


 

APRESENTAÇÃO DO E-BOOK 

Olá, Estrategista! 

A prova do concurso da SEFAZ AL 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 AL, uma super 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.  

Bons estudos! 
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Art. 2º. § 7º - O Estado poderá exigir o pagamento antecipado do imposto,
com a fixação, se for o caso, do valor da operação ou da prestação
subsequente efetuada pelo próprio contribuinte.

§ 8º - Diferentemente da substituição tributária, a antecipação do imposto,
nos termos da legislação regulamentar, não encerra a fase de tributação,
consistindo o imposto antecipado em crédito fiscal a ser apropriado pelo
contribuinte, ressalvados os casos em que a legislação específica
expressamente estabeleça sistemática diversa.

Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/AL
Prof. Eduardo da Rocha

Incidência 

Art. 2º Considera-se ocorrido o fato gerador do ICMS no momento:

I - da saída de mercadoria, a qualquer título, de estabelecimento de
contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular;

§ 1º - Aplica-se o disposto no inciso I ainda que o estabelecimento
extrator, produtor ou gerador, inclusive de energia, se localize em área
contígua àquele onde ocorra a industrialização, a utilização ou o
consumo da mercadoria, inclusive quando as atividades sejam
integradas.

II - do fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias por
qualquer estabelecimento;

Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/AL
Prof. Eduardo da Rocha

Momento 
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III - do fornecimento de mercadoria com prestação de serviços:

a) não compreendidos na competência tributária dos Municípios;

b) compreendidos na competência tributária dos Municípios, e com
indicação expressa de incidência do imposto de competência estadual, como
definido em lei complementar aplicável à matéria;

Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/AL
Prof. Eduardo da Rocha

Momento 

IV - do desembaraço aduaneiro de mercadoria ou bem importados do exterior;

§ 5º - Na hipótese do inciso IV, após o desembaraço aduaneiro, a entrega, pelo
depositário, de mercadoria ou bem importados do exterior, deverá ser autorizada
pelo órgão responsável pelo seu desembaraço, que somente se fará mediante a
exibição do comprovante de pagamento do imposto incidente no ato do despacho
aduaneiro, salvo disposição em contrário estabelecida em decreto do Poder
Executivo.

§ 14 Na hipótese de entrega de mercadorias ou bem importados do exterior antes
do desembaraço aduaneiro, considera-se ocorrido o fato gerador neste momento,
devendo a autoridade responsável, salvo disposição em contrário, exigir a
comprovação do pagamento do imposto.

Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/AL
Prof. Eduardo da Rocha

Momento 
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VIII - do início da prestação de serviços de transporte interestadual e
intermunicipal, de qualquer natureza;

IX - do ato final do transporte iniciado no exterior;

X - da prestação onerosa de serviços de comunicação, feita por qualquer
meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a
retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer
natureza;

§ 4º - Na hipótese do inciso X, caso o serviço seja prestado mediante
pagamento em ficha, cartão ou assemelhado, considera-se ocorrido o fato
gerador quando do fornecimento desses instrumentos ao usuário.

Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/AL
Prof. Eduardo da Rocha

Momento 

XIV - da entrada no território deste Estado de lubrificantes e combustíveis
líquidos e gasosos derivados de petróleo e energia elétrica oriundos de
outro Estado, quando não destinados à comercialização ou à
industrialização;

§ 6º - A caracterização do fato gerador independe da natureza jurídica da
operação ou prestação que o constitua ou do título jurídico pelo qual a
mercadoria efetivamente saída do estabelecimento estava na posse do
respectivo titular.

Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/AL
Prof. Eduardo da Rocha

Momento 
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Art. 2º Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

V - da entrada no estabelecimento do contribuinte de mercadoria
proveniente de outra unidade da Federação, destinada a integrar o
respectivo ativo permanente ou a seu próprio uso ou consumo;

VI - da utilização, por contribuinte, de serviço cuja prestação se tenha
iniciado em outra unidade da Federação e não esteja vinculada a operação
ou prestação subsequente;

Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/AL
Prof. Eduardo da Rocha

Momento 

Art. 2º Considera-se ocorrido o fato gerador do ICMS no momento:

XV - da entrada de mercadoria neste Estado, nas hipóteses das alíneas  c e  d ,
do inciso III, do parágrafo único do artigo 1º.

Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/AL
Prof. Eduardo da Rocha

Momento 
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§ 2º - Considera-se saída do estabelecimento:

I - a mercadoria constante do estoque final, na data do encerramento da 
atividade;

II – desacompanhada de documento fiscal próprio, a mercadoria cuja 
entrada não tenha sido escriturada nos livros fiscais próprios; 

III - de quem promoveu a remessa para abate, a carne e todo o produto 
resultante da matança de gado ocorrida em matadouros públicos ou 
particulares não pertencentes ao remetente. 

§ 3º - Para efeito desta lei, equipara-se à saída o consumo ou a integração 
no ativo fixo de mercadoria produzida pelo próprio estabelecimento ou 
adquirida para industrialização ou comercialização.

Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/AL
Prof. Eduardo da Rocha

Momento 

Art. 3º O imposto não incide sobre:

I – operações com livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua
impressão;

§ 1º - O disposto no inciso I do caput deste artigo não se aplica às operações
relativas a circulação das seguintes mercadorias:

I - livro em branco ou simplesmente pautado, bem como o utilizado para
escrituração de qualquer natureza;

II - agenda ou similar;

III - catálogo, guia, lista e outros impressos que contenham propaganda
comercial.

Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/AL
Prof. Eduardo da Rocha

Não Incidência 
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III – operação que destine a outra unidade da Federação energia elétrica e 
petróleo, inclusive lubrificante, combustível líquido e gasoso dele 
derivados, quando destinados à industrialização ou à comercialização; 

IV - operações com ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou 
instrumento cambial;

XVI - operação relativa a mercadorias que tenha sido ou que se destine a ser 
utilizada na prestação, pelo próprio autor da saída, de serviço de qualquer 
natureza definido em lei complementar como sujeita ao imposto sobre 
serviços, de competência tributária municipal, ressalvadas as hipóteses 
previstas na mesma lei complementar; 

Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/AL
Prof. Eduardo da Rocha

Não Incidência 

XVII - operação de arrendamento mercantil, não compreendida a venda do
bem arrendado ao arrendatário;

X - operações de qualquer natureza de que decorra a transferência, para
companhias seguradoras, de bens móveis salvados de sinistro;

XIX – fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil
contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros e/ou
obras em geral interpretadas por artistas brasileiros bem como os suportes
materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de
replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser.

Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/AL
Prof. Eduardo da Rocha

Não Incidência 
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Art. 3º O imposto não incide sobre:

II - operação e prestação que destine ao exterior mercadorias, inclusive
produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados, ou serviço;

§ 2º - Equipara-se à operação de que trata o inciso II do caput deste artigo a
saída de mercadoria realizada com o fim específico de exportação para o
exterior, destinada a:

I - empresa comercial exportadora, inclusive trading ou outro
estabelecimento da mesma empresa;

Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/AL
Prof. Eduardo da Rocha

Não Incidência 

II - armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro; 

§ 3º - Nas hipóteses do parágrafo anterior, verificado, a qualquer tempo, 
que a mercadoria não chegou ao destino indicado ou foi reintroduzida no 
mercado interno, a operação será considerada tributável, ficando o 
contribuinte obrigado a recolher o imposto rela vo à saída, com os 
acréscimos e penalidades cabíveis.

Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/AL
Prof. Eduardo da Rocha

Não Incidência 
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Art. 3º O imposto não incide sobre:

V – operação decorrente de alienação fiduciária em garantia, inclusive
aquela efetuada pelo credor em decorrência do inadimplemento do
devedor;

Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/AL
Prof. Eduardo da Rocha

Não Incidência 

Art. 3º O imposto não incide sobre:

VII - a saída de mercadoria para estabelecimento localizado neste Estado ou 
na transmissão de sua propriedade, decorrente da transferência de estoque 
de uma sociedade para outra, em virtude de:

a) transformação, fusão, cisão ou incorporação;

b) aquisição do estabelecimento, havendo a continuidade das atividades do 
estabelecimento pelo novo titular;

Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/AL
Prof. Eduardo da Rocha

Não Incidência 
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Art. 3º O imposto não incide sobre:

XI – a saída de mercadorias destinada a armazém geral situado neste
Estado, para depósito em nome do remetente;

XII – a saída de mercadoria destinada a depósito fechado do próprio
contribuinte, localizado neste Estado;

XIII – a saída de mercadoria dos estabelecimentos referidos nos incisos XI e
XII, em devolução ao estabelecimento depositante;

Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/AL
Prof. Eduardo da Rocha

Não Incidência 

Art. 3º O imposto não incide sobre:

VI – operação com mercadorias de terceiro, na saída de estabelecimento de 
empresa de transporte ou de depósito, por conta e ordem desta; 

Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/AL
Prof. Eduardo da Rocha

Não Incidência 
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Art. 3º O imposto não incide sobre:

X - prestação de transporte de carga própria ou prestações efetuadas entre
estabelecimentos do mesmo titular, desde que acompanhadas da Nota
Fiscal correspondente, da qual constem os dados que comprovem tratar-se
de veículo próprio ou locado, e a expressão:  Transporte de Carga Própria ;

Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/AL
Prof. Eduardo da Rocha

Não Incidência 

Art. 3º O imposto não incide sobre:

XIV - operação com impresso personalizado, promovida por 
estabelecimento da indústria gráfica diretamente a usuário final, pessoa 
física ou jurídica;

§ 4º - O disposto no inciso XIV não se aplica à saída de impresso que se 
des ne à participação, de alguma forma, em etapas seguintes do processo 
de comercialização ou industrialização.

Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/AL
Prof. Eduardo da Rocha

Não Incidência 



22 /1 0 /2 0 2 1

12

Art. 3º O imposto não incide sobre:

XV - operação com mercadoria em decorrência de locação ou comodato, em
que haja contrato devidamente registrado;

Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/AL
Prof. Eduardo da Rocha

Não Incidência 

§ 5º - Considera-se interna a operação destinada a contribuinte localizado 
em outro Estado ou no Distrito Federal, ou a destinada ao exterior, quando 
não devidamente comprovada a saída da mercadoria do território do 
Estado ou a sua efetiva exportação.

Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/AL
Prof. Eduardo da Rocha

Local da Operação 
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Art. 19 - Estabelecimento é o local, privado ou público, edificado ou não,
próprio ou de terceiro, onde pessoa física ou jurídica exerça sua atividade
em caráter permanente ou temporário, bem como onde se encontre
armazenada mercadoria.

§ 1º - Equipara-se a estabelecimento autônomo o veículo usado no
comércio ambulante e na captura de pescado.

Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/AL
Prof. Eduardo da Rocha

Local da Operação 

Art. 18 - Contribuinte é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com
habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operação de
circulação de mercadoria ou prestação de serviços de transporte
interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e
as prestações se iniciem no exterior.

Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/AL
Prof. Eduardo da Rocha

Sujeição Passiva - Contribuintes 

São contribuintes 
Independentemente de 
habitualidade ou intuito 

comercial
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Legislação Tributária – SEFAZ-AL
Prof. Eduardo da Rocha

ICMS x IPI

IPI não integra 
BC do ICMS

Industrialização 
ou 

Comercialização

+

Entre 
contribuintes

FG dos 2 
impostos

Art. 17. As alíquotas do imposto são as seguintes:

I – nas operações e prestações internas e na importação de mercadorias e bens e 
serviços do exterior:

b) 17% (dezessete por cento), nos demais casos;

§ 3º - Para efeito deste artigo, as alíquotas internas são aplicadas quando: 

I - o remetente ou o prestador e o destinatário da mercadoria ou do serviço estejam 
situados neste Estado;

II - da entrada de mercadorias ou bens importados do exterior;

III - da entrada, neste Estado, de petróleo, inclusive lubrificantes e combus veis 
líquidos e gasosos dele derivados, e de energia elétrica, quando não des nados à 
comercialização ou à industrialização; 

Legislação Tributária – SEFAZ-AL
Prof. Eduardo da Rocha

Alíquotas
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IV - das prestações de serviço de transporte iniciado ou contratado no exterior;

V - das prestações de serviço de comunicação transmitida ou emitida no estrangeiro
e recebida neste Estado;

VII - da arrematação de mercadorias ou bens.

Legislação Tributária – SEFAZ-AL
Prof. Eduardo da Rocha

Alíquotas

Art. 34. § 7º Somente dará direito a crédito a entrada de energia elétrica no 
estabelecimento:

I - quando for objeto de subsequente operação de saída de energia elétrica;

II - quando consumida no processo de industrialização;

III - quando seu consumo resultar em operação de saída ou prestação para 
o exterior, na proporção destas sobre as saídas ou prestações totais;

IV - a partir da data prevista na da Lei Complementar Federal nº 87/96, nas 
demais hipóteses; (1º de janeiro de 2033)

Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/AL
Prof. Eduardo da Rocha

Creditamento de Energia Elétrica e Comunicações 
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§ 8º Somente dará direito a crédito o recebimento de serviços de
comunicação utilizados pelo estabelecimento:

I – ao qual tenham sido prestados na execução de serviços da mesma
natureza;

II - quando sua utilização resultar em operação de saída ou prestação para o
exterior, na proporção desta sobre as saídas ou prestações totais; e

III - a partir da data prevista na da Lei Complementar Federal nº 87/96, nas
demais hipóteses; (1º de janeiro de 2033)

Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/AL
Prof. Eduardo da Rocha

Creditamento de Energia Elétrica e Comunicações 

Art. 35. Não dão direito a crédito as entradas de mercadorias ou utilização 
de serviços resultantes de operações isentas ou não tributadas, ou que se 
refiram a mercadorias ou serviços alheios à atividade do estabelecimento.

Parágrafo único - Salvo prova em contrário, presumem-se alheios à 
atividade do estabelecimento os veículos de transporte pessoal.

Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/AL
Prof. Eduardo da Rocha

Vedações ao Crédito
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Art. 36. É vedado o crédito relativo a mercadoria entrada no
estabelecimento ou a prestação de serviços a ele feita:

I - para integração ou consumo em processo de industrialização ou
produção rural, quando a saída resultante não for tributada ou estiver
isenta do imposto, bem como quando a referida operação for beneficiada
com redução de alíquota ou de base de cálculo, hipótese em que a vedação
ao crédito é proporcional à mencionada redução, exceto, em qualquer
hipótese, quando se tratar de saída para o exterior;

Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/AL
Prof. Eduardo da Rocha

Vedações ao Crédito

II - para comercialização ou prestação de serviços,  quando a operação ou 
prestação subsequente for beneficiada por isenção ou não-incidência, bem 
como quando a referida operação for beneficiada com redução de alíquota 
ou de base de cálculo, hipótese em que a vedação ao crédito é proporcional 
à mencionada redução, exceto, em qualquer hipótese, quando se tratar de 
saída para o exterior;

Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/AL
Prof. Eduardo da Rocha

Vedações ao Crédito
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Art. 36. É vedado o crédito relativo a mercadoria entrada no 
estabelecimento ou a prestação de serviços a ele feita:

III - quando o produto utilizado no processo industrial, não seja nele 
consumido ou não integre o produto final na condição de elemento 
indispensável à sua composição, observado o disposto no inciso IV do artigo 
138.

Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/AL
Prof. Eduardo da Rocha

Vedações ao Crédito

§ 2º - Mediante ato da autoridade competente da Secretaria da Fazenda,
poderá ser vedado o lançamento do crédito, ainda que destacado em
documento fiscal, quando, em desacordo com disposições de lei
complementar pertinente, for concedido por outra Unidade da Federação
qualquer benefício de que resulte exoneração ou devolução do tributo,
total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou incondicionada.

Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/AL
Prof. Eduardo da Rocha

Vedações ao Crédito
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Art. 37. O contribuinte efetuará o estorno do imposto creditado sempre que 
o serviço tomado ou a mercadoria entrada no estabelecimento:

I - for objeto de saída ou prestação de serviço não tributada ou isenta ou 
beneficiada com redução de base de cálculo, sendo o estorno, neste caso, 
proporcional à redução, e esta circunstância imprevisível na data da entrada 
da mercadoria ou da utilização do serviço;

II - for integrada ou consumida em processo de industrialização, quando a 
saída do produto resultante não for tributada, estiver com isenção do 
imposto ou beneficiada com redução de base de cálculo, sendo o estorno, 
neste caso, proporcional à redução;

III - vier a ser utilizada em fim alheio à atividade do estabelecimento;
Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/AL
Prof. Eduardo da Rocha

Estorno e Manutenção de Crédito

IV - vier a perecer, deteriorar-se ou extraviar-se.

V - vier na operação ou prestação subsequente a gozar de redução da base
de cálculo, hipótese em que o estorno será proporcional à redução.

Art. 38. Não serão anulados créditos referentes a mercadorias e serviços
que venham a ser objeto de operações ou prestações destinadas ao
exterior ou de operações com o papel destinado à impressão de livros,
jornais e periódicos.

Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/AL
Prof. Eduardo da Rocha

Estorno e Manutenção de Crédito
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§ 1º - Havendo mais de uma aquisição e sendo impossível determinar a
qual delas corresponde a mercadoria, o imposto a estornar será calculado
mediante aplicação da alíquota vigente na data do estorno sobre o preço
da aquisição mais recente.

Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/AL
Prof. Eduardo da Rocha

Estorno e Manutenção de Crédito

§ 2° - Quando, por qualquer motivo, a mercadoria for alienada por importância 
inferior ao custo de aquisição de que decorreu sua entrada, será obrigatória a 
anulação do crédito correspondente à diferença entre o valor citado e o que serviu 
de base de cálculo na saída respectiva.

Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/AL
Prof. Eduardo da Rocha

Estorno e Manutenção de Crédito
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Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/AL
Prof. Eduardo da Rocha

Mercadorias e Efeitos em Situação Irregular 
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sem fins lucrativos de 

utilidade pública

Destruição ou inutilização

§ 11. Da importância decorrente da venda em leilão das mercadorias ou
bens apreendidos será deduzido o valor total do débito e devolvido ao
interessado o saldo, se houver, com seu valor atualizado, prosseguindo-se
na cobrança se o saldo for devedor.

Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/AL
Prof. Eduardo da Rocha

Mercadorias e Efeitos em Situação Irregular 
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Art. 69 - As mercadorias e os objetos apreendidos, que estiverem
depositados em poder de comerciante que vier a falir, não serão
arrecadados na massa, mas removidas para outro local, a pedido da
Administração Tributária Estadual.

Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/AL
Prof. Eduardo da Rocha

Mercadorias e Efeitos em Situação Irregular 

Art. 27. É assegurado ao contribuinte substituído o direito à restituição,
total ou parcial, conforme o caso, do valor do imposto pago por força da
substituição tributária:

I – caso não se realize o fato gerador presumido;

II – caso a operação ou prestação destinada a consumidor final da
mercadoria ou serviço se realize com valor inferior ao presumido, nos
termos do art. 6º, XIII e § 4º desta Lei (Lei Complementar Federal nº 87, de
13 de setembro de 1996, art. 8º).

Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/AL
Prof. Eduardo da Rocha

Substituição Tributária na Lei 5.900/96
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§ 1º - Formulado o pedido de restituição e não havendo deliberação no
prazo de 90 (noventa) dias, o contribuinte substituído poderá se creditar,
em sua escrita fiscal, do valor objeto do pedido, devidamente atualizado,
segundo os mesmos critérios aplicáveis ao tributo.

§ 2º - Na hipótese do parágrafo anterior, sobrevindo decisão administrativa
contrária irrecorrível, o contribuinte substituído, no prazo de 15 (quinze)
dias da respectiva (ciência )notificação, procederá ao estorno dos créditos
lançados, também devidamente atualizados, com o pagamento dos
acréscimos legais cabíveis.

Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/AL
Prof. Eduardo da Rocha

Substituição Tributária na Lei 5.900/96

§ 4º Em substituição ao procedimento ou forma de restituição previsto neste
artigo, fica o Poder Executivo autorizado a estabelecer, observados a forma,
os prazos e as condições previstas em regulamento:

I – procedimento ou forma diversa de restituição;

II – mediante anuência expressa do contribuinte, a definitividade da base
de cálculo do imposto devido por substituição tributária, ainda que a base
de cálculo da operação a consumidor final se efetive em montante diverso
da base de cálculo presumida, hipótese em que não caberá restituição nem
complementação do imposto devido a título de substituição tributária.

Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/AL
Prof. Eduardo da Rocha

Substituição Tributária na Lei 5.900/96
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Art. 1º. §2º A antecipação de que trata o "caput" deste artigo, não se aplica
relativamente às mercadorias:

I - isentas ou não tributadas pelo ICMS na operação de saída subsequente;

II - sujeitas à substituição tributária do ICMS;

III - adquiridas para industrialização por contribuintes industriais
incentivados pelo Programa de Desenvolvimento Integrado do Estado de
Alagoas - PRODESIN, nos termos da Lei nº 5.671/95, de 1º de fevereiro de
1995, e dos Decretos nºs: 38.394/2000 e 1.753/2004, ou por outro programa
que o substitua.

Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/AL
Prof. Eduardo da Rocha

Antecipação Tributária na Lei 6.474/04

Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/AL
Prof. Eduardo da Rocha

MOMENTO DO IPVA

Veículo Usado

1º de Janeiro (licenciado em AL) 

1º de Janeiro do ano da revogação ou anulação da 
não incidência ou isenção

1º de Janeiro do ano do reestabelecimento da 
posse ou propriedade de veículo objeto de furto 

ou roubo

Data de aquisição (se licenciado em outra UF e 
não houver comprovação de quitação do IPVA)

Veículo Novo Data da aquisição por consumidor finalou 
incorporação ao Ativo Permanente

Importação (revendedora) Data da aquisição por consumidor final ou 
incorporação ao Ativo Permanente 

Importação (consumidor final) Data do desembaraço

Locadora

Data de disponibilização para locação em Alagoas 
de veículo registrado em outro Estado. Demais 
situações seguem regras gerais para usados e 

novos
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Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/AL
Prof. Eduardo da Rocha

N
ã

o
 i

n
c

id
ê

n
c

ia
 d

e
 IP

V
A

U/E/DF/M

Autarquias e fundações 
instituídas pelo Poder 

Público

Partidos Políticos 
(inclusive suas 

fundações) 

Entidades sindicais dos 
trabalhadores

Instituições de educação 
e de assistência social 

sem fins lucrativos

Templos

Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/AL
Prof. Eduardo da Rocha

Base de Cálculo 

BC IPVABC IPVA

Novo "Vendido"Novo "Vendido"
Preço tabelado do fabricante + frete + 

IPI + acessórios ou, preço do Doc. 
Fiscal incluído acessórios (o maior)

Preço tabelado do fabricante + frete + 
IPI + acessórios ou, preço do Doc. 

Fiscal incluído acessórios (o maior)

Novo "Montado"Novo "Montado" Doc. Fiscal de partes, peças 
e serviços

Doc. Fiscal de partes, peças 
e serviços

Novo "Fabricado"Novo "Fabricado" Custo de FabricaçãoCusto de Fabricação

ImportadoImportado DI + tributos + despesas de 
importação 

DI + tributos + despesas de 
importação 

UsadoUsado
Tabelado 

(valor médio 
de mercado)

Tabelado 
(valor médio 
de mercado)



22 /1 0 /2 0 2 1

26

Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/AL
Prof. Eduardo da Rocha

Sujeição Passiva -
IPVA

Sujeição Passiva -
IPVA

ContribuinteContribuinte ProprietárioProprietário

SolidáriaSolidária

Devedor 
Fiduciário
Devedor 

Fiduciário

ArrendatárioArrendatário

Possuidor a 
qualquer título

Possuidor a 
qualquer título

ServidorServidor

Que autorizar atos sem o 
pagamento do imposto 

integral ou sem 
reconhecimento de isenção 

ou não incidência

Que autorizar atos sem o 
pagamento do imposto 

integral ou sem 
reconhecimento de isenção 

ou não incidência

DespachanteDespachante
Despachos sem 

pagamento do imposto 
ou a menor

Despachos sem 
pagamento do imposto 

ou a menor

Aquele que falsificar 
documentos e 

dados

Aquele que falsificar 
documentos e 

dados

Com o fim de suprimir ou 
reduzir o IPVA

Com o fim de suprimir ou 
reduzir o IPVA

AdquirenteAdquirente Em relação a débitos 
anteriores à aquisição
Em relação a débitos 
anteriores à aquisição

PJ Dir.Privado e 
seus sócios, 
diretores etc.

PJ Dir.Privado e 
seus sócios, 
diretores etc.

Em relação a FG 
ocorridos durante a 

locação

Em relação a FG 
ocorridos durante a 

locação

Agente 
público
Agente 
público

Em relação a FG 
ocorridos durante a 

locação

Em relação a FG 
ocorridos durante a 

locação

Sócio, diretor etc. 
da locadora

Sócio, diretor etc. 
da locadora

Art. 1º § 1º O Programa Contribuinte Arretado tem por objetivo estimular
o contribuinte à regularidade tributária.

§ 2º O contribuinte será classificado, nos termos da regulamentação, de
acordo com sua regularidade tributária, sendo-lhe dispensado tratamento
favorecido correspondente à sua classificação.

Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/AL
Prof. Eduardo da Rocha

PCA
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Art. 3º O Programa Contribuinte Arretado será desenvolvido e implementado pela
SEFAZ, com as seguintes premissas:

I - diminuição do tempo gasto pelos contribuintes no cumprimento das obrigações
tributárias;

II - simplificação da relação fisco-contribuinte; e

III - participação de contribuintes e organizações privadas na construção de
soluções.

Art. 4º O Programa Contribuinte Arretado possui caráter permanente e continuado
e tem como objetivo balizar as políticas públicas de gestão a serem formuladas e
implementadas pela SEFAZ, promovendo a racionalização e simplificação dos
procedimentos concernentes ao cumprimento das obrigações tributárias principal
e acessórias relativas ao ICMS.

Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/AL
Prof. Eduardo da Rocha

PCA

Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/AL
Prof. Eduardo da Rocha

PCA

In
c

e
n

ti
vo

s
 -

P
C

A

Redução de até 100%  nas multas, para correção de erros no cumprimento de 
obrigação tributária, em até 30 dias após o termo de início de fiscalização

Procedimentos simplficados para restituição de ICMS

Prazo diferenciado para o recolhimento do ICMS devido por 
substituição tributária não retido ou retido a menor pelo remetente na 

aquisição interestadual

Liquidação do ICMS relativo à importação de mercadoria oriunda do exterior, 
mediante: 1. compensação com créditos acumulados do imposto; 2. a 

compensação prevista na Lei Estadual nº 6.410 , de 24 de outubro de 2003; e 
3. procedimentos simplificados

Liquidação do ICMS relativo ao diferencial de alíquotas nas aquisições de 
bens destinados ao ativo imobilizado, uso ou consumo do estabelecimento, 

mediante compensação com créditos acumulados do imposto

Renovação de tratamentos tributários 
diferenciados concedidos com fundamento 

no art. 51 da Lei Estadual nº 5.900/96

Dispensa do cumprimento de obrigações 
acessórias



22 /1 0 /2 0 2 1

28

OBRIGADO E BOA PROVA!
Prof. Eduardo da Rocha
@profeduardodarocha

t.me/profsilviosande
/silvio.sande.5
@prof.silviosande



22 /1 0 /2 0 2 1

29

Contabilidade Geral e Custos

Prof. Silvio Sande

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 o item seguinte.

Conforme o que estabelece a teoria personalista, por ocasião do recebimento do adiantamento feito pelo
cliente, a empresa Beta deve tratar a conta caixa como se ela representasse uma pessoa com quem
mantém um relacionamento, de modo que a conta caixa passa a ser devedora da empresa, no momento
em que o adiantamento for recebido

01. (Revisão de Véspera SEFAZ AL)
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Com base no Pronunciamento Técnico CPC 00 (R2) — Estrutura Conceitual para Relatório Financeiro,
julgue o item subsecutivo.

Natureza e magnitude são os elementos que servem de base para se determinar a materialidade dos itens
que compõem o relatório financeiro, devendo tais elementos ser analisados no contexto da entidade que
reporta a informação.

02. (Revisão de Véspera SEFAZ AL)

Com base no Pronunciamento Técnico CPC 00 (R2) — Estrutura Conceitual para Relatório Financeiro,
julgue o item subsecutivo.

O valor em uso de um ativo não contempla os custos de transação que a entidade que detém o controle
do referido ativo espera incorrer no futuro, caso venha a negociar esse ativo ao final de sua vida útil.

03. (Revisão de Véspera SEFAZ AL)
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Com relação à técnica de escrituração contábil, julgue o item subsequente.

No livro Razão devem ser apresentados os saldos das contas representativas dos elementos patrimoniais
de uma entidade.

04. (Revisão de Véspera SEFAZ AL)

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 o item seguinte.

De acordo com o regime de competência, a receita de prestação de serviços deve ser reconhecida pela
empresa Beta em novembro de 2019.

05. (Revisão de Véspera SEFAZ AL)
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Quanto ao passivo exigível e seus componentes, julgue o item subsequente.

Nas contas de imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de
serviços 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 da entidade.

06. (Revisão de Véspera SEFAZ AL)

Com relação à demonstração do resultado do exercício, julgue o item subsecutivo.

Deduções sobre vendas são todas as despesas que incidem diretamente sobre a receita bruta de vendas.

07. (Revisão de Véspera SEFAZ AL)
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Com relação aos pronunciamentos técnicos do CPC a respeito do conteúdo e a classificação contábil de
estoques, julgue o próximo item.

Um estoque que uma entidade pretenda consumir no decurso normal do seu ciclo operacional deve ser
por ela classificado como ativo circulante no balanço patrimonial.

08. (Revisão de Véspera SEFAZ AL)

No que se refere ao registro contábil e aos seus reflexos nos componentes da demonstração do resultado
e do balanço patrimonial das empresas, julgue o item a seguir.

A baixa de um bem que tenha sido totalmente depreciado e para o qual não tenha havido previsão de
valor residual não afetará o resultado do exercício, tampouco o saldo do grupo de contas do ativo do qual
aquele bem faça parte.

09. (Revisão de Véspera SEFAZ AL)
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Com relação ao conceito e aos critérios de avaliação de despesas antecipadas, julgue o item que se segue.

Despesas antecipadas representam despesas já incorridas que são ativadas no balanço patrimonial para
apropriação ao resultado em exercícios futuros.

10. (Revisão de Véspera SEFAZ AL)

Quanto ao reconhecimento e à mensuração de itens patrimoniais ativos, julgue o item subsequente.

O reconhecimento de um ativo ou passivo financeiro deve ser feito quando a entidade julgar-se
economicamente envolvida com esse ativo ou passivo, independentemente da formalização contratual,
haja vista a prevalência da essência sobre a forma.

11. (Revisão de Véspera SEFAZ AL)
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Com relação ao tratamento contábil do patrimônio líquido e de seus componentes, julgue o próximo item.

Uma carteira de instrumentos financeiros classificados como avaliados ao valor justo em outros
resultados abrangentes, que tenha variação positiva em seu valor justo de um período contábil a outro,
ocasionará um aumento no patrimônio líquido através do incremento no saldo da conta de ajuste de
avaliação patrimonial.

12. (Revisão de Véspera SEFAZ AL)

Quanto ao reconhecimento e à mensuração de itens patrimoniais ativos, julgue o item subsequente.

No caso de uma empresa que possui um imóvel no qual planeja construir futuramente sua nova sede,
para fins de mensuração contábil, esse bem pode ser avaliado ao custo ou a valor justo, por ser uma
propriedade para investimento futuro.

13. (Revisão de Véspera SEFAZ AL)
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Relativamente a avaliação, registro e mensuração de bens do ativo imobilizado, julgue o item a seguir.

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

14. (Revisão de Véspera SEFAZ AL)

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

O registro de uma máquina usada comprada pelo valor de R$ 20.000 deve ser feito pela entidade
compradora, deduzindo-se a estimativa de saldo da depreciação decorrente do período de uso pela
entidade vendedora

15. (Revisão de Véspera SEFAZ AL)
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Com relação ao tratamento contábil de ativos, passivos e tributos, julgue o item a seguir.

A mensuração de ativos intangíveis independe da natureza da atividade ou da transação que deu origem
ao ativo mensurado.

16. (Revisão de Véspera SEFAZ AL)

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

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

17. (Revisão de Véspera SEFAZ AL)
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Acerca dos ativos intangíveis, julgue o item subsequente.

Caso a empresa tenha reconhecido gastos com intangível como despesa em período anterior, esse gasto
não poderá ser reconhecido como parte do custo do ativo intangível em período subsequente.

18. (Revisão de Véspera SEFAZ AL)

Quanto ao reconhecimento e à mensuração de itens patrimoniais ativos, julgue o item subsequente.

Considere que uma entidade tenha adquirido um equipamento importante para o desempenho de suas
atividades, mas, após algum tempo de utilização desse equipamento, ela tenha concluído que esse ativo
teve perda de valor significativamente superior à registrada contabilmente. Nessas condições, a entidade
deve reconhecer a perda de valor recuperável desse ativo, utilizando como critérios seu custo e seu valor
de mercado, adotando o menor entre os dois.

19. (Revisão de Véspera SEFAZ AL)
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O item a seguir é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada a respeito
das provisões e passivos e ativos contingentes.

Determinada empresa comercial possui duas ações judiciais nas quais apela contra o que entende ser
cobranças indevidas da receita federal. Para amparar as obrigações presentes nessas ações, foram
constituídos depósitos judiciais relativos aos valores questionados. Em relação à primeira ação, os
advogados consideram remota a chance de vitória da empresa. A segunda ação tem mais chance de
sucesso, sendo possível que a empresa reverta as cobranças indevidas. Nessa situação, a empresa não
deve fazer qualquer contabilização relativa a essas duas ações, devendo limitar-se a divulgar uma nota
explicativa apenas para a segunda ação.

20. (Revisão de Véspera SEFAZ AL)

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

Os passivos contingentes devem ser reconhecidos em contas patrimoniais, independentemente de sua
natureza ou do fato que lhes deu origem.

21. (Revisão de Véspera SEFAZ AL)
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Com relação ao tratamento contábil do patrimônio líquido e de seus componentes, julgue o próximo item.

Situação hipotética: Uma sociedade por ações recomprou no mercado determinado tipo de suas ações,
gerando um saldo de ações em tesouraria de R$ 15 milhões. Simultaneamente, fez a oferta de R$ 50
milhões de novas ações de outro tipo, de modo que obteve um ágio de 15% sobre esse montante e
incorreu em custos de transação de R$ 1,5 milhão. Assertiva: Sendo esses os únicos eventos registrados
no período analisado, será verificado um incremento superior a R$ 42 milhões no patrimônio líquido.

22. (Revisão de Véspera SEFAZ AL)

Relativamente ao tratamento contábil de elementos patrimoniais diversos, julgue o item a seguir.

As ações de emissão da própria empresa e recompradas no mercado devem ser registradas pelo seu custo
de aquisição, o que incorpora os eventuais custos de transação.

23. (Revisão de Véspera SEFAZ AL)
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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 o item a seguir.

No balanço patrimonial, os ativos e passivos devem ser apresentados por ordem de liquidez, sempre que
tal forma de apresentação proporcionar informação confiável e mais relevante para o usuário do que a
apresentação de ativos circulantes e não circulantes e de passivos circulantes e não circulantes como
grupos de contas separados do balanço patrimonial.

24. (Revisão de Véspera SEFAZ AL)

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.

25. (Revisão de Véspera SEFAZ AL)
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Quanto ao passivo exigível e seus componentes, julgue o item subsequente.

A classificação de um passivo de financiamento de longo prazo como circulante ou não circulante pode
depender, além dos prazos de vencimento, da situação de adimplência ou inadimplência da obrigação.

26. (Revisão de Véspera SEFAZ AL)

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

A dívida que uma entidade mantém com o intuito de negociação no mercado deve ser classificada no
passivo circulante.

27. (Revisão de Véspera SEFAZ AL)
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Com relação ao ajuste a valor presente de itens patrimoniais de companhias abertas, julgue o seguinte
item.

O adiantamento em dinheiro destinado ao recebimento futuro de um bem ou serviço dá origem a um
ativo não monetário que estará sujeito a ajuste a valor presente.

28. (Revisão de Véspera SEFAZ AL)

A respeito das demonstrações contábeis, julgue o item subsequente.

Apesar de a apresentação funcional ser a mais utilizada pelas organizações na elaboração da
demonstração de resultado do exercício, a apresentação por natureza da despesa é a incentivada pelas
normas contábeis.

29. (Revisão de Véspera SEFAZ AL)
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A respeito das demonstrações contábeis, julgue o item subsequente.

Para fins de elaboração da demonstração de fluxo de caixa pelo método indireto, uma redução na conta
fornecedores, em razão de um desconto obtido, deve ser entendida como um fato gerador de caixa.

30. (Revisão de Véspera SEFAZ AL)

Considerando o conjunto de contas apresentado na tabela
precedente e acerca das demonstrações contábeis previstas pela
legislação brasileira, julgue o item a seguir.

A divulgação, na demonstração do fluxo do disponível, referente
a pagamento de seguros no período, é de R$ 29.290

31. (Revisão de Véspera SEFAZ AL)
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Acerca das demonstrações contábeis previstas na legislação e na normatização contábeis brasileiras,
julgue o item que se segue.

A demonstração de resultados abrangentes deve ser apresentada separadamente, ainda que esteja
contemplada em uma coluna da demonstração de mutações do patrimônio líquido.

32. (Revisão de Véspera SEFAZ AL)

Acerca das demonstrações contábeis previstas na legislação e na normatização contábeis brasileiras,
julgue o item que se segue.

Para fins de levantamento da demonstração do valor adicionado, o custo dos produtos vendidos inclui as
matérias-primas e os serviços adquiridos de terceiros, sem incluir a mão de obra própria.

33. (Revisão de Véspera SEFAZ AL)
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o item que se segue, é apresentada uma situação hipotética envolvendo a terminologia aplicada à
contabilidade de custos e os conceitos e as classificações de custos, seguida de uma assertiva a ser
julgada.

Os produtos fabricados por determinada empresa industrial são vendidos no mercado por intermédio de
terceiros, que, em troca, recebem da empresa industrial uma comissão por cada unidade vendida. Nessa
situação, considerando-se a terminologia aplicada à contabilidade de custos, tal comissão representa,
para a empresa industrial, um gasto que se enquadra também no conceito de despesa.

34. (Revisão de Véspera SEFAZ AL)

o item que se segue, é apresentada uma situação hipotética envolvendo a terminologia aplicada à
contabilidade de custos e os conceitos e as classificações de custos, seguida de uma assertiva a ser
julgada.

Uma empresa industrial, responsável pela fabricação de produtos de natureza distinta, remunera os seus
operários com base na quantidade de peças produzidas, o que lhe permite identificar a parcela do valor
da remuneração de mão de obra que pode ser apropriada a cada um dos produtos fabricados. Nessa
situação, a remuneração dos operários da fábrica representa um custo direto e variável para essa
empresa industrial.

35. (Revisão de Véspera SEFAZ AL)
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Com relação aos custos e às receitas apurados pela contabilidade, julgue o item que se segue.

O tratamento dado aos custos variáveis é o que diferencia a metodologia de custeio por absorção da
metodologia de custeio variável.

36. (Revisão de Véspera SEFAZ AL)

o item que se segue, é apresentada uma situação hipotética envolvendo a terminologia aplicada à
contabilidade de custos e os conceitos e as classificações de custos, seguida de uma assertiva a ser
julgada.

Em seu processo produtivo, que envolve a fabricação de mais de um produto, determinada empresa
industrial utiliza uma série de materiais de valor relativamente insignificante. Nessa situação, tal
circunstância não pode ser utilizada como justificativa para a classificação dos referidos materiais, pela
empresa, como custos indiretos de fabricação.

37. (Revisão de Véspera SEFAZ AL)
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Com o intuito de melhorar a gestão e o controle dos seus custos de produção, determinada empresa
industrial decidiu dividir a sua unidade fabril nos seguintes seis setores distintos, nos quais são exercidas
atividades bastante específicas: Gerência geral; Manutenção de máquinas e equipamentos; Almoxarifado;
Montagem; Pintura; Embalagem.

Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

A transferência tempestiva de custos de um departamento para outro é um processo que demandará o
uso de estimativas pela referida empresa, que poderá recorrer à taxa de aplicação dos custos indiretos de
produção para predeterminar os custos que serão objeto de transferência

38. (Revisão de Véspera SEFAZ AL)

Com o intuito de melhorar a gestão e o controle dos seus custos de produção, determinada empresa
industrial decidiu dividir a sua unidade fabril nos seguintes seis setores distintos, nos quais são exercidas
atividades bastante específicas: Gerência geral; Manutenção de máquinas e equipamentos; Almoxarifado;
Montagem; Pintura; Embalagem.

Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

Os custos incorridos na Gerência geral, na Manutenção de máquinas e equipamentos e no Almoxarifado
deverão ser apropriados diretamente aos produtos, tendo por base o tempo que tais departamentos
venham a dedicar dos seus serviços a cada um desses produtos

39. (Revisão de Véspera SEFAZ AL)
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O departamento de produção de determinada empresa necessita ratear os seus custos indiretos a dois
produtos A e Z. O departamento de contabilidade de custos dessa empresa estuda o critério mais adequado
para efetivar o referido rateio, entre os quatro seguintes critérios: matéria-prima aplicada; mão de obra
direta aplicada; horas-máquina utilizadas; custo direto total.

Com base nas informações apresentadas, julgue o item a seguir.

Se das análises for concluído que 90% dos custos indiretos dizem respeito a depreciação, energia elétrica e
manutenção, não poderá ser utilizado o critério da matéria-prima aplicada para rateio dos custos indiretos
aos produtos A e Z

40. (Revisão de Véspera SEFAZ AL)

No que se refere à metodologia do custeio por absorção, julgue o item seguinte.

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.

41. (Revisão de Véspera SEFAZ AL)
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Com relação aos custos e às receitas apurados pela contabilidade, julgue o item que se segue.

Situação hipotética: Quando seus estoques iniciais estavam zerados, uma empresa apurou, em dado
exercício social, lucro operacional líquido de R$ 350 mil em um sistema de custeio variável. Nesse
contexto, essa empresa incorreu em custos fixos de R$ 500 mil para produzir completamente
determinado número de unidades de seu único produto e vender 80% dessas unidades. Assertiva: Nessa
situação, a referida empresa verificou um lucro operacional, para fins societários, superior a R$ 400 mil

42. (Revisão de Véspera SEFAZ AL)

Com relação aos sistemas de custeio para fins de controle, avaliação e gestão, julgue o item seguinte.

Considere que uma empresa fabricante de um único produto, com despesas variáveis de R$ 2 por unidade
vendida e sem estoques iniciais, tenha incorrido em custos de produção variáveis de R$ 10 por unidade e
em custos fixos totais de R$ 20 mil para produzir 10 mil unidades de seu único produto. Considere, ainda,
que 80% dessa produção tenha sido vendida pelo preço de R$ 60. Nessa situação, a empresa atingiu um
índice de margem de contribuição inferior a 60%.

43. (Revisão de Véspera SEFAZ AL)
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Uma empresa industrial que fabrica e vende um único produto ao preço unitário de venda de R$ 60,
apresentou os seguintes custos e despesas em 2020.

Custos variáveis totais
• Materiais diretos: R$ 120.000
• Mão de obra direta: R$ 70.000
• Custos indiretos variáveis: R$ 10.000
• Custos fixos totais: R$ 120.000

Despesas de venda e despesas administrativas totais
• Variáveis: R$ 50.000

• Fixas: R$ 90.000
Quantidade produzida/vendida no ano: 10.000 unidades
Capacidade de produção (extensível às vendas): 15.000 unidade

44. (Revisão de Véspera SEFAZ AL)

Com base nessa situação hipotética, julgue o item seguinte.

A diferença entre o valor do custo unitário do produto calculado com base no método do custeio por
absorção e o valor do custo unitário do produto calculado com base no método do custeio variável é de
R$ 21

(Revisão de Véspera SEFAZ AL)
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Uma empresa industrial que fabrica e vende um único produto ao preço unitário de venda de R$ 60,
apresentou os seguintes custos e despesas em 2020.

Custos variáveis totais
• Materiais diretos: R$ 120.000
• Mão de obra direta: R$ 70.000
• Custos indiretos variáveis: R$ 10.000
• Custos fixos totais: R$ 120.000

Despesas de venda e despesas administrativas totais
• Variáveis: R$ 50.000
• Fixas: R$ 90.000
Quantidade produzida/vendida no ano: 10.000 unidades
Capacidade de produção (extensível às vendas): 15.000 unidade

45. (Revisão de Véspera SEFAZ AL)

Com base nessa situação hipotética, julgue o item seguinte.

Do ponto de vista do resultado contábil, a margem de segurança alcançada pela empresa em 2020
representou menos de 30% da quantidade produzida e vendida pela empresa no mesmo período.

(Revisão de Véspera SEFAZ AL)
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Uma empresa industrial que fabrica e vende um único produto ao preço unitário de venda de R$ 60,
apresentou os seguintes custos e despesas em 2020.

Custos variáveis totais
• Materiais diretos: R$ 120.000
• Mão de obra direta: R$ 70.000
• Custos indiretos variáveis: R$ 10.000
• Custos fixos totais: R$ 120.000

Despesas de venda e despesas administrativas totais
• Variáveis: R$ 50.000
• Fixas: R$ 90.000
Quantidade produzida/vendida no ano: 10.000 unidades
Capacidade de produção (extensível às vendas): 15.000 unidade

46. (Revisão de Véspera SEFAZ AL)

Com base nessa situação hipotética, julgue o item seguinte.

Em termos de resultado contábil, é correto afirmar que teria valido a pena a empresa ter efetuado um
gasto adicional de R$ 40.000 em propaganda no ano de 2020, no pressuposto de que tal gasto pudesse
proporcionar um aumento de 10% na quantidade de unidades produzidas e vendidas pela empresa no
mesmo ano, sem que fosse necessário fazer qualquer alteração no preço unitário de venda do produto

(Revisão de Véspera SEFAZ AL)
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Com relação às metodologias adotadas tanto para fins de custeamento de estoques quanto para fins
meramente gerenciais, julgue o item que se segue.

Situação hipotética: Determinada empresa atingiu seu ponto de equilíbrio ao vender 4 mil unidades de
seu único produto. Seus custos e despesas fixas somaram R$ 160.000. Assertiva: Nessa situação, se a
empresa apurar um lucro, antes de impostos, de R$ 80.000, ela terá obtido uma margem de segurança
superior a 40%.

47. (Revisão de Véspera SEFAZ AL)

No que se refere à gestão financeira e sua aplicação às organizações, julgue o item subsecutivo.

O break-even point, ou ponto de equilíbrio, expressa o nível de lucros auferido por uma organização em
função das vendas realizadas.

48. (Revisão de Véspera SEFAZ AL)
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Com relação às metodologias adotadas tanto para fins de custeamento de estoques quanto para fins
meramente gerenciais, julgue o item que se segue.

Em seu segundo estágio, o custeio ABC atribui custos de insumos às atividades.

49. (Revisão de Véspera SEFAZ AL)

Em relação ao custeio com base em atividades (ABC), julgue o item seguinte.

No ABC, a transferência dos custos das atividades para os produtos segue uma ordem de prioridade
distinta à adotada na atribuição de custos às atividades.

50. (Revisão de Véspera SEFAZ AL) 
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Considere que uma empresa tenha obtido receita de vendas de R$ 200 mil ao vender 10 mil unidades de
seu único produto, obtendo lucro operacional líquido de R$ 40 mil, antes de dedução do IR. Considere,
ainda, que a empresa possua custos e despesas fixas de R$ 80 mil. Com base nessas informações, julgue o
próximo item.

O grau de alavancagem operacional da empresa, na situação apresentada, é igual a 3 vezes.

51. (Revisão de Véspera SEFAZ AL)

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.

52. (Revisão de Véspera SEFAZ AL)
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OBRIGADO
@prof.silviosande

/silvio.sande.5

t.me/profsilviosande

Raciocínio Lógico
Prof. Brunno Lima
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Considere que Marisa, Daniel e Jair trabalhem em uma secretaria de fazenda pública,
nos setores responsáveis pela arrecadação do IPTU, IPVA e ISS, que suas idades sejam
34, 42 e 45 anos. Considere, ainda, que não se sabe o setor em que cada um deles
trabalha nem a idade de cada um. Com base nessas informações, julgue os itens
subsequentes.
Considere as seguintes afirmações.
I Jair trabalha no setor responsável pelo IPTU.
II O que trabalha no setor responsável pelo IPVA tem 34 anos de idade.
III Marisa tem 45 anos de idade ou trabalha no setor responsável pelo IPVA.

(CEBRASPE / SEFAZ-CE / 2021) 

É correto afirmar que, se as afirmações I e II são verdadeiras e III é falsa, então a idade
de Jair é 45 anos.
( ) CERTO ( ) ERRADO
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Jair trabalha no setor responsável pelo IPTU. (V)
O que trabalha no setor responsável pelo IPVA tem 34 anos de idade. (V)
Marisa tem 45 anos de idade ou trabalha no setor responsável pelo IPVA. (F)

RESOLUÇÃO:

CERTO

GABARITO:
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Julgue o item seguinte, considerando a estrutura lógica da situação apresentada.
Suponha que 6 servidores participem de uma reunião em uma sala onde algumas
cadeiras estejam dispostas em volta de uma mesa circular de modo que a distância
entre duas cadeiras consecutivas seja sempre igual a 1 metro.

Nesse caso, se os servidores Paulo, Mateus e Rogério se sentaram em cadeiras de
modo que a distância de cada um deles aos outros membros do grupo, respeitadas as
limitações físicas ao deslocamento, seja sempre maior ou igual a 3 metros, então é
correto concluir que a quantidade mínima de cadeiras que formam o círculo é igual a
18.
( ) CERTO ( ) ERRADO

(CEBRASPE / SEFAZ-CE / 2021) 
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ERRADO

GABARITO:

Paulo, Tiago e João, analistas de sistema do BNB, têm, cada um deles, uma única e
diferente formação: engenharia da informação (EI), sistemas de informação (SI) ou
ciência da computação (CC). Suas idades são 25, 27 e 29 anos. João não é formado em
EI e tem 25 anos de idade. O analista formado em SI tem 29 anos de idade. Paulo não
é formado em CC, e sua idade não é 29 anos.
A respeito desses analistas, de suas formações e de suas idades, julgue os itens que se
seguem.

(CEBRASPE / BNB / 2018) 
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Paulo tem 27 anos de idade.
( ) CERTO ( ) ERRADO

João é formado em ciência da computação.
( ) CERTO ( ) ERRADO

Tiago tem 29 anos de idade.
( ) CERTO ( ) ERRADO

João não é formado em EI e tem 25 anos de idade. O analista formado em SI tem 29
anos de idade. Paulo não é formado em CC, e sua idade não é 29 anos.

RESOLUÇÃO:
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EI SI CC 25 27 29

Paulo

Tiago

João

CERTO, CERTO, CERTO

GABARITO:
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No livro Alice no País dos Enigmas, o professor de matemática e lógica Raymond
Smullyan apresenta vários desafios ao raciocínio lógico que têm como objetivo
distinguir-se entre verdadeiro e falso. Considere o seguinte desafio inspirado nos
enigmas de Smullyan. Duas pessoas carregam fichas nas cores branca e preta.
Quando a primeira pessoa carrega a ficha branca, ela fala somente a verdade, mas,
quando carrega a ficha preta, ela fala somente mentiras. Por outro lado, quando a
segunda pessoa carrega a ficha branca, ela fala somente mentira, mas, quando
carrega a ficha preta, fala somente verdades. Com base no texto acima, julgue o item
a seguir.

(CESPE / BANCO DO BRASIL / 2007) 

Se a primeira pessoa diz “Nossas fichas não são da mesma cor” e a segunda pessoa
diz “Nossas fichas são da mesma cor”, então, pode-se concluir que a segunda pessoa
está dizendo a verdade.
( ) CERTO ( ) ERRADO
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Duas pessoas carregam fichas nas cores branca e preta. Quando a primeira pessoa
carrega a ficha branca, ela fala somente a verdade, mas, quando carrega a ficha preta,
ela fala somente mentiras. Por outro lado, quando a segunda pessoa carrega a ficha
branca, ela fala somente mentira, mas, quando carrega a ficha preta, fala somente
verdades.

1ª pessoa: “Nossas fichas não são da mesma cor”

2ª pessoa: “Nossas fichas são da mesma cor”

RESOLUÇÃO:

CERTO

GABARITO:
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(CEBRASPE / PC-SE / 2021)

A figura precedente ilustra um aparelho que tem seis lâmpadas: duas azuis (𝐴 e 𝐴 ),
duas vermelhas (𝑉 e 𝑉 ), e duas brancas (𝐵 e 𝐵 ). Quando o aparelho é ligado,
instantaneamente a lâmpada 𝐴 acende; após determinado tempo, 𝐴 apaga, depois
𝑉 acende; em seguida, 𝑉 apaga, depois 𝐵 acende; e assim sucessivamente, sempre
obedecendo a sequência indicada na figura. O momento em que uma lâmpada
acende ou apaga é indicado por 𝑇, que mede o tempo, em segundos.

Em 𝑇 =  0, o aparelho será ligado, e as lâmpadas acenderão e apagarão conforme
mencionado, obedecendo-se à seguinte regra: sendo 𝑇 =  𝑚 o momento em que
uma lâmpada acende, ela ficará acesa até o momento 𝑇 =  𝑚 +  10 e então
apagará; a próxima lâmpada acenderá no momento 𝑇 =  𝑚 +  20 e ficará acesa até
o momento 𝑇 =  𝑚 +  30, quando apagará; e assim sucessivamente.
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Com base nessas informações, julgue os itens seguintes.

No momento 𝑇 =  45 segundos, a lâmpada 𝑉 estará acesa.

( ) CERTO ( ) ERRADO

A lâmpada 𝑉 estará apagada em 𝑇 =  285 segundos.

( ) CERTO ( ) ERRADO

No momento 𝑇 =  845 segundos, todas as lâmpadas estarão apagadas.

( ) CERTO ( ) ERRADO

Quando 𝑇 for múltiplo de 180, sempre haverá uma das lâmpadas azuis, 𝐴 ou 𝐴 ,
acesa.

( ) CERTO ( ) ERRADO

ERRADO, CERTO, ERRADO, CERTO

GABARITO:
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P1: Se a fiscalização foi deficiente, as falhas construtivas não foram corrigidas.
P2: Se as falhas construtivas foram corrigidas, os mutuários não tiveram prejuízos.
P3: A fiscalização foi deficiente.
C: Os mutuários tiveram prejuízos.
Considerando um argumento formado pelas proposições precedentes, em que C é a
conclusão, e P1 a P3 são as premissas, julgue o item a seguir.
A proposição P2 é equivalente a “Se as falhas construtivas não foram corrigidas, os
mutuários tiveram prejuízos”.
( ) CERTO ( ) ERRADO

(CEBRASPE / POLÍCIA FEDERAL / 2021)

P2: Se as falhas construtivas foram corrigidas, os mutuários não tiveram prejuízos.

RESOLUÇÃO:
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P2: Se as falhas construtivas foram corrigidas, os mutuários não tiveram prejuízos.

RESOLUÇÃO:
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ERRADO

GABARITO:
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Com relação a lógica proposicional, julgue o item a seguir.
Uma tautologia é uma proposição composta em que seu valor lógico será sempre
verdadeiro, independentemente do valor lógico das proposições que a estruturam.
Nesse sentido, considerando-se p e q como proposições, a proposição composta 𝑝 ∧
𝑞 ↔  ~(𝑝 →  ~𝑞) é uma tautologia.
( ) CERTO ( ) ERRADO

(CEBRASPE / DEPEN / 2021)

𝑝 ∧ 𝑞 ↔  ~(𝑝 →  ~𝑞)

RESOLUÇÃO:
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CERTO

GABARITO:
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Julgue o item seguinte, relativo a raciocínio lógico.
A negação da afirmação “Todos os amigos de Bianca são naturais de São Paulo” é:
“Nenhum amigo de Bianca é natural de São Paulo”.
( ) CERTO ( ) ERRADO

(CEBRASPE / SERPRO / 2021)

“Todos os amigos de Bianca são naturais de São Paulo”

RESOLUÇÃO:
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PROPOSIÇÃO NEGAÇÃO

Todo A é B Algum A não é B

Nenhum A é B Algum A é B

Algum A é B Nenhum A é B

Algum A não é B Todo A é B

GABARITO:
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OBRIGADO
Prof. Brunno Lima

Auditoria Fiscal
Prof. Guilherme Sant’Anna
@profguilhermesantanna
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▪ 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.)

 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)
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 Art. 2º | § 9º Presumem-se ocorridas operações ou prestações, internas, tributadas, sem
pagamento do imposto e desacompanhadas de documento fiscal, ressalvada ao sujeito
passivo a prova da improcedência da presunção, quando se constatar, dentre outras, as
seguintes situações de omissão ou inclusão de registros contábeis ou fiscais

 I - omissão de registro de aplicação de recursos em contas representativas de
disponibilidades ou direitos;

 II - omissão de registro referente à entrada onerosa de mercadorias ou bens, ou a utilização
onerosa de serviços, inclusive quando originada em documento apresentado por outro
sujeito passivo;

 III - suprimento de conta representativa de disponibilidades, ou de qualquer outra conta do
ativo, sem comprovação de origem;

 IV - passivo fictício (...)

Lei 5.900 / 1996 

 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
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 Finalidades específicas
 Ativo

• Caixa / bancos
• Estoque (NBC TA 501)
• Imobilizado

 Passivo
• Empréstimos / financiamentos

 PL
 Resultado (receitas e despesas)

Auditoria em grupos específicos das DC

 SPED
 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”)

Auditoria na EFD
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 NF-e modelo 55 substitui os modelos em papel 1/1A e 4 (produtor)
 Existência unicamente digital (Nfe vs. DANFE)
 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

 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 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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▪ Objetivos “Gerais”

 Auditoria
 Auditor

▪ Características inerentes / outras definições …

▪ Não são objetivos do auditor…

▪ Princípios fundamentais de ética profissional

NBC TA e PA – NBC TA 200

▪ 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

NBC TA e PA – NBC TA 300
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▪ Conceito

▪ Características

▪ Suficiência / adequação (relevância e confiabilidade)

Evidências

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. analíticosProced. analíticos
substantivos (rev. 

analítica)
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▪ Inspeção

▪ Observação

▪ Confirmação externa (positiva / negativa)

▪ Recálculo

▪ Revisão analítica

▪ Indagação

▪ Reexecução

Procedimentos (tipos específicos)

▪ Conceitos

 Amostragem

 Risco de amostragem (rejeição incorreta / aceitação incorreta)

 Estratificação (geralmente com base em valor)

 Anomalia

▪ Abordagens: estatística e não estatística

▪ Métodos de seleção

▪ Fatores que alteram o tamanho da amostra

Amostragem
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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 corrigir, aplica procedimentos adicionais p/ ver se está ok!

▪ 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
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▪ 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

▪ 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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OBRIGADO
Prof. Guilherme Sant’Anna
@profguilhermesantanna

Direito Penal
Profa. Priscila Silveira
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 Lei Penal no tempo – Art. 2º do CP

Regra: aplica-se a lei vigente na época dos fatos. Exceção: a extra-
atividade da norma.

 Art. 2º, Parágrafo único - A lei posterior, que de qualquer modo
favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos
por sentença condenatória transitada em julgado.

 TEMPO DO CRIME (art. 4º): Teoria da atividade.

 Crime permanente e crime continuado: Súmula 711 do STF

SEFAZ-AL
Profª. Priscila Silveira

Aplicação da Lei Penal (Art. 1º ao 12 do CP)

 Artigo 5º do CP: Princípio da territorialidade temperada.

 LUGAR DO CRIME (art. 6º): Teoria da ubiquidade.

 Exceção – Princípio da extraterritorialidade (art. 7º, CP)

Lei Penal no espaço 

Ex
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rit
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e

incondicionadaincondicionada Art. 7º, I, §1º, CP. Art. 7º, I, §1º, CP. 

condicionadacondicionada Art. 7º, II, §2º, CP. Art. 7º, II, §2º, CP. 

hipercondicionadahipercondicionada Art. 7º, §3º, CP. Art. 7º, §3º, CP. 
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Conceito Analítico de crime

Cr
im

e

Fato típico

Antijurídico
(Ilícito)

Culpável

 FALSIDADE DE TÍTULOS E OUTROS PAPÉIS PÚBLICOS

 Falsificação de papéis públicos: Art. 293 do CP (especialmente inciso I)

 Petrechos de falsificação: Art. 294 do CP .

 Aumento de pena: Art. 295 - Se o agente é funcionário público, e
comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de
sexta parte.

SEFAZ-AL
Prof.ª Priscila Silveira

CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA
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 FALSIDADE DOCUMENTAL

 Falsificação do selo ou sinal público: Art. 296 CP.

• Incorre nas mesmas penas quem: faz uso, utiliza indevidamente ou
altera, falsifica ou faz uso (§1º)

• Funcionário Público- aumento da pena 1/6 (§2º)

CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA

 DIFERENÇAS ENTRE OS CRIMES:

 Falsificação de documento público: Art. 297 CP.

 Falsificação de documento particular: Art. 298 CP.

 Falsidade ideológica: Art. 299 CP.

 Uso de documento falso: Art. 304 CP. (Norma remetida ao avesso)

 Fraudes em certames de interesse público: Art. 311-A CP.

CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA
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 CRIMES COMETIDOS PELO FUNCIONÁRIO PÚBLICO (Arts. 312 a 327 CP)

 Conceito de Funcionário Público: art. 327 do CP.

 ATENÇÃO AOS EQUIPARADOS NO §1º.

 AUMENTO DE PENA: 1/3 nas hipóteses do §2º.

CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL

 Peculato: Art. 312 do CP (APROPRIAÇÃO/DESVIO/FURTO)

o Forma culposa: §2º

o Ext. Punibilidade ou Diminuição da pena: §3º.

 Peculato mediante erro de outrem: Art. 313 CP (ESTELIONATO).

 Inserção de dados falsos em sistema de informações: Art. 313 A CP
(ELETRÔNICO)

CRIMES COMETIDOS PELOS FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS
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CRIMES COMETIDOS PELO FUNCIONÁRIO
PÚBLICO

 Concussão: art. 316 do CP- EXIGIR.

 Excesso de exação: Art. 316, §1º, do CP- COBRA TRIBUTO QUE SABE OU
DEVERIA SABER INDEVIDO OU SENDO DEVIDO EMPREGA MEIO VEXATÓRIO
OU GRAVOSO.

 Se o funcionário desvia, em proveito próprio ou de outrem, o que recebeu
indevidamente para recolher aos cofres públicos.

CRIMES COMETIDOS PELO FUNCIONÁRIO
PÚBLICO
 CORRUPÇÃO PASSIVA: art. 317 do CP- SOLICITAR, RECEBER OU ACEITAR

o AUMENTO DE PENA: §1º - Se em razão da vantagem ou promessa, retarda ou
deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever
funcional.

o CORRUPÇÃO PASSIVA PRIVILEGIADA: §2º- Se o funcionário pratica, deixa de
praticar ou retarda ato de ofício, com infração de dever funcional, cedendo
a pedido ou influência de outrem.

 PREVARICAÇÃO: art. 319 CP- Retardar ou deixar de praticar, indevidamente,
ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer
interesse ou sentimento pessoal.
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CRIMES COMETIDOS PELO PARTICULAR

 Resistência: Art. 329 do CP. Opor-se à execução de ato legal, mediante
violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem
lhe esteja prestando auxílio.

-Se em razão da oposição o ato não se executa: qualifica (§1º).
-Se resulta violência, responderá por ela (§2º).

 Desobediência: Art. 330 do CP. Desobedecer a ordem legal de funcionário
público.

 Desacato: Art. 331 do CP.

SEFAZ-AL
Prof.ª Priscila Silveira

CRIMES COMETIDOS PELO PARTICULAR

 Tráfico de influência: art. 332 CP. Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou
para outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em
ato praticado por funcionário público no exercício da função.

o Aumento de pena: 1/2 se alega ou insinua que a vantagem é também
destinada ao funcionário.

 Descaminho: Art.334 CP.

 Contrabando: ART. 334-A CP.
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CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA

 LEI 8.137/1900

 Dos crimes praticados por particulares:

 Artigos 1º: Suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e
qualquer acessório.

 Artigo 2º: Constitui crime da mesma natureza, mas com pena
menor.

CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA

 Dos crimes praticados por funcionários públicos: Artigo 3º.
(Princípio da especialidade)

 Art. 3º, I da Lei 8.137/90 X Extravio de livro ou documento (art.
314 do CP)

 Art. 3º, II, da Lei 8.137/90 X Concussão (art. 316 do CP) e
Corrupção Passiva (317 do CP)

 art. 3º, III, da Lei 8.137/90 X Advocacia administrativa (art. 321 do
CP)
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OBRIGADA!
Professora Priscila Silveira

@profpriscilasilveira

Direito Civil

Prof. Paulo H M Sousa
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CONTATO

FACEBOOK.COM/PROF.PHMS

INSTAGRAM.COM/PROF.PHMS

YOUTUBE.COM/C/PROFPAULOSOU

SA

T.ME/PROFPHMS

 Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB

• o Norma sobre normas; de sobredireito; metanorma; lex legum;
jurisprudencialmente considerada norma constitucional.

• Aplicação em Direito Privado, Direito público e Direito Internacional
Privado – DIPri.

• Correção de texto de lei em vigor é lei nova.

• Vigência:

 Em regra, deixar de cumprir a lei não é opção (art. 3º). Exceção: art. 8º
da Lei de Contravenções Penais
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 Validade é diferente de vigência!

• Válida é a lei aprovada de acordo com os requisitos formais; se
inválida, é nula.

 Vigência dá exigibilidade, mas requer um lapso temporal para que a lei
seja conhecida: é a vacância ou vacatio legis.

• A vacatio legis na LINDB é de 45 dias, mas a própria lei indica quando
entra em vigor. Quando obrigatória em estados estrangeiros, o prazo é
de 3 meses.

 A eficácia trata do surtimento de efeitos, o que se relaciona à
incidência, que tem duas características: a incondicionalidade e a
inesgotabilidade.

 o Quanto à classificação, as normas podem ser cogentes/injuntivas,
ou seja, imperativas; ou não cogentes/supletivas, afastáveis, que
podem ser dispositivas ou interpretativas.

 A contagem do tempo no direito brasileiro diverge dos prazos
processuais. São dias corridos, como contamos meses e anos
habitualmente.
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• Conflitos entre normas são oriundos do princípio da continuidade da lei.

• A revogação da lei vigente, norma válida, pode ser expressa ou tácita
(incompatibilidade)

• Fala-se também em revogação em sentido amplo. Nessa hipótese,

 A revogação completa, em sentido estrito, chama-se, ab-rogação.

 Derrogação é a revogação parcial.

• A modificação da lei, em quaisquer das modalidades indicadas acima,
não pode violar o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa
julgada.

• Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a
lei revogadora perdido a vigência.
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(CESPE / MPE/PI – 2019) Quando lei que trata de matéria afeta ao direito
civil continua a regulamentar fatos anteriores a sua revogação, ocorre a
chamada

(A) ultratividade.

(B) retroatividade benigna.

(C) retroatividade mínima.

(D) repristinação.

(E) vigência diferida.

(CESPE / PGM/Campo Grande – 2019) Considerando as disposições da Lei
de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, julgue o item a seguir.

Salvo expressa disposição em contrário, a lei entrará em vigor no primeiro
dia útil após a sua publicação no Diário Oficial da União.
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(CESPE / TJ/DFT – 2019) Sinésio, turista brasileiro em Las Vegas,
compareceu a um cassino naquela cidade norte-americana, cuja
atividade é lícita, e contraiu dívida de U$ 1.000.000. Ao encerrar a
jogatina, Sinésio saiu do local sem efetuar o pagamento e, no dia
seguinte, retornou ao Brasil. Passado algum tempo, ele foi comunicado
da existência de uma ação de cobrança proposta no Brasil pela sociedade
empresária administradora do cassino. A autora da ação alega que a
obrigação regularmente contraída nos Estados Unidos da América não foi
paga. Inconformado, Sinésio sustenta que a cobrança é ilícita, pois o jogo
explorado por cassinos é proibido pela legislação brasileira.

Além disso, segundo Sinésio, por ser esse um jogo proibido, a dívida é
inexigível judicialmente, e entender o fato de modo diverso geraria
violação à soberania brasileira. Considerando-se essa situação hipotética,
o entendimento do STJ e as previsões contidas na Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro (LINDB), é correto afirmar que

A) a dívida de jogo contraída por Sinésio é uma obrigação natural e,
portanto, exigível judicialmente.

B) a dívida de jogo contraída por Sinésio é uma obrigação civil, porém a sua
exigibilidade afronta a soberania brasileira.
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C) a dívida de jogo contraída por Sinésio no exterior é exigível no Brasil,
pois deve ser observada a legislação do país de origem da dívida.

D)a dívida de jogo contraída no exterior por Sinésio, por violar os bons
costumes nacionais, não poderá ser exigida no Brasil.

E) a dívida de jogo contraída por Sinésio no exterior não pode ser cobrada
no Brasil, pois afronta a ordem pública brasileira.

 Pessoas naturais

• Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil.

• Personalidade: é a possibilidade de alguém participar de relações
jurídicas decorrente de uma qualidade inerente ao ser humano, que o
torna titular de direitos e deveres.

 Teoria Natalista: a personalidade começa com o nascimento com vida.
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 Na esteira do art. 2º do CC/2002, em que pese pessoa ainda não seja, o
nascituro tem seus direitos protegidos.

 Teoria Concepcionista: a personalidade começa com a concepção.

 Teoria da Personalidade Condicional: a personalidade já se iniciaria com
a concepção, mas estaria condicionada (condição suspensiva) ao
nascimento com vida.

• Capacidade: é a medida da personalidade.

 Capacidade de direito: aptidão genérica para ser titular de direitos e
obrigações, capacidade essa titularizada por todos aqueles que têm
personalidade.

 Capacidade de fato: o poder efetivo de exercer plenamente os atos da
vida civil.

 Somente são absolutamente incapazes os menores de 16 anos. Serão
representados.



22 /1 0 /2 0 2 1

10 1

 São incapazes relativamente: os maiores de dezesseis e menores de
dezoito anos; os ébrios habituais e os viciados em tóxicos; aqueles que,
por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua
vontade; os pródigos. Eles serão assistidos.

 A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa. Apenas
quando estritamente necessário for, a pessoa com deficiência será
submetida à curatela, nos termos do art. 84, §1º do EPD.

• Emancipação: é a aquisição da plena capacidade antes da idade legal
prevista.

 Voluntária: pela concessão dos pais, ou de um deles na falta do outro,
mediante instrumento público, independentemente de homologação
judicial;

 Legal: casamento; exercício de emprego público efetivo; colação de
grau em curso de ensino superior; estabelecimento civil ou comercial,
ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles,
o menor com dezesseis anos completos tenha economia própria.

 Judicial: por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver dezesseis
anos completos; e, eventualmente, pelo casamento.
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(CEBRASPE – TJ/PA 2020) Segundo regra geral do Código Civil, a
menoridade cessa a partir do momento em que o sujeito completa
dezoito anos de idade, podendo a incapacidade cessar antes disso. A
incapacidade do

a) menor com dezesseis anos de idade completos cessará se houver a
autorização dos pais mediante instrumento público, desde que
homologado pelo Poder Judiciário.

b) nomeação do(a) menor para o exercício de emprego público efetivo.

c) estabelecimento civil ou comercial em função do qual ele(a) tenha
economia própria.

d) casamento, desde que seja resultante de gravidez.

e) comprovação de conclusão do ensino médio.
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(CEBRASPE/ MPE-PI – 2019) O Código Civil dispõe que “toda pessoa é
capaz de direitos e deveres na ordem civil” e que “a personalidade civil
da pessoa começa com o nascimento com vida”. Considerando-se os
conceitos de capacidade e personalidade, é correto afirmar que

A) a pessoa passa, a partir do nascimento com vida, a ser sujeito de
direitos e de deveres, e a ocorrência desse requisito determina
consequências de alta relevância, incluindo aspectos sucessórios.

B) não é certo considerar a pessoa relativamente incapaz no momento da
limitação quando a causa de impossibilidade de expressão da vontade for
transitória.

C) a forma prevista na legislação civil de declarar o fim da existência da
pessoa natural é somente pela morte, que será sempre natural ou física.

D) o prenome e o sobrenome servem para individualizar as pessoas
naturais e, por isso, à luz do princípio da sua imutabilidade, somente
podem ser alterados se expuserem a pessoa ao ridículo.

E) a atual legislação civil aproxima as características dos direitos de
personalidade e dos direitos patrimoniais ao afirmar que ambos têm
conteúdo econômico imediato e podem ser destacados do seu titular.
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 Pessoas jurídicas

o Associações: pessoas jurídicas de direito privado formadas para fins
não econômicos.

 Nada impede que as associações desenvolvam atividade econômica,
desde que não haja finalidade lucrativa.

 Não há, entre os associados, direitos e obrigações recíprocos.

 Admite-se a atribuição de pesos diferenciados ao direito de voto, desde
que isso não acarrete a sua supressão em relação a matérias previstas
no art. 59 (destituição de administradores e alteração do estatuto).

 A exclusão do associado só é admissível se houver justa causa, assim
reconhecida em procedimento que assegure direito de defesa e de
recurso.

 A qualidade de associado é, em regra, intransmissível, salvo se o
estatuto dispuser o contrário.

 As associações não podem distribuir lucro aos associados, mas isso não
se confunde com a devolução das cotas dos associados em caso de
dissolução da associação.
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(CESPE/ SEFAZ-RS – 2019) As associações públicas são pessoas jurídicas
de direito

(A) privado.

(B) público interno.

(C) público externo.

(D) privado ou público.

(E) privado e de capital público.

 Bens

• Bens inapropriáveis/fora do comércio: coisa perdida, res extra
commercium, bens inalienáveis, e bens inapropriáveis pela própria
natureza.

• A inalienabilidade é excepcional no direito brasileiro, assim como a
inapropriabilidade dos bens em geral.
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 Bens

 Bens imóveis: o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou
artificialmente. São imóveis, para efeitos legais: os direitos reais sobre
imóveis e as ações que os asseguram; o direito à sucessão aberta; as
edificações que, separadas do solo, mas conservando a sua unidade,
forem removidas para outro local; os materiais provisoriamente
separados de um prédio, para nele se reempregarem.

 Bens móveis: suscetíveis de movimento próprio, ou de remoção por
força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-
social.

São móveis, para efeitos legais: as energias que tenham valor econômico;
os direitos reais sobre objetos móveis e as ações correspondentes; os
direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações; os materiais
destinados a alguma construção, enquanto não forem empregados,
conservam sua qualidade de móveis; os materiais provenientes da
demolição de algum prédio.
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(CESPE / TJ-BA – 2019) De acordo com o Código Civil, são bens móveis

(A) os direitos à sucessão aberta.

(B) os materiais que estejam separados provisoriamente de um prédio,
para nele serem reempregados.

(C) os materiais provenientes da demolição de um prédio.

(D) as edificações que, estando separadas do solo, puderem ser
movimentadas para outro local, conservando sua unidade.

(E) os materiais empregados em alguma construção.

(CESPE / PC-MA – 2018) Determinado indivíduo tinha direito de usufruto
de uma casa. Tal direito era transmissível a seus sucessores que com ele
habitassem à época de sua morte. Além disso, ele era proprietário de um
pequeno barco. Quando de seu falecimento, foi aberta a sucessão. De
acordo com o Código Civil, os referidos bens — direito real de usufruto;
direito real sobre o barco; direito à sucessão aberta — são classificados,
respectivamente, como bens

(A) imóvel, móvel e imóvel.

(B) móvel, imóvel e móvel.



22 /1 0 /2 0 2 1

10 8

(C) imóvel, imóvel e imóvel.

(D) móvel, móvel e móvel.

(E) imóvel, móvel e móvel.

 Teoria do fato jurídico

• Dentro do mundo fático, alguns fatos são adjetivados pela incidência da
norma jurídica e se tornam fatos especiais: são os fatos jurídicos.

• A inserção dos fatos no mundo jurídico ocorre na seguinte sequência:
definição, pela norma, das hipóteses fáticas, concreção da hipótese no
mundo fático, consequente juridicização pela incidência da norma,
passagem do fato (juridicamente) existente ao plano da validade,
chegada do fato jurídico existente e válido ao plano da eficácia.

• Se o fato da vida real é suficiente para preencher um suporte, eu aplico
o preceito (a norma jurídica).
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 Teoria das invalidades

• A invalidade (nulidade ou anulabilidade) é uma sanção àquele que
infringe as normas jurídicas, no plano privado. As normas que invalidam
o ato são classificadas como perfeitas, segundo a doutrina.

• A teoria do fato jurídico ponteana se aplica de maneira geral a todo o
ordenamento jurídico.

• Pressupostos de validade dos atos jurídicos em sentido amplo:

 Sujeito: capacidade de agir (aptidão a tutelar seus próprios interesses),
e perfeição da manifestação (sujeito tem que manifestar a vontade de
maneira hígida e íntegra);

 Objeto: em conformidade com a licitude, a determinabilidade e a
possibilidade;

 Forma: a falta de forma exigida ou a utilização de forma proibida
acarretarão a invalidade do ato.
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 Teoria do fato jurídico

 Fatos ilícitos em sentido amplo (stricto sensu):

• Fato ilícito em sentido estrito: que há imputabilidade de uma conduta
a alguém, independentemente de culpa.

• Ato-fato ilícito: ato humano cuja vontade é abstraída pela norma
jurídica, ou seja, a vontade é irrelevante.

• Ato ilícito em sentido amplo: vontade determinante da conduta.

(CEBRASPE – TJ/PA 2020) José e Rafael realizaram um negócio jurídico
em que ficou estipulado que: José entregaria determinado bem móvel
para Rafael, que ficaria autorizado a vender o bem, pagando a José, em
contrapartida, o valor de quinhentos reais; e Rafael poderia optar por
devolver o bem, no prazo de vinte dias, para José. De acordo com o
Código Civil, nessa situação hipotética foi firmado um contrato
classificado como
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a) atípico.

b) solene.

c) unilateral.

d) consensual.

e) comutativo.

(CEBRASPE – TJ/PA 2020) Henrique, estudante de dezesseis anos de
idade, recentemente nomeado para emprego público, celebrou negócio
jurídico com Marcos, para venda de uma motocicleta avaliada em R$
9.000, pelos índices de mercado. Marcos, o comprador, aceitou pagar à
vista o valor de avaliação. Em dia acordado pelas partes, o negócio
jurídico foi realizado, Marcos entregou a Henrique o valor e recebeu a
motocicleta. Acerca desse negócio jurídico, assinale a opção correta.
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a) Henrique é considerado relativamente incapaz e, por isso, deveria ter
sido representado por seus pais ou responsáveis.

b) Caso Marcos se arrependa do negócio celebrado, poderá buscar sua
anulação, pois Henrique não é parte capaz para a celebração de contrato
de compra e venda.

c) Henrique não poderia figurar como parte na relação contratual, em
razão de ser absolutamente incapaz.

d) O negócio celebrado entre Henrique e Marcos é perfeito.

e) Henrique é considerado relativamente incapaz, mas isso não poderá ser
invocado por Marcos em benefício próprio, pois a alegação de
incapacidade constitui exceção pessoal.

(CESPE/ TJ-DFT – 2019) A propósito do abuso do direito, segundo o
Código Civil e o entendimento doutrinário sobre o tema, assinale a opção
correta.

(A) O abuso do direito é um ato lícito, porém indenizável.

(B) Para a caracterização do abuso do direito, basta o critério objetivo
finalístico.

(C) O abuso do direito prescinde da discussão sobre a boa-fé objetiva.
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(D) Para a configuração do abuso do direito, é suficiente o reconhecimento
da culpa em sentido estrito.

(E) Para a caracterização do abuso do direito, há a necessidade da
demonstração da existência de dolo por parte do agente.

• Regras especiais de decadência:

 Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as
normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição. A
exceção prevista no CC/2002 fica por conta dos incapazes, cujo prazo
decadencial não corre.
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• Regras especiais de prescrição:

 O início do prazo prescricional ocorre com o surgimento da pretensão,
que decorre da exigibilidade do direito subjetivo.

 Inversamente, necessário invocar a exceção que determina o início da
fluência do prazo prescricional com o conhecimento da violação ou da
lesão de um direito subjetivo pelo titular.

 Se não houver a lei fixado prazo menor, a prescrição ocorre em dez
anos, segundo o art. 205.

(CEBRASPE – TJ/PA 2020) No que concerne às modalidades de
decadência legal e convencional, assinale a opção correta, de acordo com
o Código Civil.

a) Não há qualquer distinção de tratamento jurídico entre as espécies de
decadência legal e convencional.

b) A decadência convencional é nula de pleno direito, porque somente a
lei pode estabelecer prazos decadenciais.

c) Ambas as modalidades de decadência, caso consumadas, devem ser
reconhecidas de ofício pelo magistrado.
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d) Diferentemente do que ocorre com a decadência convencional, a
decadência legal, caso consumada, não pode ser objeto de renúncia pelo
interessado.

e) Ao legislador é vedado criar hipóteses de suspensão ou interrupção de
prazo decadencial legal.

(CEBRASPE – TJ/PA 2020) De acordo com o Código Civil, assinale a opção
correta, a respeito da prescrição.

a) A prescrição extingue o direito e sempre pode ser reconhecida de ofício
pelo juiz.

b) É possível que o devedor renuncie a prescrição prevista em lei.

c) O prazo geral para a prescrição é de vinte anos.

d) O incapaz não tem direito de ação contra seus representantes que
tenham dado causa à prescrição.

e) Havendo mais de um credor, a interrupção da prescrição por um credor
aproveita ao(s) outro(s) credor(es).
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1 Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados.
2 Reconhecimento de tipos e gêneros textuais.
3 Domínio da ortografia oficial.
4 Domínio dos mecanismos de coesão textual.
4.1 Emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição, de
conectores e de outros elementos de sequenciação textual.
4.2 Emprego de tempos e modos verbais.
5 Domínio da estrutura morfossintática do período.
5.1 Emprego das classes de palavras.
5.2 Relações de coordenação entre orações e entre termos da oração.
5.3 Relações de subordinação entre orações e entre termos da oração.
5.4 Emprego dos sinais de pontuação.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

5.5 Concordância verbal e nominal.
5.6 Regência verbal e nominal.
5.7 Emprego do sinal indicativo de crase.
5.8 Colocação dos pronomes átonos.
6 Reescrita de frases e parágrafos do texto.
6.1 Significação das palavras.
6.2 Substituição de palavras ou de trechos de texto.
6.3 Reorganização da estrutura de orações e de períodos do texto.
6.4 Reescrita de textos de diferentes gêneros e níveis de formalidade.
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Reconhecimento de tipos e 
gêneros textuais

Profª. Adriana Figueiredo

EXPOSITIVO/ARGUMENTATIVO
Prof. Adriana Figueiredo
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1º PARÁGRAFO
01. CESPE - 2021 - IBGE - Supervisor de Coleta e Qualidade

QUESTÃO ADAPTADA

No primeiro parágrafo do texto 1A1-I, predomina a tipologia textual
expositiva.

Certo
Errado

01. CESPE - 2021 - IBGE - Supervisor de Coleta e Qualidade

QUESTÃO ADAPTADA
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12 0

No primeiro parágrafo do texto 1A1-I, predomina a tipologia textual
expositiva.

Certo
Errado

01. CESPE - 2021 - IBGE - Supervisor de Coleta e Qualidade

QUESTÃO ADAPTADA

#ANOTAAÍ
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12 1

02. CESPE - 2019 - CGE - CE - Conhecimentos Básicos

No texto CB1A1-II, predomina a tipologia argumentativa.

Certo
Errado

02. CESPE - 2019 - CGE - CE - Conhecimentos Básicos
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12 2

No texto CB1A1-II, predomina a tipologia argumentativa.

Certo
Errado

02. CESPE - 2019 - CGE - CE - Conhecimentos Básicos

#ANOTAAÍ
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03. CESPE - 2021 - TC-DF - Auditor de Controle Externo

Sendo uma reportagem de divulgação científica, o texto apresenta uma
estrutura tipológica essencialmente argumentativa.

Certo
Errado

03. CESPE - 2021 - TC-DF - Auditor de Controle Externo
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Sendo uma reportagem de divulgação científica, o texto apresenta uma
estrutura tipológica essencialmente argumentativa.

Certo
Errado

03. CESPE - 2021 - TC-DF - Auditor de Controle Externo

#ANOTAAÍ
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Emprego de conectores e de 
outros elementos de 
sequenciação textual

Profª. Adriana Figueiredo

04. CESPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas e Mapeamento

4º PARÁGRAFO

O que as pesquisas mais recentes nos apontam é que, ao menos em 2020,
aquela “quarta onda” de transtornos mentais que era prevista pelos
especialistas não aconteceu na prática graças à resiliência do ser humano e a 
despeito de uma piora na qualidade de vida e de um esperado aumento de
sentimentos como tristeza, frustração, raiva e nervosismo.
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A expressão “a despeito de” (quarto parágrafo) poderia ser substituída no
texto 1A2-II, mantendo-se seu sentido e sua correção gramatical, por apesar
de.

Certo
Errado

04. CESPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas e Mapeamento

A expressão “a despeito de” (quarto parágrafo) poderia ser substituída no
texto 1A2-II, mantendo-se seu sentido e sua correção gramatical, por apesar
de.

Certo
Errado

04. CESPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas e Mapeamento
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#ANOTAAÍ

Sem prejuízo da correção gramatical e do sentido do texto CB1A1-II, o termo
“embora” (segundo período do primeiro parágrafo) poderia ser substituído
por

A) ainda que.

B) apesar de.

05. CESPE / CEBRASPE - 2021 - APEX Brasil - Analista
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Sem prejuízo da correção gramatical e do sentido do texto CB1A1-II, o termo
“embora” (segundo período do primeiro parágrafo) poderia ser substituído
por

A) ainda que.

B) apesar de.

05. CESPE / CEBRASPE - 2021 - APEX Brasil - Analista

#ANOTAAÍ
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Sem prejuízo do sentido original do texto, a expressão “mesmo que” (l.3)
poderia ser substituída por entretanto.

Certo
Errado

06. CESPE - 2021 - TCE-RJ - Analista de Controle Externo

Sem prejuízo do sentido original do texto, a expressão “mesmo que” (l.3)
poderia ser substituída por entretanto.

Certo
Errado

06. CESPE - 2021 - TCE-RJ - Analista de Controle Externo
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#ANOTAAÍ

07. CESPE / CEBRASPE - 2021 - MPE-AP - Técnico Ministerial -
Especialidade: Auxiliar Administrativo
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No último período do texto CG2A1-II, a expressão “Por isso” introduz, com
relação às ideias imediatamente anteriores, uma circunstância de

A) causa.

B) conclusão.

07. CESPE / CEBRASPE - 2021 - MPE-AP - Técnico Ministerial -
Especialidade: Auxiliar Administrativo

No último período do texto CG2A1-II, a expressão “Por isso” introduz, com
relação às ideias imediatamente anteriores, uma circunstância de

A) causa.

B) conclusão.

07. CESPE / CEBRASPE - 2021 - MPE-AP - Técnico Ministerial -
Especialidade: Auxiliar Administrativo
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13 2

#ANOTAAÍ

O sentido original e a correção gramatical do texto seriam mantidos se a
palavra “como” (L.12) fosse substituída por conforme.

Certo
Errado

08. CESPE - 2019 - PGE-PE - Analista Judiciário de Procuradoria
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O sentido original e a correção gramatical do texto seriam mantidos se a
palavra “como” (L.12) fosse substituída por conforme.

Certo
Errado

08. CESPE - 2019 - PGE-PE - Analista Judiciário de Procuradoria

#ANOTAAÍ



22 /1 0 /2 0 2 1
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09. CESPE - 2021 - APEX Brasil - Analista - Processos Jurídicos

No segundo período do segundo parágrafo do texto CB1A1-I, a conjunção
“Como” introduz um segmento com sentido

A) causal.

B) comparativo.

C) conformativo.

09. CESPE - 2021 - APEX Brasil - Analista - Processos Jurídicos
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No segundo período do segundo parágrafo do texto CB1A1-I, a conjunção
“Como” introduz um segmento com sentido

A) causal.

B) comparativo.

C) conformativo.

09. CESPE - 2021 - APEX Brasil - Analista - Processos Jurídicos 

#ANOTAAÍ
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Relações de coordenação e 
subordinação entre orações e 
entre termos da oração

Profª. Adriana Figueiredo

#ANOTAAÍ

ANÁLISE SINTÁTICA
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Na oração “Cabia tudo em uma mala só”, o vocábulo “tudo” exerce a função
de sujeito.

Certo
Errado

10. CESPE - 2021 - Polícia Federal - Escrivão de Polícia Federal

Na oração “Cabia tudo em uma mala só”, o vocábulo “tudo” exerce a função
de sujeito.

Certo
Errado

10. CESPE - 2021 - Polícia Federal - Escrivão de Polícia Federal
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#ANOTAAÍ

Em “Ele nada faz sem motivo”, o termo “sem motivo” exerce a função de
complemento da forma verbal “faz”.

Certo
Errado

11. CESPE / CEBRASPE - 2021 - PC-AL - Escrivão de Polícia
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Em “Ele nada faz sem motivo”, o termo “sem motivo” exerce a função de
complemento da forma verbal “faz”.

Certo
Errado

11. CESPE / CEBRASPE - 2021 - PC-AL - Escrivão de Polícia

#ANOTAAÍ



22 /1 0 /2 0 2 1

14 0

O referente do sujeito da oração “articulando-se internamente e com a
sociedade” (L. 16 e 17), que está elíptico no texto, é “o governo” (L.15).

Certo
Errado

12. CESPE - Polícia Federal - Agente de Polícia Federal

O referente do sujeito da oração “articulando-se internamente e com a
sociedade” (L. 16 e 17), que está elíptico no texto, é “o governo” (L.15).

Certo
Errado

12. CESPE - Polícia Federal - Agente de Polícia Federal
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#ANOTAAÍ

13. CESPE / CEBRASPE - 2021 - MPE-AP - Analista Ministerial -
Especialidade: Psicologia

1º PARÁGRAFO
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No primeiro período do texto CG1A1-II, o sujeito da oração principal

A) está indeterminado, haja vista o emprego do vocábulo “se”.

B) está elíptico e corresponde à primeira pessoa do plural.

13. CESPE / CEBRASPE - 2021 - MPE-AP - Analista Ministerial -
Especialidade: Psicologia

No primeiro período do texto CG1A1-II, o sujeito da oração principal

A) está indeterminado, haja vista o emprego do vocábulo “se”.

B) está elíptico e corresponde à primeira pessoa do plural.

13. CESPE / CEBRASPE - 2021 - MPE-AP - Analista Ministerial -
Especialidade: Psicologia
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#ANOTAAÍ

14. CESPE - 2020 - TJ-PA - Analista Judiciário - Análise de Sistemas
(Desenvolvimento)

QUESTÃO ADAPTADA
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No período em que se insere no texto CG1A1-II, a oração “Ao coletar um
dado” (l.14) exprime uma circunstância de

A) causa.

B) tempo.

14. CESPE - 2020 - TJ-PA - Analista Judiciário - Análise de Sistemas
(Desenvolvimento)

QUESTÃO ADAPTADA

No período em que se insere no texto CG1A1-II, a oração “Ao coletar um
dado” (l.14) exprime uma circunstância de

A) causa.

B) tempo.

14. CESPE - 2020 - TJ-PA - Analista Judiciário - Análise de Sistemas
(Desenvolvimento)

QUESTÃO ADAPTADA
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#ANOTAAÍ

Emprego do sinal indicativo de 
crase

Profª. Adriana Figueiredo
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A inserção do sinal indicativo de crase no vocábulo “a”, em “a assim chamada
“ciência do Direito” (primeiro parágrafo), prejudicaria a correção gramatical e
o sentido original do trecho.

Certo
Errado

15. CESPE / CEBRASPE - 2021 - MPE-SC - Promotor de Justiça
Substituto - Prova 2

QUESTÃO ADAPTADA

A inserção do sinal indicativo de crase no vocábulo “a”, em “a assim chamada
“ciência do Direito” (primeiro parágrafo), prejudicaria a correção gramatical e
o sentido original do trecho.

Certo
Errado

15. CESPE / CEBRASPE - 2021 - MPE-SC - Promotor de Justiça
Substituto - Prova 2

QUESTÃO ADAPTADA
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#ANOTAAÍ

A correção gramatical do texto seria prejudicada caso se inserisse acento
indicativo de crase na expressão “a granel” (l.43).

Certo
Errado

16. CESPE / CEBRASPE - 2021 - PG-DF - Analista Jurídico -
Administração

QUESTÃO ADAPTADA
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A correção gramatical do texto seria prejudicada caso se inserisse acento
indicativo de crase na expressão “a granel” (l.43).

Certo
Errado

16. CESPE / CEBRASPE - 2021 - PG-DF - Analista Jurídico -
Administração

QUESTÃO ADAPTADA

#ANOTAAÍ
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No trecho “largue tudo de repente sob os olhares à sua volta”, o uso do
acento indicativo de crase é facultativo.

Certo
Errado

17. CESPE / CEBRASPE - 2021 - PC-DF - Agente de Polícia da
Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal

No trecho “largue tudo de repente sob os olhares à sua volta”, o uso do
acento indicativo de crase é facultativo.

Certo
Errado

17. CESPE / CEBRASPE - 2021 - PC-DF - Agente de Polícia da
Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal
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#ANOTAAÍ

Seria mantida a correção gramatical do texto caso o termo “às”, no trecho
“em relação às suas reclamações e dúvidas” (quinto parágrafo), fosse
substituído por a — em relação a suas reclamações e dúvidas.

Certo
Errado

18. CESPE / CEBRASPE - 2021 - APEX Brasil - Assistente

QUESTÃO ADAPTADA
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Seria mantida a correção gramatical do texto caso o termo “às”, no trecho
“em relação às suas reclamações e dúvidas” (quinto parágrafo), fosse
substituído por a — em relação a suas reclamações e dúvidas.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA

18. CESPE / CEBRASPE - 2021 - APEX Brasil - Assistente

#ANOTAAÍ
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Seriam preservados o sentido original do texto e sua correção gramatical caso
o trecho ‘sonho é igual a desejo’ (l. 19 e 20) fosse substituído por sonhar é
igual à desejar.

Certo
Errado

19. CESPE / CEBRASPE - 2021 - PG-DF - Analista Jurídico -
Administração

QUESTÃO ADAPTADA

Seriam preservados o sentido original do texto e sua correção gramatical caso
o trecho ‘sonho é igual a desejo’ (l. 19 e 20) fosse substituído por sonhar é
igual à desejar.

Certo
Errado

19. CESPE / CEBRASPE - 2021 - PG-DF - Analista Jurídico -
Administração

QUESTÃO ADAPTADA
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#ANOTAAÍ

No trecho “devido às dificuldades” (segundo parágrafo), a supressão do
acento indicativo de crase em “às” manteria a correção gramatical do texto.

Certo
Errado

20. CESPE - 2021 - ANM - Técnico em Segurança de Barragens\

QUESTÃO ADAPTADA
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No trecho “devido às dificuldades” (segundo parágrafo), a supressão do
acento indicativo de crase em “às” manteria a correção gramatical do texto.

Certo
Errado

20. CESPE - 2021 - ANM - Técnico em Segurança de Barragens

QUESTÃO ADAPTADA

#ANOTAAÍ
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Cada uma das opções a seguir apresenta uma proposta de reescrita para o
seguinte segmento do texto CG1A1-I: “A bioeconomia está ligada à melhoria
de nosso desenvolvimento e à busca por novas tecnologias” Imagem
associada para resolução da questão Assinale a opção em que a reescrita
apresentada mantém a correção gramatical do texto.

A) A bioeconomia está ligada a melhoria de nosso desenvolvimento e à buscas
por novas tecnologias

B) A bioeconomia está ligada a melhorias de nosso desenvolvimento e buscas
por novas tecnologias

21. CESPE - 2019 - MPC-PA - Conhecimentos Gerais - Cargos de
Nível Superior

QUESTÃO ADAPTADA

Cada uma das opções a seguir apresenta uma proposta de reescrita para o
seguinte segmento do texto CG1A1-I: “A bioeconomia está ligada à melhoria
de nosso desenvolvimento e à busca por novas tecnologias” Imagem
associada para resolução da questão Assinale a opção em que a reescrita
apresentada mantém a correção gramatical do texto.

A) A bioeconomia está ligada a melhoria de nosso desenvolvimento e à buscas
por novas tecnologias

B) A bioeconomia está ligada a melhorias de nosso desenvolvimento e buscas
por novas tecnologias

21. CESPE - 2019 - MPC-PA - Conhecimentos Gerais - Cargos de
Nível Superior

QUESTÃO ADAPTADA
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#ANOTAAÍ

Emprego dos sinais de pontuação

Profª. Adriana Figueiredo
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Com relação à pontuação, a correção gramatical do texto 1A1-I seria mantida
se fosse inserida uma vírgula após “vida”, em “Desse desconhecimento da
vida surgiu uma coragem” (sétimo parágrafo).

Certo
Errado

22. CESPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas e Mapeamento

Com relação à pontuação, a correção gramatical do texto 1A1-I seria mantida
se fosse inserida uma vírgula após “vida”, em “Desse desconhecimento da
vida surgiu uma coragem” (sétimo parágrafo).

Certo
Errado

22. CESPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas e Mapeamento
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15 8

#ANOTAAÍ

No trecho “Se a figura do refugiado nos é tão inquietante, é porque coloca em
questão uma vida humana em terra de ninguém” (primeiro parágrafo), é
facultativo o emprego da vírgula logo após o termo “inquietante”.

Certo
Errado

23. CESPE / CEBRASPE - 2021 - MPE-SC - Promotor de Justiça
Substituto - Prova 2

QUESTÃO ADAPTADA



22 /1 0 /2 0 2 1

15 9

No trecho “Se a figura do refugiado nos é tão inquietante, é porque coloca em
questão uma vida humana em terra de ninguém” (primeiro parágrafo), é
facultativo o emprego da vírgula logo após o termo “inquietante”.

Certo
Errado

23. CESPE / CEBRASPE - 2021 - MPE-SC - Promotor de Justiça
Substituto - Prova 2

QUESTÃO ADAPTADA

#ANOTAAÍ



22 /1 0 /2 0 2 1

16 0

No trecho “Tomemos como exemplo os pesticidas, que são feitos para matar
certa espécie de insetos”, a retirada da vírgula alteraria os sentidos originais
do texto.

Certo
Errado

24. CESPE - 2021 - SERPRO - Analista - Ciência de Dados

No trecho “Tomemos como exemplo os pesticidas, que são feitos para matar
certa espécie de insetos”, a retirada da vírgula alteraria os sentidos originais
do texto.

Certo
Errado

24. CESPE - 2021 - SERPRO - Analista - Ciência de Dados
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16 1

#ANOTAAÍ

A supressão da vírgula empregada logo após “motivo”, no segundo período
do primeiro parágrafo, preservaria a correção gramatical e os sentidos
originais do texto.

Certo
Errado

25. CESPE / CEBRASPE - 2021 - PC-AL - Escrivão de Polícia

QUESTÃO ADAPTADA



22 /1 0 /2 0 2 1

16 2

A supressão da vírgula empregada logo após “motivo”, no segundo período
do primeiro parágrafo, preservaria a correção gramatical e os sentidos
originais do texto.

Certo
Errado

25. CESPE / CEBRASPE - 2021 - PC-AL - Escrivão de Polícia

QUESTÃO ADAPTADA

#ANOTAAÍ



22 /1 0 /2 0 2 1

16 3

Emprego de elementos de 
referenciação, substituição e 
repetição

Profª. Adriana Figueiredo

A forma pronominal “Seu”, na oração “Seu fundamento está na diversidade”
(quinto período), tem como referente o termo “ecologia das máquinas”,
apresentado no período imediatamente anterior.

Certo
Errado

26. CESPE - 2021 - TC-DF - Auditor de Controle Externo
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A forma pronominal “Seu”, na oração “Seu fundamento está na diversidade”
(quinto período), tem como referente o termo “ecologia das máquinas”,
apresentado no período imediatamente anterior.

Certo
Errado

26. CESPE - 2021 - TC-DF - Auditor de Controle Externo

#ANOTAAÍ
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27. CESPE / CEBRASPE - 2021 - MPE-SC - Promotor de Justiça
Substituto - Prova 2

No primeiro parágrafo, a forma pronominal “seus”, em “Em seus primórdios”,
tem como referente o termo “ato jurídico-político originário”.

Certo
Errado

27. CESPE / CEBRASPE - 2021 - MPE-SC - Promotor de Justiça
Substituto - Prova 2
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No primeiro parágrafo, a forma pronominal “seus”, em “Em seus primórdios”,
tem como referente o termo “ato jurídico-político originário”.

Certo
Errado

27. CESPE / CEBRASPE - 2021 - MPE-SC - Promotor de Justiça
Substituto - Prova 2

#ANOTAAÍ
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No primeiro período do texto, o pronome “seus” (L.3) está empregado em
referência à expressão “perícia criminal” (L.3).
Certo
Errado

28. CESPE - SEGESP-AL - Todos os Cargos - Conhecimentos Básicos
- Perito Criminal

No primeiro período do texto, o pronome “seus” (L.3) está empregado em
referência à expressão “perícia criminal” (L.3).
Certo
Errado

28. CESPE - SEGESP-AL - Todos os Cargos - Conhecimentos Básicos
- Perito Criminal
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#ANOTAAÍ

O pronome que inicia o segundo parágrafo refere-se às ideias expressas em
todo o parágrafo que o antecede.

Certo
Errado

29. CESPE - Câmara dos Deputados - Analista Legislativo -
Taquígrafo
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O pronome que inicia o segundo parágrafo refere-se às ideias expressas em
todo o parágrafo que o antecede.

Certo
Errado

29. CESPE - Câmara dos Deputados - Analista Legislativo -
Taquígrafo

#ANOTAAÍ
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No texto CB1A1-I, a forma pronominal presente na contração “nisso” (l.24)
refere-se a “uma distribuição equitativa dos bens materiais” (I.21).

Certo
Errado

30. CESPE - 2019 - TCE-RO - Auditor de Controle Externo - Direito

No texto CB1A1-I, a forma pronominal presente na contração “nisso” (l.24)
refere-se a “uma distribuição equitativa dos bens materiais” (I.21).

Certo
Errado

30. CESPE - 2019 - TCE-RO - Auditor de Controle Externo - Direito
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#ANOTAAÍ

31. CESPE / CEBRASPE - 2021 - PG-DF - Analista Jurídico -
Administração
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O trecho “privilégio apenas dos detentores de um mágico cartão plástico”
(l.24) refere-se, textualmente, à “liberdade de ir, ser e principalmente ter”
(l.21).

Certo
Errado

31. CESPE / CEBRASPE - 2021 - PG-DF - Analista Jurídico -
Administração

O trecho “privilégio apenas dos detentores de um mágico cartão plástico”
(l.24) refere-se, textualmente, à “liberdade de ir, ser e principalmente ter”
(l.21).

Certo
Errado

31. CESPE / CEBRASPE - 2021 - PG-DF - Analista Jurídico -
Administração
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#ANOTAAÍ

#ANOTAAÍ
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Reescrita de frases e parágrafos 
do texto

Profª. Adriana Figueiredo

Em “Loteamento é a subdivisão do solo em lotes”, a expressão “é a
subdivisão” poderia ser substituída por trata-se da subdivisão, sem prejuízo
da correção gramatical e do sentido original do trecho.

Certo
Errado

32. CESPE / CEBRASPE - 2021 - MPE-SC - Promotor de Justiça
Substituto - Prova 2
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Em “Loteamento é a subdivisão do solo em lotes”, a expressão “é a
subdivisão” poderia ser substituída por trata-se da subdivisão, sem prejuízo
da correção gramatical e do sentido original do trecho.

Certo
Errado

32. CESPE / CEBRASPE - 2021 - MPE-SC - Promotor de Justiça
Substituto - Prova 2

#ANOTAAÍ
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QUESTÃO ADAPTADA

33. CESPE / CEBRASPE - 2021 - MPE-AP - Analista Ministerial -
Especialidade: Psicologia

No terceiro período do segundo parágrafo, a supressão do vocábulo “como”
empregado imediatamente após “consideradas” preservaria a correção
gramatical do texto.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA

33. CESPE / CEBRASPE - 2021 - MPE-AP - Analista Ministerial -
Especialidade: Psicologia
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No terceiro período do segundo parágrafo, a supressão do vocábulo “como”
empregado imediatamente após “consideradas” preservaria a correção
gramatical do texto.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA

33. CESPE / CEBRASPE - 2021 - MPE-AP - Analista Ministerial -
Especialidade: Psicologia

#ANOTAAÍ
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No trecho “aproveitando-se as já existentes”, o termo “as já existentes”
poderia ser corretamente substituído por as que já existem, sem prejuízo da
informação veiculada no texto.
Certo
Errado

34. CESPE / CEBRASPE - 2021 - MPE-SC - Promotor de Justiça
Substituto - Prova 2

No trecho “aproveitando-se as já existentes”, o termo “as já existentes”
poderia ser corretamente substituído por as que já existem, sem prejuízo da
informação veiculada no texto.
Certo
Errado

34. CESPE / CEBRASPE - 2021 - MPE-SC - Promotor de Justiça
Substituto - Prova 2
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#ANOTAAÍ

QUESTÃO ADAPTADA

35. CESPE / CEBRASPE - 2021 - MPE-AP - Analista Ministerial -
Especialidade: Psicologia
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No primeiro período do segundo parágrafo, a supressão da forma pronominal
“nos” empregada imediatamente antes de “permitem” preservaria a correção
gramatical do texto e as informações nele veiculadas.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA

35. CESPE / CEBRASPE - 2021 - MPE-AP - Analista Ministerial -
Especialidade: Psicologia

No primeiro período do segundo parágrafo, a supressão da forma pronominal
“nos” empregada imediatamente antes de “permitem” preservaria a correção
gramatical do texto e as informações nele veiculadas.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA

35. CESPE / CEBRASPE - 2021 - MPE-AP - Analista Ministerial -
Especialidade: Psicologia
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#ANOTAAÍ

QUESTÃO ADAPTADA

36. CESPE / CEBRASPE - 2021 - MPE-AP - Analista Ministerial -
Especialidade: Psicologia



22 /1 0 /2 0 2 1

18 2

No segundo período do segundo parágrafo, a supressão de “antes”
preservaria a coerência do texto.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA

36. CESPE / CEBRASPE - 2021 - MPE-AP - Analista Ministerial -
Especialidade: Psicologia

No segundo período do segundo parágrafo, a supressão de “antes”
preservaria a coerência do texto.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA

36. CESPE / CEBRASPE - 2021 - MPE-AP - Analista Ministerial -
Especialidade: Psicologia
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OBRIGADA
Profª. Adriana Figueiredo

FACEBOOK.COM/PROF.ADRIANA.FIGUEIREDO

INSTAGRAM.COM/PROFESSORAADRIANAFIGUEIREDO

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/USER/PROFESSORAADRIANAF
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Direito Constitucional

Profª. Nelma Fontana

Efeito Vinculante

 Órgãos do Poder Judiciário;

 Administração Pública.

Reclamação
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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.

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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Eficácia das normas constitucionais

 Plena

 Contida

 Limitada

OBRIGADA
Profª. Nelma Fontana
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Passa lá!
Prof. RAPHAEL LACERDA

@estrategiaconcursosti
@lacerdaphjobs

@estrategiaconcursosti

AÍ VEM
O DESESPERO…

MACHUCANDO...
Prof. Raphael Lacerda
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Ágil
Questões do cespe

Prof. Raphael Lacerda

Daily scrum é o único momento do dia em que os developers se reúnem para discutir 
detalhadamente a adaptação ou o replanejamento do trabalho da sprint.

Cespe/Serpro/2021
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Os métodos ágeis, em especial o Scrum, têm como principal objetivo entregar o 
sistema completamente desenvolvido no menor espaço de tempo.

Cespe/PGDF/2021

O scrum master possui autoridade para cancelar uma sprint antes de o time-boxed 
da sprint terminar.

Cespe/ME/2020
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Teoria da Informação
Questões do cespe

Prof. Raphael Lacerda

Considere que a Polícia Federal tenha registrado, em determinado 
período, a prisão de 1.789 traficantes de drogas pertencentes a 
facções criminosas, conforme faixas etárias mostradas no gráfico. 
Com referência às informações e ao gráfico precedentes, julgue o 
item subsecutivo.
O número 1.789 sozinho caracteriza uma informação, 
independentemente do contexto.

Cespe/PF/2021
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Os dados estruturados diferenciam-se dos dados não 
estruturados pela rigidez em seu formato e pelo fato de poderem 
ser armazenados em campos de tabelas de um banco de dados 
relacional.

Cespe/PF/2021

Banco de Dados
Questões do cespe

Prof. Raphael Lacerda
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De acordo com a primeira forma normal do modelo relacional, 
atributos compostos por vários valores são representados 
diretamente em uma tupla e em suas relações nas tabelas do 
banco de dados.

Cespe/PC-DF/2021

Os relacionamentos entre os elementos de um sistema podem ser 
expressos por meio de diagramas como o modelo entidade-
relacionamento (MER), que permite organizar o sistema de banco 
de dados em entidades, atributos, relacionamentos e associações.

Cespe/TCE-RJ/2021
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BI
Questões do cespe

Prof. Raphael Lacerda

Cespe/SERPRO/2021
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Todos os elementos descritos em FATO_FREQUÊNCIA fazem parte 
de uma única chave primária composta, sendo cada elemento 
uma chave estrangeira oriunda de cada dimensão a ela vinculada

Cespe/SERPRO/2021

Tendo como referência inicial esse modelo, e considerando que, 
para representar a quantidade de faltas em valores inteiros, seja 
inserida em FATO_FREQUÊNCIA a métrica qtd_faltas, em que se 
possam realizar drill up e a soma de seus valores ao longo do 
tempo, julgue o item a seguir, à luz dos conceitos afetos à 
modelagem dimensional.
A métrica qtd_faltas é aditiva

Cespe/SERPRO/2021
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Data Mining
Questões do cespe

Prof. Raphael Lacerda

A detecção de novos tipos de fraudes é uma das aplicações 
comuns da técnica de modelagem descritiva da mineração de 
dados, a qual viabiliza o mapeamento rápido e preciso de novos 
tipos de golpes por meio de modelos de classificação de padrões 
predefinidos de fraudes.

Cespe/PC-DF/2021
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Prof. Raphael Lacerda

Tipos de Análise

D2P
2

Cespe/TCE-RJ/2021
No método de classificação para mineração de dados, a filiação 
dos objetos é obtida por meio de um processo não supervisionado 
de aprendizado, em que somente as variáveis de entrada são 
apresentadas para o algoritmo.
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Cespe/TCE-RJ/2021
O fator de suporte e o fator de confiança são dois índices 
utilizados para definir o grau de certeza de uma regra de 
associação.
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BPM
Questões do cespe

Prof. Raphael Lacerda

Cespe/BANESE/2021
Processos de negócio são aqueles orientados à transformação de insumos de fornecedores em 
produtos de valor superior a serem ofertados aos clientes da organização.
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Cespe/2019
Gerenciamento de processos de negócio (business process management — BPM) é uma
Alternativas
A disciplina gerencial que pressupõe poderem os objetivos organizacionais ser alcançados por meio 
de definição, desenho, controle e transformação contínua dos processos de negócio.
B metodologia que pressupõe poderem os objetivos organizacionais ser alcançados por meio da 
gestão eficiente da cadeia de valor da organização.
C disciplina gerencial que prescreve um conjunto de ferramentas para desenho, controle e 
transformação contínua dos processos de negócio.
D abordagem de tecnologia da informação que pressupõe ocorrer a transformação dos processos 
de negócio por meio da automatização da cadeia de valor da organização.
E abordagem de tecnologia da informação que prescreve um conjunto de ferramentas para 
desenho, controle e transformação contínua dos processos de negócio.

Segurança
Questões do cespe

Prof. Raphael Lacerda
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Cespe/SEFAZ_CE/2021
Redes VPN permitem a troca segura de dados entre dois pontos por meio do tunelamento por 
criptografia, que cria um túnel seguro dentro de uma rede pública.

Cespe/CODEVASF/2021
Os ataques de phishing caracterizam-se pelo envio de mensagens eletrônicas que despertam a 
atenção de usuários por meio da sugestão de vantagens ou ameaças de prejuízos e também por 
induzirem os usuários a fornecer dados pessoais e(ou) financeiros.
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Cespe/TCDF/2014
O princípio da disponibilidade refere-se aos cuidados quanto à 
forma como a informação será acessada, de modo que apenas os 
usuários devidamente autorizados possam utilizá-las.

Ágil
Questões do cespe

Prof. Raphael Lacerda
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Pequenas partes do trabalho com a perspectiva do patrocinador são artefatos 
denominados Epics.

Cespe/ME/2020

As histórias são consideradas pequenos requisitos de um projeto na perspectiva do 
usuário final. 

Cespe/ME/2020
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Teoria da Informação
Questões do cespe

Prof. Raphael Lacerda

Considere que a Polícia Federal tenha registrado, em determinado 
período, a prisão de 1.789 traficantes de drogas pertencentes a 
facções criminosas, conforme faixas etárias mostradas no gráfico. 
Com referência às informações e ao gráfico precedentes, julgue o 
item subsecutivo.
Considerando-se a classificação dados, informação, conhecimento 
e inteligência, é correto afirmar que o gráfico representa, por si 
só, a inteligência.

CESPE/PF/2021
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A informação se caracteriza pela compreensão e internalização do 
conteúdo recebido, por meio do seu uso em nossas ações; o dado, 
por sua vez, é um elemento bruto dotado apenas de significado e 
relevância que visem fornecer uma solução para determinada 
situação de decisão. 

CESPE/PF/2018

O conhecimento é embasado na inteligência das informações que 
são coletadas e analisadas para uma organização

CESPE/PF/2018
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Banco de Dados
Questões do cespe

Prof. Raphael Lacerda

Em um sistema gerenciador de banco de dados, as restrições de 
integridade são utilizadas para
Alternativas
A limitar a quantidade de dados acessados pelos usuários.
B controlar os formatos de entrada de dados e garantir a validade 
da entrada de dados.
C conservar o espaço de armazenamento.
D proteger contra danos acidentais em banco de dados.
E criar os principais objetos em um banco de dados.

Cespe/MPE-AP/2021
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Uma hiperchave é uma tupla que permite recuperar uma relação 
de uma tabela.

Cespe/PF/2021

Superchaves e chaves primárias são utilizadas para diferenciar de 
maneira única as instâncias de uma entidade, assim como para 
facilitar o processamento.

Cespe/TCE-RJ/2021
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BI
Questões do cespe

Prof. Raphael Lacerda

Tecnologias que recuperam dados de muitas fontes, limpando-os 
e carregando-os em data warehouse, e que fazem parte de 
qualquer projeto centrado em dados denominam-se
Alternativas
A Depósitos de Dados Operacionais (ODS).
B ETL (Extract, Transform and Load).
C BPM (Business Performance Management).
D OLTP (online transaction processing).
E KPI (Key Performance Indicators).

Cespe/MPE-AP/2021
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Data Mining
Questões do cespe

Prof. Raphael Lacerda

O processo que emprega técnicas estatísticas, matemáticas e de 
inteligência artificial, para extrair e identificar informações úteis, 
conhecimentos e padrões na forma de regra de negócio, a partir 
de vastos conjuntos de dados, denomina-se

A DW (data warehouse).
B DM (data mart).
C K-Means.
D ETL (Extract, Transform and Load).
E Data Mining.

Cespe/MPE-AP/2021
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A análise de clustering é uma tarefa que consiste em agrupar um 
conjunto de objetos de tal forma que estes, juntos no mesmo 
grupo, sejam mais semelhantes entre si que em outros grupos.

Cespe/PF/2021

Cespe/TCE-RJ/2021
Volume, variedade e visualização são as três características, 
conhecidas como 3 Vs, utilizadas para definir Big Data.
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BPM
Questões do cespe

Prof. Raphael Lacerda

Cespe/2019
De acordo com o BPM, a decomposição dos processos de negócio 
por afinidade, objetivo ou resultado desejado é representada por
Alternativas
A funções de negócio.
B subprocessos.
C atividades.
D cenários.
E tarefas de negócio.
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A modelagem de processos admite subprocessos, que são 
decomposições dos processos organizacionais em unidades 
menores.

Cespe/BANESE/2021

Segurança
Questões do cespe

Prof. Raphael Lacerda
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Cespe/TCDF/2014
A utilização de algoritmos de criptografia garante a 
disponibilidade e a autenticidade de informações em ambientes 
de tecnologia da informação.

Ágil
Questões do cespe

Prof. Raphael Lacerda
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Caso fosse utilizada a versão mais recente do SCRUM para 
gerenciar o referido projeto, os developers seriam os 
responsáveis em criar o Sprint backlog contendo os requisitos do 
projeto. 

Cespe/Sefaz-CE/2021

Backlog da sprint é diferente do backlog do produto, já que o 
primeiro é um conjunto de itens selecionados a partir do segundo, 
sendo parte do planejamento da equipe para entregar um 
incremento do produto.

Cespe/ME/2020
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Teoria da Informação
Questões do cespe

Prof. Raphael Lacerda

O conceito de conhecimento é mais complexo que o de 
informação, pois conhecimento pressupõe um processo de 
compreensão e internalização das informações recebidas, 
possivelmente combinando-as.

CESPE/PF/2018
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Dados abertos são os dados de livre utilização, reutilização e 
redistribuição, exigindo-se, no máximo, créditos à autoria e 
compartilhamento pela mesma licença.

CESPE/TCE-SC/2016

Banco de Dados
Questões do cespe

Prof. Raphael Lacerda
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Cespe/SERPRO/2021

I No modelo resultante, a relação #1 deverá ser transformada em 
três tabelas associativas que liguem EMPREGADO a cada uma de 
suas especializações.

A assertiva I está correta, pois modelos relacionais não possuem 
herança.

Cespe/SERPRO/2021
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BI
Questões do cespe

Prof. Raphael Lacerda

Em um sistema de BI, a coleção de ferramentas utilizada como 
componente para manipular, minerar e analisar os dados no DW 
(data warehouse) denomina-se
Alternativas
A OLAP (online analytical processing).
B BPM (Business Performance Management).
C Análise de Negócio.
D Dashboard.
E Processamento de Transações.

Cespe/MPE-AP/2021
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Data Mining
Questões do cespe

Prof. Raphael Lacerda

Cespe/APEX/2021
Um data mining revela informações que consultas manuais não poderiam 
revelar efetivamente. Por exemplo, em data mining, o algoritmo de 
classificação permite

A dividir o banco de dados em segmentos cujos membros compartilhem 
características iguais por meio de redes neurais.
B analisar os dados históricos armazenados em um banco de dados e 
gerar automaticamente um modelo que possa prever comportamentos 
futuros.
C mapear dados por meio da técnica estatística e, assim, obter um valor 
de previsão a partir de técnicas de regressão linear e não linear.
D estabelecer relações entre itens que estejam juntos em determinado 
registro, o que é conhecido como análise de cesta de compras.
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Cespe/SEED-PR/2021
Assinale a opção que apresenta a denominação de um conjunto de dados 
que contém tipos de dados não estruturados e semiestruturados, como 
texto, áudio e vídeo, e que exige um pré-processamento adicional para 
obter significado e dar suporte a metadados, com o objetivo de que estes 
sejam usados para resolver problemas de negócios.

A banco de dados NoSQL
B machine learning (aprendizado de máquina)
C text mining (mineração de texto)
D data warehouse
E Big Data

BPM
Questões do cespe

Prof. Raphael Lacerda
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Ao promover a automatização de processos, tem-se a 
desvantagem de perder a capacidade de gerenciamento da ordem 
dos subprocessos por meio das técnicas de BPM.

Cespe/BANESE/2021

Segurança
Questões do cespe

Prof. Raphael Lacerda
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Quando comparada com a criptografia simétrica, a criptografia 
assimétrica é a mais indicada para garantir a confidencialidade de 
grandes volumes de dados, pois seu processamento é muito mais 
rápido.

Cespe/MI/2017

Ágil
Questões do cespe

Prof. Raphael Lacerda
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Uma forma de acompanhar a produtividade é fazer uso de um 
gráfico de Burndown, no qual é possível visualizar a expectativa 
de produtividade ideal do projeto e comparar com a 
produtividade real.

Cespe/ME/2020

Teoria da Informação
Questões do cespe

Prof. Raphael Lacerda
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Informação é constituída por um conjunto de dados com 
características específicas. O ponto de análise é que os dados 
devem ser irrelevantes para o sistema a que se destinam.
Alternativas

CESPE/PF/2018

Banco de Dados
Questões do cespe

Prof. Raphael Lacerda
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Cespe/SERPRO/2021

Cespe/SERPRO/2021
II No modelo resultante, a relação #2 indica que, na 
transformação, deverá haver uma fusão entre as entidades 
EMPREGADO e DEPARTAMENTO, pois cardinalidades (1,1) devem 
ser normalizadas dessa forma.
III No modelo resultante, é opcional a criação de uma tabela para 
suprir a regra de cardinalidade da relação #3, pois PARTICIPAÇÃO 
não possui chave própria.

A assertiva II é errada e a III é correta, pois, em ambos os casos, 
aplica-se a regra de normalização da primeira forma normal (1.ª 
FN).
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BI
Questões do cespe

Prof. Raphael Lacerda

Cespe/SERPRO/2021
Uma das principais características de big data é que seu custo de 
armazenamento de dados é relativamente baixo se comparado a 
um data warehouse.
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Data Mining
Questões do cespe

Prof. Raphael Lacerda

Cespe/SERPRO/2021
MapReduce divide o conjunto de dados de entrada em blocos 
independentes que são processados pelas tarefas de mapa de 
uma maneira completamente paralela. Essa estrutura classifica as 
saídas dos mapas, as quais são, então, inseridas nas tarefas de 
redução.
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BPM
Questões do cespe

Prof. Raphael Lacerda

Cespe/2019
No BPMN, o swimlane do tipo lane (raia) é empregado quando se 
deseja subdividir um swimlane do tipo pool (piscina) para 
decompor as atribuições de uma unidade de negócio.
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Segurança
Questões do cespe

Prof. Raphael Lacerda

Confidencialidade é a garantia de que a informação será protegida 
contra alterações não autorizadas e que será mantida sua 
exatidão e inteireza, tal como foi ela armazenada e classificada 
em níveis de disponibilização, de acordo com as necessidades da 
empresa disponibilizadora da informação.

Cespe/ME/2015



22 /1 0 /2 0 2 1

22 9

Ágil
Questões do cespe

Prof. Raphael Lacerda

Sprint é o ciclo de desenvolvimento de poucas semanas sobre o 
qual se estrutura o Scrum e durante o qual cabe ao scrum master 
manter o sprint backlog atualizado, indicando as tarefas já 
concluídas e aquelas ainda por concluir.

Cespe/ME/2020
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Teoria da Informação
Questões do cespe

Prof. Raphael Lacerda

Dados são fatos que descrevem os objetos de informação, por 
exemplo, eventos e entidades.

CESPE/PF/2018
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Banco de Dados
Questões do cespe

Prof. Raphael Lacerda

Os dados não estruturados constam de bancos de dados 
relacionais que são eminentemente pesquisáveis tanto por meio 
de consultas realizadas por humanos quanto por meio daquelas 
realizadas por algoritmos que usam tipos de dados e nomes de 
campos, como alfabéticos ou numéricos, moeda ou data.

Cespe/SERPRO/2021
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Em um sistema gerenciado de banco de dados, as restrições de 
integridade garantem que os dados possam ser armazenados, 
consultados e utilizados com confiabilidade.

Cespe/PF/2021

No modelo de entidade-relacionamento, entidade normalmente 
representa um objeto do mundo real.

Cespe/PF/2021
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BI
Questões do cespe

Prof. Raphael Lacerda

Os objetivos característicos do BI (business intelligence) incluem 
A possibilitar acessos interativos a dados, a sua manipulação e a realização de 
análises apropriadas pelos gestores e analistas, com base na transformação 
desses dados em informações, decisões e ações.
B criar um conjunto de processos para gerenciar relacionamentos com clientes 
efetivos e potenciais e com parceiros de negócios, por meio de marketing, 
vendas e serviços, independentemente do canal de comunicação. 
C gerenciar os produtos e os serviços direcionados aos consumidores, por meio 
de uma rede de organizações interligadas, com base no gerenciamento de uma 
cadeia de suprimentos.
D estabelecer relação entre a eficácia na gestão e a estratégia de negócio, a 
partir de uma composição balanceada de medidas, de metas, de objetivos e de 
requisitos para essa finalidade.

Cespe/APEX/2021
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Data Mining
Questões do cespe

Prof. Raphael Lacerda

Big data caracteriza-se, principalmente, por volume, variedade e 
velocidade, o que se justifica devido ao fato de os dados serem 
provenientes de sistemas estruturados, que são maioria, e de 
sistemas não estruturados, os quais, embora ainda sejam minoria, 
vêm, ao longo dos anos, crescendo consideravelmente.

Cespe/SERPRO/2021
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Cespe/TCE-RJ/2021
Os fatores críticos de sucesso da análise de Big Data incluem uma 
sólida infraestrutura de dados, além de ferramentas analíticas e 
pessoal habilitado para lidar com elas.

BPM
Questões do cespe

Prof. Raphael Lacerda
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Cespe/2017
Descrição das figuras: A primeira figura mostra uma folha de papel em branco; a segunda figura 
mostra uma folha de papel com uma seta branca na parte superior; a terceira figura mostra uma 
folha de papel com uma seta preta na parte superior e três barras verticais, centradas, na parte 
inferior do papel. De acordo com a B P M N (business process modeling notation), as figuras 
descritas representam, respectivamente,
Alternativas
A documento impresso, documento impresso recebido e documentos impressos enviados.
B objeto de dado, dados de entrada e coleção de dados de saída.
C dados de entrada, dados de saída e coleção de dados de entrada.
D documento impresso, documento impresso de saída e coleção de documentos de entrada.
E dados, dados enviados e saída de dados enviados.

Cespe/APEX/2021
Na metodologia do BPM (business process management), há uma atividade que ocorre 
automaticamente, conectada a algum tipo de serviço, sem necessidade de interferência humana. 
Ela aciona a operação de sistema de informação externo com o qual o motor de processo se 
comunica. Constituem exemplo dessa atividade as aplicações webservices.
As características mencionadas no texto anterior referem-se à tarefa denominada
Alternativas
A
tarefa manual.
B
tarefa de usuário.
C
tarefa de programador.
D
tarefa de serviço.
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Segurança
Questões do cespe

Prof. Raphael Lacerda

Os princípios fundamentais da segurança da informação formam o 
triângulo CIA (confidentiality, integrity, availability), ao qual o 
hexagrama parkeriano adiciona três atributos: posse ou controle, 
autenticidade e utilidade.

Cespe/TJ-AM/2019
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Os princípios fundamentais da segurança da informação incluem 
confidencialidade, integridade e disponibilidade. Os níveis de 
segurança para executar esses princípios em cada organização são 
os mesmos, considerando-se os objetivos e requisitos de negócio 
e de segurança.

Cespe/TJ-AM/2019

Ágil
Questões do cespe

Prof. Raphael Lacerda
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Um dos artefatos do Scrum, o backlog do produto é gerenciado, 
exclusivamente, pelo dono do produto e representa o conteúdo, a 
disponibilidade e a ordenação do trabalho a ser realizado, sendo a 
única porta de entrada para todos os registros de requisitos de 
mudança a serem realizados no produto.
Alternativas

Cespe/ME/2020

O scrum master é diretamente responsável por manter e priorizar 
o backlog do produto, além de colaborar com o time de 
desenvolvimento.

Cespe/ME/2020
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Teoria da Informação
Questões do cespe

Prof. Raphael Lacerda

Os conceitos de dados, informação e conhecimento são de grande 
importância no contexto de sistemas de informação. Sobre eles, é 
correto afirmar que
Alternativas
A não são necessários os dados para que se obtenha o 
conhecimento.
B a informação é obtida acrescentando-se significado aos dados.
C a informação é obtida a partir do conceito de conhecimento.
D o processo de tomada de decisão em um sistema de informação 
tem por base apenas os dados brutos.
E os dados consistem do conhecimento analisado sob diferentes 
pontos de vista.

FCC/TCE-RS/2018
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Banco de Dados
Questões do cespe

Prof. Raphael Lacerda

create database pessoa;

O comando SQL apresentado anteriormente criará

Alternativas
A
um banco de dados denominado pessoa;.
B
uma tabela denominada pessoa;.
C
um tipo de dados denominado pessoa;.
D
um esquema denominado pessoa;.

Cespe/APEX/2021
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Assinale a opção em que o termo apresentado corresponde a uma 
sequência de instruções de consulta e(ou) atualização de banco 
de dados.
Alternativas
A
commit
B
rollback
C
truncate
D
transaction

Cespe/APEX/2021

BI
Questões do cespe

Prof. Raphael Lacerda
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Cespe/TCE-RJ/2021
O esquema de estrela é formado por uma tabela de fatos e várias 
tabelas auxiliares, denominadas tabelas dimensionais. A consulta 
ocorre inicialmente nas tabelas dimensionais e depois na tabela 
de fatos, por meio de uma estrutura de chaves estrangeiras.

Data Mining
Questões do cespe

Prof. Raphael Lacerda
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No que se refere aos três Vs do big data, o termo volume refere-
se a dados que, atualmente, não são estruturados nem 
armazenados em tabelas relacionais, o que torna sua análise mais 
complexa.

Cespe/SERPRO/2021

BPM
Questões do cespe

Prof. Raphael Lacerda
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Cespe/2016
Na modelagem de processos de negócio, o BPMN (business process model and notation) requer 
que os gateways sejam representados com círculos e as atividades, com retângulos arredondados.

Segurança
Questões do cespe

Prof. Raphael Lacerda
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No processamento de grandes volumes de dados, as chaves 
assimétricas são uma opção mais rápida que as simétricas para 
garantir a confidencialidade dos dados.

Cespe/PGDF/2021

Ágil
Questões do cespe

Prof. Raphael Lacerda
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O SCRUM é composto por quatro atividades: planeamento, 
projeto, codificação e testes, as quais normalmente são repetidas 
iteração a iteração.

Cespe/TCE-RJ/2021

Teoria da Informação
Questões do cespe

Prof. Raphael Lacerda
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Na espiral do conhecimento, a troca de ideias e do 
compartilhamento de experiências por meio de observações e/ou 
práticas é uma forma de transmissão chamada internalização.

SIMULADO/2021
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O conceito de inteligência está relacionado à capacidade de 
julgamento, ou seja, o ser humano usa o seu conhecimento para 
tomar a melhor decisão em uma situação real.

Cespe/TCE-RJ/2021

Banco de Dados
Questões do cespe

Prof. Raphael Lacerda
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Não pode ter valor nulo em uma tabela do banco de dados um 
campo
Alternativas
A
que seja chave estrangeira.
B
que tenha sido utilizado em um índice.
C
que seja chave primária.
D
que represente uma data de nascimento.

Cespe/APEX/2021

Se uma tabela de banco de dados tiver 205 atributos, então isso 
significa que ela tem 205 registros.

Cespe/PF/2021
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BI
Questões do cespe

Prof. Raphael Lacerda

Em DW (data warehouse), conjunto de dados voltado para oferecer 
suporte à tomada de decisões, os dados  
Alternativas
A devem ser inseridos em seu formato original, cada um com sua unidade 
de medida, quando forem provenientes de diferentes fontes.
B utilizam, ao mesmo tempo, em um DW em tempo real, as estruturas 
relacional e multidimensional para proporcionar aos usuários acesso fácil 
e ativo aos dados.
C devem ser alterados de modo a permanecerem atualizados à medida 
que as fontes de dados sejam registradas e modificadas.
D detectam tendências e relações de longo prazo para previsão, com uma 
qualidade temporal para cada DW, sem necessariamente mostrar o status 
atual. 

Cespe/APEX/2021
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Data Mining
Questões do cespe

Prof. Raphael Lacerda

Em Big Data, a premissa volume refere-se à capacidade de 
processar, em um ambiente computacional, diferentes tipos e 
formatos de dados, como fotos, vídeos e geolocalização

Cespe/TCE-RJ/2021
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BPM
Questões do cespe

Prof. Raphael Lacerda

Cespe/2015
Fluxos de mensagens são usados para mostrar a comunicação entre participantes, porém não 
podem se conectar a objetos que estejam dentro da mesma pool.
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Segurança
Questões do cespe

Prof. Raphael Lacerda

Cespe/CODEVASF/2021
Eventual ataque bem-sucedido de ransomware contra os servidores dessa organização poderá ser 
revertido por meio de um bem elaborado contra-ataque de quebra das chaves criptográficas por 
força bruta.
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Ágil
Questões do cespe

Prof. Raphael Lacerda

Em Scrum, um item do Product Backlog incluído em uma Sprint e 
que não atenda à Definição de Pronto
Alternativas
A será retornado ao Product Backlog para consideração futura.  
B será encaminhado com prioridade ao Sprint Backlog.
C será liberado com ressalvas, desde que haja acordo no Scrum 
Team.  
D será apresentado na Sprint Review para uma segunda avaliação 
do Scrum Team. 

Cespe/APEX/2021



22 /1 0 /2 0 2 1

25 6

Diretamente do Scrum

No Scrum, cada artefato tem um compromisso, para assegurar 
que a informação fornecida aumente a transparência e o foco, 
possibilitando a mensuração do progresso. No caso do Increment, 
esse compromisso é o
Alternativas
A Product Goal.
B Sprint Goal.
C Definition of Done.
D Burn Down

Cespe/APEX/2021
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Teoria da Informação
Questões do cespe

Prof. Raphael Lacerda

Conhecimento é uma informação contextual, relevante e 
acionável. Ter conhecimento implica que ele pode ser exercitado 
para solucionar um problema, enquanto ter informação não 
carrega a mesma conotação. O conhecimento pode ser tácito ou 
explícito. Conhecimento tácito é o tipo mais objetivo, racional e 
técnico de conhecimento.

SIMULADO/2021
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SE LIGA!

A informação pode ser facilmente obtida por meio de máquinas, 
além de ser transferível e frequentemente quantificável.

Cespe/TCE-RJ/2021
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Banco de Dados
Questões do cespe

Prof. Raphael Lacerda

Uma tabela estará na segunda forma normal se tiver atendido a 
todos os requisitos da primeira forma normal e se não houver
Alternativas
A
atributos que não sejam funcionalmente dependentes da chave 
primária da relação.
B
dependências funcionais.
C
valores nulos nos campos de chave primária.
D
grupos de repetição.

Cespe/APEX/2021
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Na linguagem SQL (structured query language), DTL (data 
transaction language) são comandos responsáveis por gerenciar 
diferentes transações ocorridas dentro de um banco de dados.

Cespe/PF/2021

BI
Questões do cespe

Prof. Raphael Lacerda
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Em Big Data, a premissa volume refere-se à capacidade de 
processar, em um ambiente computacional, diferentes tipos e 
formatos de dados, como fotos, vídeos e geolocalização.

Cespe/TCE-RJ/2021

Data Mining
Questões do cespe

Prof. Raphael Lacerda
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As árvores de decisão apresentam significativa independência dos 
dados de treinamento, o que garante forte estabilidade dos 
caminhos em caso de mudanças nos dados.

Cespe/SERPRO/2021

As aplicações de bigdata caracterizam-se exclusivamente pelo 
grande volume de dados armazenados em tabelas relacionais. 

Cespe/PF/2021
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OBRIGADO
Prof. RAPHAEL LACERDA

@estrategiaconcursosti
@lacerdaphjobs

@estrategiaconcursosti

Direito Administrativo

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.

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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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)



22 /1 0 /2 0 2 1

26 9

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.

ATOS ADMINISTRATIVOS

Elementos: Com Fi For M Ob

Atributos: PATI

Desfazimento:

Anulação (ilegal, ex tunc, Judiciário + Administração)

Revogação (mérito, ex nunc, Administração)

Convalidação: competência / forma (sanáveis)
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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

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

Cebraspe – TCDF / 2021

Gabarito: correto.
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LICITAÇÕES PÚBLICAS
Modalidades:

Pregão (obrigatório para bens e serviços comuns)

Concorrência (obras, serviços de engenharia, especiais)

Concurso (trabalho técnico, científico ou artístico)

Leilão (alienação de bens móveis e imóveis)

Diálogo competitivo (inovação / fase de diálogos / fase competitiva)

LICITAÇÕES PÚBLICAS
Inexigibilidade (inviabilidade de competição)
fornecedor exclusivo
serviço técnico + notória especialização
artista consagrado
credenciamento
compra / locação de imóvel (características / localização)
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LICITAÇÕES PÚBLICAS
Dispensável (discricionariedade):
baixo valor (- 100 mil / - 50 mil)
 situações graves (guerra, calamidade,
deserta / fracassada (1 ano / mesmas condições)
 guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal ou de grave perturbação

da ordem;
emergência ou calamidade (contrato de até 1 ano a contar da situação)

RESP. CIVIL DO ESTADO
Pessoas jurídicas: d. público + d. privado prest. sv. público (usuários / não

usuários)

Objetiva: risco administrativo, independe de dolo culpa

Requisitos: dano, conduta estatal e nexo de causalidade

Excludentes: caso fortuito e força maior / culpa exclusiva vítima / ato
terceiros

Omissão: subjetiva (culpa do serviço) / exceto dever específico de cuidado

Regresso: se houver dolo ou culpa do agente
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CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO
Controle administrativo

 hierarquia e autotutela

 regra: amplo (legalidade e mérito)

 recursos administrativos (representação, reclamação admin., pedido de
reconsideração, recurso hierárquico – próprio e impróprio –, revisão).

Controle judicial

Legalidade, provocado, posterior (regra)

Controle legislativo

Político (parlamentar direto): casas do Legislativo;

Técnico ou financeiro (parlamentar indireto): Tribunais de Contas

AGENTES PÚBLICOS
Cargo público

 Servidores públicos / estatutário / direito público

Emprego público

 Empregados públicos / CLT / direito privado (regra)

Função pública

 Conjunto de atribuições / Função autônoma: confiança / temporário
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AGENTES PÚBLICOS
Concurso público

Regra: Cargos e empregos públicos;

Validade: até dois anos (prorrogável por igual período)

Acumulação

 Regra: não pode;

Exceções: 2 profs; 1 prof. + 1 téc. ou cient. / 2 saúde / outros*

Estabilidade

Provimento efetivo (concurso) + 3 anos exercício + avaliação especial

Perda do cargo: Judicial (trans. julg.) / PAD (ampla defesa) / avaliação
periódica (LC / ampla defesa)

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
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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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OBRIGADO
Prof. Herbert Almeida

Legislação Tributária

Prof. Rafael Rocha

@rafaelrochaestrategia

https://t.me/rafaelrochaestrategia

Prof. Rafael Rocha



22 /1 0 /2 0 2 1

27 7

INCIDÊNCIA
Art. 1º. (...)

§ 1º Ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos forem os herdeiros, legatários ou

donatários, ainda que o bem ou direito seja indivisível.

§ 2º Entende-se por doação o ato ou fato em que o doador, por liberalidade, transmitir

bem, vantagem ou direito de seu patrimônio ao donatário, que o aceitará expressa, tácita

ou presumidamente, incluindo a doação efetuada com encargo ou ônus e o adiantamento

da legítima.

INCIDÊNCIA
§ 3º São hipóteses de incidência do ITCD, a título de doação, dentre outras:

I - a transmissão a título de antecipação de herança de bens ou direitos, inclusive valores;

II - a transmissão de bens ou direitos que, na divisão de patrimônio comum, na partilha ou

na adjudicação, forem atribuídos a um dos cônjuges, a um dos companheiros, ou a

qualquer herdeiro, acima do valor da meação ou do respectivo quinhão;

III - a renúncia, a cessão não onerosa e a desistência de herança, com determinação do

beneficiário; e

IV - a retratação do contrato de doação que já houver sido lavrado e transcrito.
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MOMENTO
Art. 6º. Considera-se ocorrido o fato gerador:

I - nas transmissões causa mortis, no último dia do mês posterior ao do falecimento do de

cujus;

II - nas doações, na data em que o donatário receber a posse ou direito sobre a coisa

doada.

Parágrafo único. Havendo impossibilidade de se estabelecer a data exata para a fixação

da ocorrência do fato gerador, tomar-se-á como válida aquela que:

I - nas transmissões causa mortis corresponder a abertura sucessória;

II - nas doações, corresponder ao primeiro dia do ano civil em que o donatário recebeu a

posse ou o direito sobre a coisa doada

SUJEIÇÃO ATIVA
Art. 7.º O ITCD é devido a Alagoas:

I - tratando-se de bens imóveis e respectivos direitos, quando a transmissão ou doação se

referir a imóvel situado neste Estado, ainda que:

a) o inventário, o arrolamento, a separação, o divórcio ou a dissolução de união estável,

seja processado em outro Estado, no Distrito Federal ou exterior;

b) a escritura pública de partilha amigável de bens seja lavrada em outro Estado ou no

Distrito Federal; e

c) o doador, o donatário, o cedente ou o cessionário não tenham domicílio ou residência

neste Estado.
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SUJEIÇÃO ATIVA
II - tratando-se de bens móveis, títulos e créditos, inclusive os que se encontrem em outro

Estado ou no Distrito Federal, quando neste Estado:

a) o inventário ou arrolamento se processar; ou

b) tiver domicílio o doador;

III - tratando-se de doador com domicílio ou residência no exterior ou de cujus que possuía

bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu inventário processado no exterior:

a) no caso de bens imóveis e respectivos direitos, quando o imóvel se situar:

1. neste Estado; ou

2. no exterior e o herdeiro, legatário ou donatário tiver domicílio neste Estado, ainda que o

arrolamento ou inventário seja processado em outro Estado.

b) no caso de bens móveis, títulos e créditos, quando o herdeiro, legatário ou donatário

tiver domicílio neste Estado

NÃO INCIDÊNCIA
Art. 3º. O imposto não incide sobre a transmissão causa mortis ou doação em que figurem

como herdeiros, legatários ou donatários:

I - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;

II - autarquia e fundação instituída e mantida pelo Poder Público;

III - partido político, inclusive suas fundações;

IV - templo de qualquer culto; e

V - entidade sindical de trabalhadores, instituição de educação e de assistência social, sem

fins lucrativos.
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NÃO INCIDÊNCIA
§ 1º O imposto não incide, também, sobre a transmissão em que o herdeiro ou legatário

renuncie à herança ou legado, somente quando feita sem ressalva ou condição, em

benefício do monte, configurando renúncia pura e simples e que não tenha o renunciante

praticado qualquer ato que demonstre aceitação da herança ou legado.

§ 2º As hipóteses de não-incidência previstas para as entidades mencionadas no inciso II do

caput aplicam-se às transmissões de bens ou direitos vinculados a suas finalidades essenciais

ou às delas decorrentes.

§ 3º A não-incidência de que tratam os incisos III, IV e V do caput compreende somente

bens e direitos relacionados às finalidades essenciais das entidades ali mencionadas.

NÃO INCIDÊNCIA
§ 4º A não-incidência de que tratam os incisos III e V condiciona-se à observância dos

seguintes requisitos pelas entidades nelas referidas:

I - não distribuam qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;

II - apliquem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos objetivos

institucionais, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos;

III - mantenham escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de

formalidades capazes de assegurar sua exatidão;

IV - fim público sem qualquer discriminação quanto aos beneficiados; e

V - ausência de remuneração para seus dirigentes e conselheiros.

§ 5º O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias

previstas na legislação
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ISENÇÃO
Art. 4º - É isenta do imposto a transmissão de:

I - proventos e pensões atribuídos aos herdeiros;

II – bens por doação ou legados de peças e de obras de arte a museus e instituições de fins

culturais, situados neste Estado, observado o disposto no art. 3º, § 3º, deste Decreto;

III - bens e direitos por doação às entidades beneficentes de assistência social, observado o

disposto no art. 3º, § 3º, deste Decreto;

IV - bens e direitos, por doação ou legado, às fundações instituídas e mantidas pelo Poder

Público.

V - bem imóvel destinado à moradia, vinculado a programa de assistência social e

habitação, para pessoas carentes ou de baixa renda.

VII - bem imóvel por pessoa jurídica de direito público, empresa pública ou sociedade de

economia mista em decorrência de calamidade pública

Art. 26. São contribuintes do ITCD:

I - na transmissão causa mortis, o herdeiro ou o legatário, inclusive:

a) o beneficiário:

1. na desistência de quinhão ou de direito, por herdeiro ou legatário;

2. na instituição de direito real;

b) o fiduciário, na instituição do fideicomisso; e

c) o fideicomissário, na substituição do fideicomisso.

II - na doação, o donatário, inclusive o cessionário, na cessão de herança ou de bem ou

direito a título não oneroso.

Parágrafo único. Em caso de doação de bem móvel, título ou crédito, bem como dos direitos

a ele relativos, se o donatário não residir nem for domiciliado no Estado, o contribuinte é o

doador.

SUJEIÇÃO PASSIVA
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Art. 24. As alíquotas do ITCD são as seguintes:

I – de 4,0 (quatro por cento), nas transmissões causa mortis; e

II – de 2,0 (dois por cento), nas transmissões por doação.

Art. 25. A alíquota do ITCD é a vigente ao tempo da ocorrência do fato gerador.

ALÍQUOTAS

LEI 6.771/06
“Art. 5º A petição será indeferida de plano pela autoridade ou órgão responsável pela apreciação da

matéria, conforme o caso, se intempestiva, se postulada ou assinada por pessoa sem legitimidade ou

se inepta, vedada a recusa de seu recebimento ou protocolização.

§ 1º A petição será considerada:

I - intempestiva, quando apresentada fora do prazo legal;

II - viciada de ilegitimidade de parte, quando postulada ou assinada por pessoa sem capacidade ou

competência legal para fazê-lo, inclusive em caso de ausência de legítimo interesse ou de ilegalidade

da representação;
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LEI 6.771/06
III - inepta, quando:

a) não contiver pedido ou seus fundamentos;

b) contiver pedido relativo a matéria estranha à legislação tributária aplicável aos tributos de

competência estadual; e

c) não contiver elementos essenciais à identificação do sujeito passivo, inclusive sua assinatura, após

devidamente intimado o requerente para supri-los.

§ 2º É assegurado ao interessado o direito de impugnar o indeferimento da petição declarada

intempestiva, viciada de ilegitimidade ou inepta no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência,

mediante petição dirigida à autoridade ou órgão competente imediatamente superior àquele que

proferiu o indeferimento.

§ 3º Verificando que a petição está incompleta ou que não está devidamente instruída, a autoridade

ou órgão competente intimará o interessado para que a corrija, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena

de indeferimento.”

LEI 6.771/06
“Art. 7º São nulos:

I – os atos nas hipóteses de incompetência, vício de forma, ilegalidade do objeto, inexistência dos

motivos ou desvio de finalidade;

II - os atos praticados e as decisões proferidas com preterição do direito de defesa;

III - as decisões não fundamentadas;

IV - o lançamento de ofício:

a) que não contiver elementos suficientes para se determinar, com segurança, a infração e o infrator;

e

b) em que se configure a ilegitimidade passiva. “



22 /1 0 /2 0 2 1

28 4

LEI 6.771/06
“§ 1º As eventuais incorreções ou omissões e a não observância de exigências meramente formais

contidas na legislação não acarretam a nulidade do ato administrativo, desde que seja possível

determinar a natureza da infração, o sujeito passivo e o montante do crédito tributário, devendo ser

corrigidas e suprimidas as incorreções e omissões por determinação da autoridade competente, desde

que o fato não acarrete prejuízo à defesa do sujeito passivo.

§ 2º Na hipótese do § 1º, se as incorreções, omissões ou exigências causarem prejuízo à defesa do

sujeito passivo, desde que este não tenha contribuído para tal situação, deverá o mesmo ser intimado

das alterações, concedendo-se-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento do débito com o

desconto previsto à época da efetivação do ato administrativo ou apresentação de impugnação. “

LEI 6.771/06
“§ 3º As irregularidades que tiverem causado prejuízo à defesa, quando devidamente identificadas e

justificadas, só acarretarão a nulidade dos atos que não puderem ser supridos ou retificados.

§ 4º Enquanto o débito não for inscrito na Dívida Ativa, a decisão de qualquer instância

administrativa que contiver erro de cálculo ou outro erro de fato será passível de retificação,

observada a legislação regulamentar.”
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INTIMAÇÃO

Pessoal Data da assinatura/ciência

Postal

Data do AR

SE O AR NÃO ESTIVER DATADO:
- data devolução, à repartição, pelo

agente dos correios.

Edital 
1º dia útil após a publicação no 

DOE ou Diário Eletrônico

LEI 6.771/06
§ 2º A intimação deverá ser feita:

I – no caso de sujeito passivo desaparecido, assim também considerado aquele que não mais exerce

suas atividades no endereço por ele indicado, em nome do sujeito passivo e, na condição de

corresponsáveis pelo crédito tributário, em nome dos sócios-gerentes, diretores ou administradores;

II – no caso de sujeito passivo com a inscrição estadual baixada:

a) não extinta a pessoa jurídica: em nome do sujeito passivo e em nome dos titulares, sócios e

administradores, na condição de responsáveis solidários;

b) extinta a pessoa jurídica: na pessoa dos titulares, sócios e administradores, na condição de

responsáveis solidários.
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LEI 6.771/06

“§ 1º Presume-se cientificado o sujeito passivo ou interessado, por via postal, quando houver o

recebimento do AR no local correspondente ao seu endereço tributário, constante no Cadastro de

Contribuintes do Estado.

§ 2º Para os fins deste artigo, equipara-se à intimação pessoal a realizada por meio eletrônico,

conforme regulado em lei própria.

LEI 6.771/06

Início do procedimento
administrativo tributário

apreensão/retenção de mercadoria, 
bem, documento ou livro

lavratura do termo de início de 
fiscalização

intimação do sujeito passivo p/ 
prestar esclarecimento ou pagar

tributo

formalização do crédito tributário
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LEI 6.771/06
Art. 21. Instaura-se o processo administrativo tributário contencioso decorrente de Auto de Infração

no momento da apresentação da defesa, por escrito, impugnando o lançamento de crédito tributário.

Art. 23. É assegurado ao sujeito passivo tributário o direito de apresentar a impugnação do

lançamento na esfera administrativa, aduzida por escrito e acompanhada das provas que tiver,

inclusive documentos e demonstrativos, laudos e pareceres técnicos que entender necessários ao

esclarecimento da controvérsia, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da intimação.

§ 1º A matéria relacionada com a situação que constitua o objeto da lide deverá ser alegada de uma

só vez.

§ 2º A defesa poderá referir-se apenas a parte da exigência fiscal, assegurando-se ao sujeito

passivo, quanto à parte não impugnada, o direito de recolher o crédito tributário com as reduções de

penalidades previstas em lei.

LEI 6.771/06
“Art. 28. A instrução e o julgamento do processo administrativo tributário decorrente de Auto

de Infração competem, em primeira instância administrativa, à Gerência de Julgamento – GJ, e,

em segunda instância, ao Conselho Tributário Estadual – CTE.

§ 1º Não se inclui na competência do julgador afastar a aplicação de norma sob alegação de

inconstitucionalidade, ressalvada a hipótese em que tenha havido a declaração nesse sentido

pelo Supremo Tribunal Federal, em ação direta ou declaratória, após a publicação da decisão,

ou pela via incidental, após a publicação da Resolução do Senado Federal que suspender a

execução do ato.



22 /1 0 /2 0 2 1

28 8

LEI 6.771/06
§ 5º O julgador fica impedido de atuar quando:

I - tiver participado diretamente de ação fiscal que originou ou que instruiu o processo;

II - tiver qualquer participação societária na empresa autuada; e

III - tiver parentes consangüíneos ou afins, até o terceiro grau, com interesse no processo.

LEI 6.771/06
1ª Instância

Gestor

Julgadores Fazendário (dez)

Secretaria

Assessoria de Apoio 
Administrativo
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LEI 6.771/06
§1º O julgador de primeira instância fica impedido de participar de ações fiscalizadoras.

§ 2º Na competência prevista no caput deste artigo inclui-se o exercício do controle de

legalidade do lançamento, independentemente das alegações da defesa, de interessado ou da

Representação Fiscal.

Art. 36. Aos processos administrativos tributários decorrentes de Auto de Infração aplicar-se-ão

os seguintes procedimentos:

I - ordinário, inerente aos processos decorrentes de Auto de Infração não incluídos no inciso

subseqüente;

II – especial, quando o valor do crédito tributário exigido seja igual ou inferior a 1.000 UPFAL.

LEI 6.771/06
§ 1º Especificamente em relação ao procedimento especial, observar-se-á o seguinte:

II - não conterá a manifestação da representação fiscal ou do autuante, em relação às

impugnações do sujeito passivo;

IV – das decisões contrárias ao sujeito passivo caberá, como único recurso, pedido de revisão

dirigido ao titular da Gerência de Julgamento, a ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 3º O procedimento especial será convertido em ordinário, no caso de ser requisitada ou

deferida diligência ou perícia de que resulte majoração do crédito tributário para valor

monetário superior a 1.000 (mil) UPFAL.
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LEI 6.771/06
CARGO REQUISITOS

GESTOR

1) AFRE com mais de 5 anos de efetivo exercício

2) Graduado, obrigatoriamente, em Direito.

JULGADORES 

FAZENDÁRIOS

1)  AFRE com mais de 5 anos de efetivo exercício

2) Graduados, preferencialmente, em Direito.

LEI 6.771/06
2ª Instância

Plenário

Câmaras (duas)

Secretaria

Assessoria de Apoio 
Administrativo

Assessoria Técnica
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LEI 6.771/06
Art. 38. Cada uma das câmaras do CTE, observadas as condições estabelecidas no § 3º, será

constituída da seguinte forma:

I - 1 (um) Presidente, escolhido pelo Governador do Estado, integrante da classe de

Procuradores do Estado ou da classe de Fiscal de Tributos Estaduais;

II - 4 (quatro) julgadores, sendo:

a) 2 (dois) julgadores escolhidos dentre os integrantes da classe de Fiscal de Tributos Estaduais;

e

b) 2 (dois) julgadores escolhidos dentre os indicados pelos contribuintes.

LEI 6.771/06
=> Disposições Comuns aos Presidentes e aos demais Julgadores (do Fisco e dos

Contribuintes):

1) Possuem mandato de 2 anos, podendo ser reconduzidos por 2 mandatos

2) Serão nomeados pelo Governador do Estado, mediante apresentação, pelos indicados,

de CND ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa;

3) Deverão ter reputação ilibada e ser graduados em direito ou ciências contábeis.

4) Não podem ocupar o cargo de Presidente ou de Julgador os (i) julgadores e assessores

de 1ª Instância, (ii) os servidores da SEFAZ que estejam cedidos a outros órgãos públicos e

(iii) sócios, gerentes ou diretores de um mesmo grupo empresarial.

5) Possuirão suplentes, para o caso de eventuais impedimentos.



22 /1 0 /2 0 2 1

29 2

LEI 6.771/06
Art. 39. São impedidos de participar do CTE:

I - os julgadores e assessores de qualquer outra instância;

II - os servidores da SEFAZ que estejam à disposição de outros órgãos públicos; e

III - os sócios, gerentes e diretores de um mesmo grupo empresarial.

Art. 40. Os mandatos dos presidentes e dos julgadores serão de 2 (dois) anos, admitindo-se até

2 (duas) reconduções consecutivas.

§ 1º Se ocorrer vaga antes de expirado o prazo do mandato, o julgador suplente exercerá o

cargo pelo restante do tempo admitido, observado, se for o caso, o disposto no § 7º do art.

38.

§ 2º Findo o mandato, o julgador continuará nas funções até a entrada em exercício do seu

sucessor ou sua respectiva recondução.

§ 3º O julgador terá sua nomeação cancelada quando não tomar posse no prazo de 30

(trinta) dias, contados da publicação dessa nomeação no Diário Oficial do Estado.

Art. 41. Caso o número de processos pendentes de julgamento venha a exigir, poderá o

Governador do Estado, mediante solicitação do Secretário Executivo de Fazenda, nomear

presidentes e julgadores para compor câmaras suplementares, até o máximo de 2 (duas), por

período não superior a 1 (um) ano.

Parágrafo único. Os julgadores nomeados para compor câmaras suplementares devem possuir

as mesmas qualificações exigidas dos efetivos.
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LEI 6.771/06
Art. 43. A competência para julgamento do processo administrativo tributário decorrente de

Auto de Infração, após o julgamento de primeira instância, é do CTE, exceto:

I - nos casos de procedimento especial; ou

II – na decisão contrária à Fazenda Estadual quando a importância pecuniária excluída não

exceder, na data da decisão, a 1.000 (mil) UPFAL.

Parágrafo único. A regulamentação poderá aumentar o valor limite de que trata o inciso II do

caput deste artigo.

LEI 6.771/06
Art. 44. Observado o disposto no art. 43, compete, também, ao CTE:

I - promover o cumprimento das metas de desempenho estabelecidas para maior celeridade da

tramitação processual em segunda instância administrativa;

II - representar ao Secretário Executivo de Fazenda, propondo adoção de medidas tendentes

ao aperfeiçoamento da legislação tributária e que objetivem, principalmente, a justiça fiscal e a

conciliação dos interesses dos contribuintes com os da Fazenda Estadual; e

III - editar súmulas, nos termos do art. 53.

IV – representar ao Secretário de Estado da Fazenda as irregularidades apuradas em processos

fiscais.
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LEI 6.771/06
Art. 45. São cabíveis os seguintes recursos ao CTE:

I - recurso ordinário; e

II - recurso especial.

§ 1º O prazo para recorrer será de 15 (quinze) dias, contados da ciência da decisão.

§ 2º O recurso ordinário interposto pelo autuado será encaminhado, como regra, à

Representação Fiscal, para que se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por

igual prazo, findo o qual, com ou sem a manifestação, o processo será encaminhado ao CTE.

§ 4º Ao CTE não caberá pedido de reconsideração ou qualquer outro recurso além dos

previstos neste artigo, e da impugnação de que cuida o §2º do art. 5º desta Lei.

LEI 6.771/06
RECURSOS

TIPO QUEM INTERPÕE QUEM APRECIA

ORDINÁRIO

Sujeito Passivo, por ocasião de decisão a ele 

contrária (total ou parcialmente) em 1ª instância

Uma das Câmaras 

do CTE

ESPECIAL

Sujeito passivo, autuante, Procurador da Fazenda 

Estadual ou Representante Fiscal (quando a decisão 

de qualquer Câmara divergir do entendimento 

sobre idêntica questão jurídica manifestada por 

outra Câmara ou pelo Pleno)

Pleno do CTE
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LEI 6.771/06
Art. 48. Quando contrárias à Fazenda Estadual, ficam sujeitas à reexame necessário:

I - por uma das câmaras do CTE, as decisões proferidas por julgador de primeira instância;

II - pelo Pleno do CTE, as decisões não unânimes de uma de suas Câmaras.

§ 1º O processo será remetido para reexame necessário no prazo de 15 (quinze) dias,

contados da data em que for publicada a decisão.

§ 2° O disposto no inciso I do caput deste artigo não se aplica:

I - nos casos de procedimento especial; ou

II – quando a importância pecuniária excluída não exceder, na data da decisão, a 1.000 (mil)

UPFAL, podendo a regulamentação aumentar este valor limite.

LEI 6.771/06
EFICÁCIA DAS DECISÕES:
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LEI 6.771/06
§ 2º Não sendo homologada a decisão do Pleno, nos termos do "caput" deste artigo, a

manifestação do Secretário Executivo de Fazenda surtirá os efeitos de decisão definitiva.

§ 3º Decorrido o prazo de 2 (dois) anos, a contar da decisão prevista no caput deste artigo,

sem a homologação expressa ou a manifestação, previstas em seu § 2º, será considerada

homologada tacitamente a decisão do Pleno do CTE.

LEI 6.771/06
“Art. 51. Cabe reforma da decisão administrativa definitiva contrária à Fazenda Estadual,

quando:

I - contrariar decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em ação direta de

inconstitucionalidade ou declaratória de constitucionalidade, após a sua publicação, ou pela via

incidental, após a publicação da resolução do Senado Federal que suspender a execução do ato

normativo;

II - se basear em prova cuja falsidade fique demonstrada posteriormente;

III - for obtido documento novo, cuja existência era ignorada ou do qual não se pôde fazer

uso, na ocasião da decisão, e que por si só possa modificá-la; e

IV - fundada em erro de fato, resultante de atos ou documentos dos autos.
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LEI 6.771/06
§ 1º A decisão rescisória será proferida pelo Pleno do CTE, caso em que se exige, no mínimo,

três quartos do total de votos dos julgadores presentes à sessão.

§ 2º A possibilidade de propor a rescisão extingue-se decorridos 2 (dois) anos contados da

data da intimação da decisão definitiva.

Art. 52. O pedido de rescisão referido no art. 51 desta Lei cabe ao titular da Representação

Fiscal e aos representantes da Procuradoria Geral do Estado nas Câmaras Julgadoras do CTE,

na forma prevista na regulamentação, observados o contraditório e a ampla defesa.”

LEI 6.771/06
SÚMULAS

Competência 

para edição

Pleno do CTE (mediante proposta do Presidente ou do titular da Representação Fiscal)

Quórum para 

aprovação 3/4 do total de julgadores do Pleno do CTE

Efeitos Vinculam a administração fazendária (inclusive os órgãos de julgamento)

Outras 

disposições

I. poderão ser revistas ou canceladas, mediante o mesmo procedimento para a sua

aprovação;

II. a cada 4 anos serão revisadas e consolidadas pelo CTE;

III. a proposta de súmula, antes da deliberação no Pleno do CTE, deverá ser submetida

ao referendo do Secretário Executivo da Fazenda.
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LEI 6.771/06
“Art. 56. É assegurado ao sujeito passivo ou entidade representativa de classe de contribuintes

ou responsáveis o direito de formular consulta, em instância única, sobre a interpretação e

aplicação da legislação tributária, em relação a fato determinado e de seu interesse.

Parágrafo único. A consulta será formulada mediante petição escrita, obedecida, quanto à

formalização, a disciplina prevista na legislação regulamentar, e deverá versar sobre matéria

específica e determinada, claramente explicitada, indicando se, em relação à hipótese, já

ocorreu ou não o fato gerador da obrigação tributária.

Art. 57. Não produzirá efeito a consulta:

I - viciada de ilegitimidade de parte;

II - formulada por quem tiver sido intimado a cumprir obrigação relativa a fato ou ato objeto da

consulta;

III - feita após o início de procedimento fiscal pertinente à matéria consultada, ou após o vencimento

do prazo legal para cumprimento da obrigação a que se referir;

IV - quando o ato ou fato estiver disciplinado em parecer normativo publicado antes de sua

apresentação, ou definido expressamente em disposição literal da legislação tributária;

V - que versar sobre questão já resolvida por decisão administrativa ou judicial em que o consulente

tenha figurado como parte ou interessado;

VI - que tratar de indagação versando sobre espécie que já tenha sido objeto de decisão dada a

consulta anterior, formulada pelo sujeito passivo ou sua entidade representativa; e

VII - que versar sobre constitucionalidade da legislação tributária.
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LEI 6.771/06
Art. 58. A consulta eficaz produz os seguintes efeitos, exclusivamente em relação à matéria

consultada:

I - suspende o curso do prazo de recolhimento dos tributos não vencidos à data em que for

apresentada, observado o disposto no § 1º;

II - adquire o caráter de denúncia espontânea, em relação a débito vencido até a data de sua

protocolização, desde que, no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação da solução dada

à consulta, o sujeito passivo providencie o pagamento do tributo ou requeira o parcelamento

do mesmo; e

III - nenhum procedimento fiscal será iniciado contra o consulente a respeito da matéria

consultada, desde a data da protocolização da petição até o décimo dia após a ciência da

decisão final da consulta.

LEI 6.771/06
§ 1º A consulta não suspende o prazo para recolhimento do tributo retido pelo substituto

tributário, independentemente do vencimento ocorrer antes ou depois da sua apresentação.

§ 2º O disposto no inciso III, não prevalecerá no caso de crédito tributário cujo termo final

do prazo de decadência seja inferior a 1 (um) ano, hipótese em que, no Auto de Infração,

deverá ser estipulada a condição de suspensão da exigibilidade do crédito tributário até a

solução da consulta.

§ 3º No prazo de 10 (dez) dias, após a ciência da solução dada à consulta, o consulente

deverá acatar o entendimento estabelecido na respectiva resposta, ajustando-se à orientação

recebida, se for o caso, e efetuando o pagamento das quantias porventura devidas,

atualizadas monetariamente, inclusive com acréscimos moratórios, se houver, a depender de

enquadramento no inciso I ou II do "caput".



22 /1 0 /2 0 2 1

30 0

LEI 6.771/06
§ 4º A modificação da orientação adotada em solução de consulta anterior prevalecerá em

relação ao consulente, após ser este cientificado da nova orientação.

§ 5º Sobrevindo, por alteração na legislação tributária, nova orientação, esta prevalecerá

sobre o entendimento manifestado na resposta à consulta, devendo o consulente passar a

adotar a nova orientação normativa a partir da produção de efeitos do referido ato

normativo, salvo disposição em contrário.

Art. 59. É competente para responder a consulta, inclusive para declarar sua ineficácia (art.

57), a Diretoria de Tributação, observada a legislação regulamentar.

Parágrafo único. A solução dada à consulta fica condicionada à homologação do Secretário

Adjunto da Receita Estadual.

LEI 6.771/06

Art. 60. Não caberá recurso da solução dada à consulta.

Art. 61. Nos termos da legislação regulamentar, caberá ao consulente:

I - recurso da decisão que determinar o arquivamento da consulta, nas hipóteses do art. 57; e

II - pedido de reconsideração, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência da solução

dada à consulta, comprovada a divergência entre soluções de consultas dadas para a mesma

matéria, fundadas em idêntica norma jurídica.“
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OBRIGADO
Prof. Rafael Rocha

Direito Empresarial

Prof. Cadu Carrilho

@profcaducarrilho

t.me/professorcadu
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CESPE - Procurador do Ministério Público TC-DF/2021
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(CESPE) - Auditor Fiscal da Receita Estadual (SEFAZ CE)/2021
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CESPE - Defensor Público do Distrito Federal/2019

(CESPE) - Auditor Fiscal (SEFAZ CE)/Jurídico da Receita Estadual/2021
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CESPE - Procurador do Ministério Público no TC/2021
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(CESPE) - Auditor Fiscal (SEFAZ CE)/Jurídico da Receita Estadual/2021
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§

§

CESPE - Auditor Fiscal (SEFAZ AL)/2020
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CESPE - Delegado de Polícia Civil (PC SE)/2018

§

§
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CESPE - Auditor Fiscal (SEFAZ DF)/2020
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CESPE - Auditor Fiscal (SEFAZ DF)/2020

CESPE - Auditor Fiscal (SEFAZ DF)/2020
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(CESPE) Auditor Fiscal (SEFAZ CE)/Jurídico da Receita Estadual/2021
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§ °

CESPE - Auditor Fiscal (SEFAZ AL)/2020
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(CESPE) - Analista Jurídico (PGDF)/Direito e Legislação/2021

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
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(CESPE) - Auditor Fiscal da Receita Estadual (SEFAZ CE)/2021

OBRIGADO
Prof. Cadu Carrilho

@profcaducarrilho

t.me/professorcadu
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Finanças Públicas
Prof. Celso Natale

1 Finanças públicas: objetivos, metas, abrangência e definição. 2 Funções do Estado; financiamento
dos gastos públicos: tributação e equidade. 3 A função do bem-estar; políticas alocativas,
distributivas e de estabilização. 4 Tributação: tipos de tributos; progressividade, regressividade e
neutralidade. 7 Moeda e crédito: conceitos e funções da moeda; base monetária e meios de
pagamento; o multiplicador monetário. 8 Estrutura do Sistema Financeiro Nacional (SFN): Conselho
Monetário Nacional, Banco Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários, Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, bancos comerciais, caixas econômicas, cooperativas de
crédito e bancos comerciais cooperativos. 9 Sistema de pagamentos brasileiro (SPB). 10 Sistema
Especial de Liquidação e Custódia (SELIC). 11 Correção Monetária. 12 Indicadores financeiros:
fundamentos e principais índices e taxas.

Finanças Públicas
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FUNÇÕES DO ESTADO E FALHAS 
DE MERCADO

A correção de falhas de mercado que possam impedir a alocação eficiente de
recursos na economia é a principal função do governo na esfera econômica. Acerca
desse tema, julgue o item a seguir.
Ações governamentais que visam à melhoria do nível de informações dos
consumidores sobre os bens de consumo relacionadas à esfera legal, no que
concerne aos direitos do consumidor, não se qualificam como ações no âmbito da
correção de falhas de mercado.

ERRADO

(SEFAZ-ES/Economista)



22 /1 0 /2 0 2 1

31 8

A correção de falhas de mercado que possam impedir a alocação eficiente de
recursos na economia é a principal função do governo na esfera econômica. Acerca
desse tema, julgue o item a seguir.
A instituição de leis de proibição do fumo em locais públicos e em ambientes
fechados é um exemplo de atuação do Estado na correção de falhas de mercado.

CERTO

(SEFAZ-ES/Economista)

Julgue o próximo item, relativo a políticas econômicas e sua relação com as funções
econômicas do governo.
O aumento da alíquota de imposto de renda nas faixas de renda mais alta é uma
política monetária, uma vez que reduz a renda disponível de quem é afetado por tal
alíquota.

CERTO

(FUB/Economista)



22 /1 0 /2 0 2 1

31 9

A função alocativa, uma das funções básicas do governo, visa
ofertar bens e serviços públicos que não seriam oferecidos pelo
mercado privado ou que seriam ofertados em condições
ineficientes.

CERTO

(CAGE-RS/Auditor)

O Estado brasileiro atua no âmbito de sua função distributiva,
produzindo diretamente bem público, quando, por meio de
políticas de crédito direcionado, estabelece o montante mínimo de
recursos que deve ser emprestado pelas instituições financeiras
para determinados segmentos econômicos.

ERRADO

(EBSERH/Analista)
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TRIBUTAÇÃO

Com relação ao sistema tributário brasileiro, julgue o item que se
segue.
A aplicação de uma mesma alíquota de um imposto sobre vendas a
varejo para todos os produtos contribui para um sistema tributário
regressivo.

CERTO

(FUNPRESP/Analista)
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A perda de valor real da receita de um tributo em função da
inflação, denominada efeito Tanzi, pode decorrer da perda de valor
da base de cálculo, da defasagem entre a ocorrência do fato
gerador e a data da apuração do imposto e do espaço de tempo
existente entre a apuração e o recolhimento do valor do imposto
aos cofres públicos.

CERTO

(SENADO FEDERAL/Consultor)

No desenvolvimento de um sistema tributário, é inevitável o debate
acerca dos critérios a partir dos quais os ônus do financiamento
público são distribuídos. Nesse sentido, o uso de uma tabela
progressiva de imposto de renda pode combinar os conceitos de
equidade horizontal e vertical.

CERTO

(SENADO FEDERAL/Consultor)
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No que se refere à macroeconomia, julgue o item subsequente.
A curva de Laffer mostra a relação entre a receita tributária e as
diferentes taxas de impostos, indicando que um aumento na taxa de
impostos eleva a receita tributária até o ponto em que a elevação
dessa taxa reduz a receita tributária.

CERTO

(CÂMARA DOS DEPUTADOS/Consultor)

MOEDA
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A respeito de teoria monetária e política monetária, julgue o item a
seguir.
As três funções principais de uma moeda em um sistema econômico
são a de meio de troca, a de unidade de conta e a de reserva de valor.

CERTO

(CACD/Diplomata)

A respeito de agregados econômicos e monetários, julgue o item
subsequente.
A moeda é demandada apenas para satisfazer as necessidades de
transação dos agentes econômicos.

ERRADO

(SEFAZ-SP/Analista)
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O valor do multiplicador dos meios de pagamento aumenta se
ocorre uma queda na percentagem que a moeda escritural
representa do total dos meios de pagamento.

ERRADO

(SEFAZ-SP/Agente Fiscal)

m=
1

1-d(1-r)
 

SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL
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O Sistema Financeiro Nacional, em todas as partes que o compõem,
foi estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado
do país e a servir aos interesses da coletividade.
Em relação à sua composição, o Sistema Financeiro Nacional pode ser
divido em órgãos normativos, entidades supervisoras e operadores.

CERTO

(BASA/Técnico Bancário)

O SFN é composto por um conjunto de órgãos e instituições que
regulamenta, supervisiona e realiza operações necessárias à circulação
de moeda e de crédito na economia.
São órgãos normativos do Sistema Financeiro Nacional: Conselho
Nacional de Seguros Privados; Conselho Nacional de Previdência
Complementar; Conselho Monetário Nacional

CERTO

(BASA/Técnico Bancário)
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Atuam como operadores do Sistema Financeiro Nacional a
Previc e a Bolsa de Valores.

ERRADO

(Inédita)

Julgue o item que se segue, referente ao SPB.
A conta de reserva bancária é de titularidade obrigatória
para os bancos de investimento e bancos múltiplos sem
carteira comercial.

ERRADO

(STN/Auditor)

Art. 35. A conta Reservas Bancárias é de titularidade:
I - obrigatória, para os bancos comerciais, os bancos múltiplos com
carteira comercial e para as caixas econômicas; e
II - facultativa, para os bancos de investimento, os bancos de
câmbio, os bancos múltiplos sem carteira comercial e os bancos de
desenvolvimento.
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Acerca do Sistema Financeiro Nacional e do Sistema de
Pagamentos Brasileiro (SPB), julgue o item subsecutivo.
O Sistema de Transferência de Reservas é um sistema de
transferência de fundos híbrido, pois reúne características
dos sistemas de liquidação diferida com compensação de
obrigações e dos sistemas de liquidação bruta em tempo
real.

ERRADO

(BANCO CENTRAL/Analista)

OBRIGADO
Prof. Celso Natale
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