A fusão é a operação pela qual se unem duas ou mais sociedades para formar
sociedade nova, que lhes sucederá em todos os direitos e obrigações.

Art. 229. A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu patrimônio
para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já existentes, extinguindo-se a
companhia cindida, se houver versão de todo o seu patrimônio, ou dividindo-se o seu capital,
se parcial a versão.

Operações Societárias

OBRIGADO e BOA PROVA!!
Prof. Cadu Carrilho
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