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Profª. Adriana Figueiredo

Acentuação gráfica



APOSTA 1

Profª Adriana
Figueiredo

LEMBRE-SE DOS 7 CASOS DE ACENTUAÇÃO GRÁFICA:

1. OXÍTONOS TERMINADOS EM A (S), E (S), O (S), EM (ENS). EX.: SOFÁ(S),
ENCONTRÁ-LO, CAFÉ(S), ALGUÉM, ELE CONTÉM, TU CONTÉNS...

2. PAROXÍTONOS NÃO TERMINADOS EM A (S), E (S), O (S), EM (ENS). EX.:
CÁQUI,ÔNIX,ÍMÃ,MÉIER...

3. TODOS OS PROPAROXÍTONOS SÃO ACENTUADOS. EX.: LÂMPADA, ÁLIBI,
ÍNTERIM...

4. MONOSSÍLABOS TÔNICOS TERMINADOS EM A (S), E (S), O (S). EX.: PÁ,
GÁS,FÉ,MÊS,DÓ,PÔS,PÔ-LO…



5. DITONGOS ABERTOS (ÉI, ÉU, ÓI): OXÍTONOS E MONOSSÍLABOS
TÔNICOS. EX.:A-NÉIS, TRO-FÉU, CÉU, HE-RÓI...

6. PAROXÍTONAS TERMINADAS EM DITONGO. EX.: ÓR-FÃO, HIS-TÓ-
RIA...

7. 2ª VOGAL DO HIATO FOR “I” OU “U”, TÔNICA. EX.: SA-Í-DA, SA-ÍS-TE,
SA-Ú-DE, BA-Ú ...

Profª Adriana
Figueiredo



01. FADESP - 2022 - SEFA - PA - FISCAL DE RECEITAS ESTADUAIS

São acentuadas pelo mesmo motivo as palavras
(A) ofício, importância e responsáveis.
(B) prática, agradáveis e história.
(C) crítico, responsáveis e artística.
(D) àquela, fenômeno e século.
(E) francês, lê e está.
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Pronomes: emprego, 
formas de tratamento e 

colocação
Profª. Adriana Figueiredo



COLOCAÇÃO PRONOMINAL

Profª Adriana
Figueiredo



APOSTA 2

Profª Adriana
Figueiredo

NA COLOCAÇÃO PRONOMINAL HÁ 3PROIBIÇÕES, 1REGRA E 2
EXCEÇÕES.

3PROIBIÇÕES:

1.PRÓCLISE EM INÍCIO DE ORAÇÕES:ME PERDOE.

2.ÊNCLISE AOS FUTUROS:ELE RESPODERÁ-ME.

2.ÊNCLISE AOS PARTICÍPIOS: ELE TINHA RESPONDIDO-ME.



1REGRA:

Profª Adriana
Figueiredo

PALAVRA INVARIÁVEL É PALAVRA ATRATIVA:NÃO ME RESPONDA.

2EXCEÇÕES:

1.APÓS CONJUNÇÕES COORDENATIVAS: CHEGOU E SE SENTOU./
CHEGOU E SENTOU-SE.

2.VERBOS NO INFINITIVO:PARA ME ENVIAR./PARA ENVIAR-ME.



NA COLOCAÇÃO PRONOMINAL, NÃO ESQUEÇA:

Profª Adriana
Figueiredo

• O QUE NÃO É PROIBIDO ESTÁ CORRETO: A MENINA LEVANTOU-
SE./A MENINA SE LEVANTOU.



não poderia ser

Profª Adriana
Figueiredo

A)A opressão masculina se mantém ainda hoje, mas as peculiaridades físicas não
condicionam a superioridade dos homens, porque a dissonância nas relações de
gênero resulta de modelos selecionados a partir de interpretações subjetivas sobre
a realidade orgânica. (linhas 01 a 04)

B)O Talmude registra a história de Lilith, que não se submeteu ao marido,
abandonou-o e compactuou com satanás para desafiar Deus. (linhas 14 a 16)

02. FADESP - 2018 - Câmara de Abaetetuba - PA - Advogado

Sem desobedecer a uma regra de colocação, o pronome
empregado após o verbo em



02. FADESP - 2018 - Câmara de Abaetetuba - PA - Advogado

C)Os cristãos aprendem que Eva se deixou convencer pela serpente, comeu o fruto
proibido e induziu seu marido à mesma falta, provocando a expulsão do Paraíso.
(linhas 16 a 18)

D)Agnodice se vestiu de homem para assistir a conferências médicas, num templo
de Atenas; foi presa e levada a julgamento, provocando mobilização popular em sua
defesa. (linhas 28 a 30)

Profª Adriana
Figueiredo



03. FADESP - 2022 - SEFA - PA - FISCAL DE RECEITAS ESTADUAIS

De acordo com a norma, o pronome grifado poderia ser empregado em ênclise em

(A) Frodon destaca que a crítica tem que se parecer com “um convite” para que se
explore algo novo(linhas 16 e 17).

(B)Frodon destaca que a crítica tem que se parecer com “um convite” para que se
explore algo novo (linhas 16 e 17).

(C)O que tem importância, para Frodon, é não deixar que um filme se transforme
em um produto (linhas 18 e 19).

Profª Adriana
Figueiredo



03. FADESP - 2022 - SEFA - PA - FISCAL DE RECEITAS ESTADUAIS

(D)Muitos são bonitos, agradáveis, mas são objetos acabados, que não cumprem a
promessa de se tornarem uma obra de arte, enquanto outros sim, se diferenciam
como obra de arte (linhas 30 a 33).

(E)“Um filme existe para que se fale dele, o cinema leva as pessoas a falarem, antes
falávamos entre nós, agora podemos falar com todo o mundo”, resume (linhas 52 a
54).

Profª Adriana
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REFERENCIAÇÃO
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APOSTA 3

Profª Adriana
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NAS QUESTÕES EM QUE A BANCA BUSCAR O
REFERENTE DE  UM PRONOME, LEMBRE-SE 

DE QUE A PROGRESSIVIDADE TEXTUAL 
AJUDARÁ VOCÊ A IDENTIFICAR AS 

RELAÇÕES COESIVAS.
(O QUE VEM DEPOIS “SALVA”!).

CHAMOU A PROFESSORA DAS CRIANÇAS QUE
PLANEJOU O MUSICAL.



04. FADESP - 2020 - Prefeitura de Curuá - PA - Agrônomo

Profª Adriana
Figueiredo



No trecho Ela é marcada por ligeiros travellings, movimento de câmera no qual ela se
desloca pelo espaço, cada vez – ou quase – que a passagem aparece (linhas 5 a 7), as
duas ocorrências do pronome ela referem-se, respectivamente, a

A) atenção (linha 4) e câmera (linha 6).

B) atenção (linha 4) e Palma de Ouro (linha 5).

C) câmera (linha 6) e passagem (linha 7).

D) câmera (linha 6) e atenção (linha 4).

Profª Adriana
Figueiredo

04. FADESP - 2020 - Prefeitura de Curuá - PA - Agrônomo



O pronome em negrito se refere à palavra/expressão grifada em

(A) O francês Jean-Michel Frodon contou que, um dia, um taxista lhe perguntou sua
profissão (linhas 1 e 2).

(B)“Escrevemos para quem vai ver um filme ou para quem já viu? Isso não tem a
menor importância” (linhas 17 e 18).

(C)Na plateia, nesse momento, foi interessante observar alguns críticos do jornal O
Globo, famoso por sua cotação “O Bonequinho…” (linhas 21 e 22).

Profª Adriana
Figueiredo
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(D)“Na prática, pode ser útil para ajudar o leitor a escolher por este ou aquele filme,
mas essa não é a razão de ser da crítica.” (linhas 24 a 26).

(E)Para Frodon, muitos filmes acabam sendo como “papel de parede, somente
decorativos”, e o papel do crítico, na sua literatura, é explicar ao leitor porque aquele
filme descumpre a promessa de ser uma obra de arte (linhas 34 a 36).

Profª Adriana
Figueiredo
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Emprego de
tempos e 
modos
verbais



Profª Adriana Figueiredo

APOSTA 4

ATENÇÃO AOS PRINCIPAIS VALORES SEMÂNTICOS  
DOS TEMPOS VERBAIS.

Prof. Adriana Figueiredo

MODO
INDICATIVO

PRETÉRITO 
IMPERFEITO

PRESENTE Pode indicar tempo presente. Guilherme está cansado.

Pode indicar ação contínua no
passado. Brincava de boneca na infância.

PRETÉRITO MAIS-
QUE-PERFEITO

PRETÉRITO
PERFEITO

Indica passado concluído. Conversei com ela ontem.

Indica passado anterior ao 
pretérito perfeito

Ele já estudara quando sua 
namorada ligou.



Prof. Adriana Figueiredo

MODO 
INDICATIVO

FUTURO DO
PRESENTE

FUTURO DO
PRETÉRITO

Pode indicar fato futuro 
em relação a outro no 

passado, incerteza.

Ele disse que faria todos os deveres.

Quem estaria lá?

Indica fato no futuro. Viajarei amanhã.

MODO
SUBJUNTIVO

HIPÓTESE

Esperamos que ele vença.

Se os alunos estudassem, iriam 
bem na prova.

Quando eu chegar na praia, vou 
mergulhar no mar.



As formas verbais “provará” e “será”, no enunciado “A humildade generosa provará
que foi um deslize e jamais será um hábito. A humildade generosa tratará de
contornar, prontamente, o revés” (l. 17 e 18), expressam um(a)

A) futuro certo.
B) probabilidade futura.
C) posterioridade a certo momento do futuro.
D) futuro certo, mas dependente de uma condição.

Profª Adriana
Figueiredo
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De acordo com a norma, no enunciado O francês Jean-Michel Frodon contou que, um
dia, um taxista lhe perguntou sua profissão (linhas 1 e 2), o verbo perguntar poderia
ser substituído por sua forma no
(A) pretérito imperfeito do indicativo.
(B) pretérito mais-que-perfeito do indicativo.
(C) pretérito imperfeito do subjuntivo.
(D) pretérito perfeito composto do subjuntivo.
(E) pretérito mais-que-perfeito composto do subjuntivo.

Profª Adriana
Figueiredo
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Vozes do verbo



APOSTA 5

Profª Adriana
Figueiredo

LEMBRE-SE DAS VOZES VERBAIS:

VOZ ATIVA: TODOS COMPREENDERAM A QUESTÃO.

VOZ PASSIVA:A QUESTÃO FOI COMPREENDIDA POR TODOS./  
COMPREENDEU-SE A QUESTÃO.



Profª Adriana
Figueiredo

• PARTÍCULA APASSIVADORA: Destruíram-se as provas do crime.

• PARTE INTEGRANTE DO VERBO: A senhora queixava-se da música
alta.



Contém exemplo de voz passiva o enunciado
(A)O que tem importância, para Frodon, é não deixar que um filme se transforme em
um produto.

(B) O que tem importância, para Frodon, é não transformar um filme em um produto.

(C)O que tem importância, para Frodon, é que um filme não seja transformado em um
produto.

(D)O que tem importância, para Frodon, é não deixar que ninguém transforme um
filme em um produto.

(E) O que tem importância, para Frodon, é que ninguém transforme um filme em um
produto.
Profª Adriana Figueiredo
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Concordância verbal



APOSTA 6

Profª Adriana
Figueiredo

O VERBO CONCORDA COM O NÚCLEO DO SUJEITO SIMPLES,
QUE PODE ESTAR ANTEPOSTO OU POSPOSTO AO VERBO.

OS ALUNOS CHEGARAM./CHEGARAM OS ALUNOS.



O VERBO HAVER,QUANDO INDICA TEMPO DECORRIDO OU  
SENTIDO DE EXISTIR, É IMPESSOAL, OU SEJA, É SEMPRE 

FLEXIONADO NA 3ªPESSOA DO SINGULAR.

Profª Adriana
Figueiredo

CONCLUÍ O MESTRADO HÁ CINCO ANOS./HÁ UMA CIDADE ALI.



O VERBO CONCORDA COM ANTECEDENTE DO PRONOME  
RELATIVO.

Profª Adriana
Figueiredo

FOI À FESTA DAS CRIANÇAS QUE ESTUDAVAM COM SEU FILHO.

FOI À FESTA DAS CRIANÇAS QUE COMEÇOU À TARDE.



Segundo os princípios da norma culta, ocorre desvio de concordância verbal na oração

A) “nos falta silêncios” (l. 3).

B) “talvez estejamos nos imbecilizando” (l. 2).

C) “Quando tudo é grito não há mais grito” (l. 8 e 9).

D) “Os espasmos esgotam, exaurem, consomem” (l. 11).

Profª Adriana
Figueiredo
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A concordância NÃO foi observada em

A)Enchente não é sempre aquele desastre que você já deve ter visto na TV: cidades
inundadas, pessoas e animais ilhados, gente que perde a casa com tudo dentro (linhas
1 a 3).

B)Na época das chuvas – que ocorre geralmente durante o verão, no sul do Brasil, e
durante o inverno, na região norte – os rios enchem e alagam as terras em redor,
chamadas áreas naturais de inundação (linhas 5 a 7)

Profª Adriana
Figueiredo

10. FADESP - 2020 - Prefeitura de Ponta de Pedras - PA - Auxiliar  
Administrativo



C)Antigamente, antes de as cidades se formarem, a água entrava toda na terra (linhas
10 e 11).

D)As coisas pioraram nas cidades, porque os prédios, casas e o asfalto que recobre as
ruas tapam o caminho da água até a terra, a chamada "impermeabilização do solo"
(linhas 16 a 18).

Profª Adriana
Figueiredo

10. FADESP - 2020 - Prefeitura de Ponta de Pedras - PA - Auxiliar  
Administrativo
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Pontuação



VÍRGULA

Profª Adriana
Figueiredo



APOSTA 7

Profª Adriana Figueiredo

ATENÇÃO OS PRINCIPAIS CASOS DE USO DA VÍRGULA:

• APOSTO: MACHADO DE ASSIS, UM DOS MAIORES NOMES DA
LITERATURA, ESCREVEU CERCA DE DUZENTOS CONTOS.

• ORAÇÕES COORDENADAS: DORMIU A NOITE TODA, ESTAVA
CANSADO./ DORMIU A NOITE TODA, MAS ESTAVA CANSADO.

• CONJUNÇÃO DESLOCADA: FEZ A PROVA, PORÉM NÃO FOI
APROVADO./FEZ A PROVA, NÃO FOI,PORÉM, APROVADO.



Profª Adriana
Figueiredo

ATENÇÃO OS PRINCIPAIS CASOS DE USO DA VÍRGULA:

• ANTES DA CONJUNÇÃO E:

O PROFESSOR CHEGOU À ESCOLA, E CUMPRIMENTOU OS ALUNOS.

O PROFESSOR ENTROU NA SALA, E OS ALUNOS SENTARAM-SE.



ATENÇÃO ÀS VÍRGULAS NOS ADJUNTOS ADVERBIAIS  
DE LONGA EXTENSÃO E NAS ORAÇÕES ADVERBIAIS 

DESLOCADAS:VÍRGULAS OBRIGATÓRIAS.

Profª Adriana
Figueiredo

NA MAIOR PARTE DO TEMPO, A CRIANÇA BRINCAVA COM BONECAS.

QUANDO CHEGOU A CASA, FOIDEITAR-SE.



A separação, por vírgula(s), da palavra ou expressão grifada é optativa em

(A)Frodon, um dos mais respeitados críticos de cinema da França, abriu nesta sexta-
feira (10 de junho), no Rio de Janeiro, a programação do Festival Varilux de Cinema
Francês, que terá programação em 50 cidades, com uma master class sobre o seu
ofício (linhas 4 a 7).

(B)“O filme, porém, vai além do fato de o crítico ter amado, odiado ou falado besteira
sobre um filme. Porque os críticos falam besteiras também…” (linhas 13 a 15).

(C)Ou seja, dar estrelinha, coração ou carinha de bravo para definir se um filme é ou
não é bom (linhas 19 e 20).

Profª Adriana
Figueiredo
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(D)Para Frodon, muitos filmes acabam sendo como “papel de parede, somente
decorativos”, e o papel do crítico, na sua literatura, é explicar ao leitor porque aquele
filme descumpre a promessa de ser uma obra de arte (linhas 34 a 36).

(E)“Às vezes, inclusive, me deparo com críticas na internet que são muito melhores,
muito mais elaboradas, do que as que estão nas páginas dos jornais e das revistas”,
completa (linhas 56 a 58).

Profª Adriana
Figueiredo
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De acordo com a norma, o emprego da vírgula é facultativo em

A) O sistema é uma plataforma de dados espaciais capaz de processar imagens aéreas
e fazer as estimativas iniciais do impacto ambiental do rompimento da barragem,
possibilitando compilar diversas informações (linhas 6 a 9).

B) No sábado (26), a região estava coberta de nuvens e a equipe recorreu a fotos
aéreas ao invés de imagens de satélite (linhas 13 e 14).

C) O uso do sistema no caso de Brumadinho é direcionado para os esforços de resgate,
e poderá ser mais demandado pelos peritos criminais em caso de investigação criminal
(linhas 19 a 21).
Profª Adriana Figueiredo

12. FADESP - 2019 - CPC-RENATO CHAVES - Perito Criminal - Engenharia 
Civil



D) No momento, a maior preocupação é identificar as vítimas (linha 22)

E) ... o despejo de rejeitos atingiu em cheio o centro administrativo da Mina do Feijão,
onde havia uma grande concentração de pessoas (linhas 23 a 25).

Profª Adriana
Figueiredo

12. FADESP - 2019 - CPC-RENATO CHAVES - Perito Criminal - Engenharia 
Civil



Sem desobedecer a uma regra de pontuação, uma vírgula poderia ser retirada em

A) A expectativa de vida ao nascer – que mal ultrapassava os 40 anos, no início do
século passado – atingiu 76 anos, e não para de aumentar (linhas 2 a 4).

B) O envelhecimento populacional, que experimentamos nos últimos 50 anos, levou o
dobro de tempo para ocorrer nos países europeus industrializados (linhas 5 a 7).

Profª Adriana Figueiredo

13. FADESP - 2020 - Prefeitura de Ponta de Pedras - PA - Assistente 
Social Educacional 



C) No SUS, a saída é negar o atendimento quando as verbas se esgotam, recurso que a
lei impede de ser adotado pela Saúde Suplementar (linhas 37 e 38).

D) As consequências serão o aumento das filas à espera de tratamentos no sistema
público e a falência dos planos de saúde, que ficarão cada vez mais restritos aos de
maior poder aquisitivo (linhas 38 a 41).

Profª Adriana Figueiredo

13. FADESP - 2020 - Prefeitura de Ponta de Pedras - PA - Assistente 
Social Educacional 



A vírgula foi empregada para conferir ênfase a uma ideia em

A) A disfunção endotelial reduz a disponibilidade de monóxido de nitrogênio (NO) e
aumenta a expressão de moléculas de adesão das células vasculares, eventos
moleculares decisivos no risco de obstrução das artérias. (linhas 13 a 15)

B) Os autores estudaram três grupos: “Sit, Sitless e Exercise”. (linhas 23 e 24)

C) Os do grupo “Exercise” permaneceram 13 horas por dia sentados, e uma hora
praticando exercícios moderados ou intensos. (linhas 27 e 28)

D) Em resumo, passar o dia sentado aumenta o risco de doença cardiovascular. (linha 34)

Profª Adriana Figueiredo

14. FADESP - 2018 - Câmara de Abaetetuba - PA - Agente Legislativo 
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Intelecção de texto
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Segundo Frodon, participar do Festival de Cannes representa, para os críticos de
cinema,

A) sucesso.

B) notabilidade.

C) imortalidade.

D) consideração.

E) concretização.
Profª Adriana Figueiredo
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Na opinião de Frodon, a internet

(A) popularizou a crítica de cinema.

(B) libertou a crítica de cinema.

(C) reconheceu a crítica de cinema.

(D) viabilizou a crítica de cinema.

(E) democratizou a crítica de cinema.

Profª Adriana Figueiredo
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17. FADESP - 2022 - SEFA - PA - FISCAL DE RECEITAS ESTADUAIS

Profª Adriana Figueiredo



A aula que Jean-Michel Frodon ministrou na abertura do Festival Varilux de Cinema
Francês teve como tema

(A) a abrangência do festival.

(B) o cinema francês.

(C) a importância do cinema.

(D) a profissão do ministrante.

(E) a revista Cahiers du Cinéma.
Profª Adriana Figueiredo
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18. FADESP - 2022 - SEFA - PA - FISCAL DE RECEITAS ESTADUAIS

Profª Adriana Figueiredo



Do enunciado Foi lição em cima de lição (linha 9), é possível inferir que a aula foi

(A) concorrida.

(B) esclarecedora.

(C) difícil.

(D) cansativa.

(E) indefinível.

Profª Adriana Figueiredo
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Professora: Adriana Figueiredo

@professoraadrianafigueiredo



FACEBOOK.COM/PROF.ADRIANA.FIGUEIREDO 

INSTAGRAM.COM/PROFESSORAADRIANAFIGUEIREDO 

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

Profª. Adriana Figueiredo

http://www.youtube.com/USER/PROFESSORAADRIANAF


OBRIGADA!
Professora: Adriana Figueiredo



LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO ESTADO
DO PARÁ

Prof. Eduardo da Rocha
@profeduardodarocha



Art. 1º. § 1º São irrelevantes para a caracterização do fato gerador:

I - a natureza jurídica da operação ou da prestação que o constitua;

II - o título jurídico pelo qual a mercadoria esteja ou tenha estado na
posse do respectivo titular;

III - a validade jurídica da propriedade ou da posse do veículo ou
instrumento utilizado na prestação do serviço;

IV - a validade jurídica do ato praticado;

V - os efeitos dos fatos, efetivamente, ocorridos;

VI - o cumprimento de exigências legais, regulamentares ou
administrativas, referentes às operações ou prestações.

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

Incidência 



Art. 5.º O imposto não incide sobre:

III - operações interestaduais com energia elétrica e petróleo,
inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele
derivados, quando destinados à industrialização ou à
comercialização;

XII - a circulação física de mercadoria em virtude de mudança de
endereço do estabelecimento, neste Estado;

VIII - operações resultantes de comodato, locação ou arrendamento
mercantil, mediante contrato escrito, exceto a operação de venda
decorrente de opção de compra pelo arrendatário;

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

Não Incidência 



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

Não Incidência 

Não são considerados livros

Em branco

Simplesmente 
Pautados

Riscados para 
escrituração

Pautados de uso 
comercial

Agendas

Catálogos e listas e 
outros impressos com 
propaganda comercial



Art. 5.º O imposto não incide sobre:

X - operação de remessa de mercadoria destinada a armazém
geral ou depósito fechado e de retorno ao estabelecimento
remetente, quando situados neste Estado;

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

Não Incidência 



Art. 5.º O imposto não incide sobre:

XIV - o fornecimento de refeições em hotéis, motéis, pensões e
congêneres, sempre que o respectivo valor estiver incluído no preço
da diária ou mensalidade;

XV - o fornecimento de medicamentos e de alimentação em hospitais,
sanatórios, casas de saúde, extensivo ao acompanhante, desde que
incluído seu valor na respectiva conta de prestação de serviço;

XVI - a saída, do estabelecimento prestador de serviço, de programa
para computador elaborado sob encomenda, de uso específico do
encomendante;

XXI - a saída de bens e materiais, efetuada por empresa funerária,
vinculada a p̀restação de seus serviços;

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

Não Incidência 



Art. 5.º O imposto não incide sobre:

XVII - a saída efetuada por prestador de serviços gráficos de
mercadoria produzida em seu estabelecimento sob encomenda
direta do consumidor final, assim entendidos os impressos que
não se destinem àparticipação, de alguma forma, de etapas
seguintes de comercialização ou industrialização;

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

Não Incidência 



Art. 6º Os benefícios fiscais do imposto serão concedidos ou
revogados nos termos da Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro
de 1975, por meio de convênios celebrados e ratificados pelos
Estados e pelo Distrito Federal.

§ 1º Os convênios de natureza autorizativa somente produzirão
efeitos após sua integração a l̀egislação tributária do Estado.

Art. 6º. § 2º Os benefícios fiscais aplicáveis à circulação de
mercadoria não alcançam a prestação de serviço de transporte
com ela relacionada, salvo disposição em contrário.

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

Benefícios Fiscais e Suspensão do 
Imposto  



Art. 11. A redução de base de cálculo e úm beneficio de isenção
parcial do imposto, utilizado a cada operação ou prestação realizada
pelo contribuinte, onde uma parcela do valor da operação ou
prestação e śubtraída.

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

Redução de Base de Cálculo 



Art. 19. Para efeito deste Regulamento, estabelecimento é o local,
privado ou público, edificado ou não, próprio ou de terceiro, onde
pessoas físicas ou jurídicas exerçam suas atividades em caráter
temporário ou permanente, ainda que se destine a simples depósito
para armazenamento de mercadorias ou bens relacionados com o
exercício da atividade.

Parágrafo único. Na impossibilidade de determinação do
estabelecimento, considera-se como tal o local em que tenha sido
efetuada a operação ou a prestação, encontrada a mercadoria ou
constatada a prestação.

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

Local da Operação e da Prestação 



Art. 2.º Nas operações interna, interestaduais ou de importação,
considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

VII - do fornecimento de mercadoria com prestação de serviços
não compreendidos na competência tributária municipal, inclusive,
quando a natureza do serviço ou a forma como for contratado ou
prestado, não corresponda àdescrição legal prevista na lista de
serviços, como definido por lei complementar, a saber:

a) fornecimento de material, pelo prestador do serviço, na instalação e
montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos;

b) fornecimento de material, pelo prestador do serviço, na montagem
industrial, inclusive de conjuntos industriais;

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

Momento



c) fornecimento de tapetes e cortinas, pelo prestador do serviço de
colocação;

d) fornecimento de material, exceto o de aviamento, pelo alfaiate,
modista e costureiro, ainda que a prestação do serviço seja feita
diretamente ao usuário final, na confecção de artigos de vestuário e
outros produtos de alfaiataria e costura;

e) demais hipóteses de prestações de serviços não especificados por
lei complementar como sendo da competência tributária dos
Municípios, sempre que houver fornecimento de mercadoria pelo
prestador;

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

Momento



VIII - do fornecimento de mercadoria com prestação de serviços
compreendidos na competência tributária municipal em que, por
indicação expressa de lei complementar, o fornecimento de
materiais se sujeitar a ìncidência do ICMS, a saber:

a) fornecimento, pelo prestador do serviço, de mercadoria por ele
produzida fora do local da prestação do serviço:

1. nos casos de execução, por administração, empreitada ou
subempreitada, de obras de construção civil, de obras hidráulicas e de
outras obras semelhantes e respectiva engenharia consultiva,
inclusive de serviços ou obras auxiliares ou complementares;

2. nos casos de conservação, reparação e reforma de edifícios, de
estradas, de pontes, de portos e de congêneres;

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

Momento



b) fornecimento de material, pelo prestador do serviço, nos casos de
paisagismo, de jardinagem e de decoração;

c) fornecimento de peças e partes, pelo prestador do serviço, nos
casos de lubrificação, limpeza e revisão de máquinas, veículos,
aparelhos e equipamentos;

d) fornecimento de peças e partes, pelo prestador do serviço, no
conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas,
veículos, motores, elevadores ou de quaisquer objetos;

e) fornecimento de peças, pelo prestador do serviço, no
recondicionamento de motores;

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

Momento



f) fornecimento de alimentação e bebidas, nos serviços de organização
de festas e de recepções;

g) fornecimento de alimentação em hotéis, motéis, pensões e
congêneres, sempre que o respectivo valor não estiver incluído no
preço da diária ou mensalidade;

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

Momento



Art. 2.º Nas operações interna, interestaduais ou de importação,
considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

IX - do desembaraço aduaneiro das mercadorias importadas do
exterior;

Lei 5.530/89. § 4º Na hipótese de entrega de mercadoria 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/PA
Prof. Eduardo da Rocha

Momento



Art. 2º. § 1º Para os efeitos deste Regulamento, considera-se:

I - saída do estabelecimento, a mercadoria constante no estoque
final na data do encerramento de suas atividades, excetuada a
hipótese de sucessão tratada no inciso VI do art. 5º;

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

Momento



Art. 2º. § 1º Para os efeitos deste Regulamento, considera-se:

III - como tendo entrado e saído do estabelecimento importador,
do arrematante ou do adquirente em licitação promovida pelo
poder público, neste Estado, a mercadoria estrangeira saída de
repartição aduaneira ou fazendária com destino a estabelecimento
diverso daquele que a tiver importado, arrematado ou adquirido;

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

Momento



Art. 3º Nas prestações de serviços de transporte de pessoas,
mercadorias ou valores, considera-se ocorrido o fato gerador do
ICMS no momento:

I - do início da prestação de serviços de transporte interestadual e
intermunicipal, por qualquer via;

II - do ato final da prestação de serviço de transporte iniciada no
exterior;

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

Momento



Art. 2º. § 3º Para os efeitos deste Regulamento, considera-se
industrialização qualquer operação que modifique a natureza, o
funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do
produto ou o aperfeiçoe para o consumo, tais como:

I - transformação, assim entendida a que, executada sobre matéria-
prima ou produto intermediário, resulte na obtenção de espécie nova;

II - beneficiamento, a que importe modificação, aperfeiçoamento ou,
de qualquer forma, alteração do funcionamento, da utilização, do
acabamento ou da aparência do produto;

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

Momento



III - montagem, a que consista na reunião de peças ou partes e de que
resulte um novo produto ou unidade autônoma, ainda que sob a
mesma classificação fiscal;

IV - acondicionamento ou recondicionamento, a que importe alteração
da apresentação do produto pela colocação de embalagem, ainda que
em substituição a òriginária, salvo quando a embalagem colocada se
destine apenas ao transporte da mercadoria;

V - renovação ou recondicionamento, a que, executada sobre produto
usado ou parte remanescente de produto deteriorado ou inutilizado,
renove ou restaure o produto para utilização.

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

Momento



§ 4º São irrelevantes, para caracterizar a operação como
industrialização, o processo utilizado para obtenção do produto, a
localização e as condições das instalações ou equipamentos
empregados.

§ 5º Não se considera industrialização a atividade que, embora
exercida por estabelecimento industrial, esteja conceituada por lei
complementar como prestação de serviço tributada pelos Municípios,
observadas as ressalvas nelas contidas quanto a ìncidência do ICMS.

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

Momento



Art. 13. Sujeito passivo da obrigação principal e á pessoa obrigada
ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.

Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:

I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a
situação que constitua o respectivo fato gerador;

II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua
obrigação decorra de disposição expressa de lei.

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

Sujeição Passiva 



Art. 14. Contribuinte équalquer pessoa, física ou jurídica, que
realize, com habitualidade ou em volume que caracterize intuito
comercial, operações de circulação de mercadoria ou prestações
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/PA
Prof. Eduardo da Rocha

Contribuintes 



Art. 14. § 2º E t́ambém contribuinte a pessoa física ou jurídica que,
mesmo sem habitualidade:

I - importe mercadoria do exterior, ainda que as destine ao seu uso
ou consumo ou ao ativo permanente do seu estabelecimento;

II - seja destinatária de serviço prestado no exterior ou cuja
prestação se tenha iniciado no exterior;

III - adquira ou arremate, em licitação, mercadoria, apreendida ou
abandonada;

IV - adquira lubrificantes e combustíveis líquidos ou gasosos
derivados de petroĺeo e energia elet́rica, oriundos de outra
unidade da Federação, quando não destinados a c̀omercialização
ou a ìndustrialização.

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

Contribuintes 



Art. 14. § 1º São contribuintes do imposto:

III - a empresa concessionária ou permissionária de serviço público de
transporte interestadual ou intermunicipal, de comunicação ou de
energia elétrica;

IV - a cooperativa;

V - a instituição financeira e a seguradora, caso efetuem operações
sujeitas ao imposto;

VI - a sociedade civil de fim econômico ou não que explore
estabelecimento de extração de substância mineral, de produção
agropecuária ou industrial, ou que comercialize mercadorias, que,
para esse fim, adquira ou produza;

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

Contribuintes 



Art. 14. § 3º A condição de contribuinte independe de encontrar-se
a pessoa regularmente constituída ou estabelecida, bastando que
configure unidade econômica que pratique as operações ou
prestações definidas em lei como fatos geradores do imposto.

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

Contribuintes 



Art. 27. Não integra a base de cálculo do ICMS:

II - o valor correspondente a juros, multas e atualização monetária
recebidos pelo contribuinte a título de mora, por inadimplência de
seu cliente, desde que calculados sobre o valor da saída da
mercadoria ou do serviço prestado e auferidos após a ocorrência
do fato gerador do imposto;

III - o acréscimo financeiro pago àempresa financiadora, na
intermediação de venda a prazo.

Parágrafo único. Considera-se empresa financiadora, a instituição
financeira, pública ou privada, como tal definida e regulada pela
legislação federal específica.Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/PA

Prof. Eduardo da Rocha

Parcelas Integrantes e Não 
Integrantes da BC



Art. 26. Integra a base de cálculo:

I - as despesas acessórias, seguros, juros, acréscimos,
bonificações e demais importâncias pagas, recebidas ou
debitadas, bem como descontos concedidos sob condição,
excluindo-se os descontos ou abatimentos concedidos
incondicionalmente;

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

Parcelas Integrantes e Não 
Integrantes da BC



Art. 60. Quando o imposto não estiver destacado no documento
fiscal ou o seu destaque tiver sido feito a menor, a utilização do
crédito fiscal restante ou não destacado ficará condicionada à
regularização mediante emissão de documento fiscal
complementar, pelo remetente ou prestador.

Art. 66. Quando o imposto for destacado a maior do que o devido no
documento fiscal, o excesso não será apropriado como crédito.

Compensação do Imposto e Crédito 
Fiscal

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



Art. 53. O direito ao crédito está condicionado à escrituração do
respectivo documento fiscal no período em que se verificar a
entrada da mercadoria no estabelecimento ou a utilização do
serviço.
Art. 61. Quando se tratar de mercadoria importada que deva ser
registrada com direito ao crédito, o imposto recolhido no momento
do desembaraço aduaneiro poderá ser escriturado no período de
apuração em que tiver ocorrido o seu recolhimento, ainda que a
entrada efetiva da mercadoria se verifique em período posterior.

Compensação do Imposto e Crédito 
Fiscal

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



Art. 51. § 2º Somente dará direito a crédito:

I - a mercadoria destinada ao uso ou consumo do estabelecimento,
nele entrada a partir de 1º de janeiro de 2033;

II - a entrada de energia elétrica no estabelecimento:

a) quando for objeto de operação de saída de energia elétrica;

b) quando consumida no processo de industrialização;

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

d) a partir de 1º de janeiro de 2033, nas demais hipóteses;

Creditamento de Material de Uso/Consumo, 
Energia Elétrica e Comunicações 

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



III - o recebimento de serviços de comunicação utilizados pelo
estabelecimento:

a) ao qual tenham sido prestados na execução de serviços da
mesma natureza;

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

c) a partir de 1º de janeiro de 2033, nas demais hipóteses.

Creditamento de Material de Uso/Consumo, 
Energia Elétrica e Comunicações 

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



Creditamento do Ativo Permanente 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝐼𝐼𝐶𝐶𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑥𝑥 �1
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Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/PA
Prof. Eduardo da Rocha



Art. 88-A. As normas constantes desta Seção não se aplicam às
operações com ativo permanente desincorporado antes de
decorrido 12 (doze) meses da data de sua incorporação.

Parágrafo único. Na hipótese da desincorporação de que trata o
caput, a apropriação do crédito será a diferença entre o crédito
fiscal constante do documento de aquisição e o anteriormente
apropriado na forma desta Seção, observado o disposto na Seção II
deste Capítulo.

Creditamento do Ativo Permanente 

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



Art. 82. § 5º Os créditos fiscais correspondentes ao serviço de
transporte e ao diferencial de alíquotas, vinculados à aquisição do
bem, estão sujeitos as mesmas regras previstas nesta Seção.

Creditamento do Ativo Permanente 

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



Art. 63. É vedado o crédito relativo às entradas de bens ou de
mercadoria, inclusive se destinados ao uso, consumo ou ativo
permanente do estabelecimento, bem como ao serviço tomado:

I - para integração ou consumo em processo de industrialização ou
produção rural, quando a saída do produto resultante não for
tributada ou estiver isenta do imposto, exceto quando se tratar de
saída para o exterior;

II - para comercialização ou prestação de serviço, quando a saída
ou a prestação subsequente não forem tributadas ou estiverem
isentas do imposto, exceto as destinadas ao exterior;

III - resultantes de operações ou prestações isentas ou não-
tributadas;

Vedações ao Crédito

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



Parágrafo único. Uma vez provada que a mercadoria ou serviço
mencionados nos incisos I a III ficaram sujeitos ao imposto por ocasião
da saída do estabelecimento ou que foram empregadas em processo
de industrialização de que resultaram mercadorias cujas saídas se
sujeitam ao imposto, o estabelecimento poderá creditar-se do
imposto relativo às respectivas entradas, na mesma proporção
das saídas tributadas.

Art. 64. Não dão direito ao crédito as entradas de mercadorias ou
utilização de serviços alheios à atividade do estabelecimento.

Vedações ao Crédito

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



Vedações ao Crédito

Alheios à atividade do estbelecimento

Veículos de transporte pessoal e 
mercadorias e serviços para sua 

manutenção

Mercadorias e serviços para 
benefício dos funcionários e 

dependentes

Obras de arte, artigos de lazer, 
decoração e embelezamento

Bens do ativo permanente 
adquiridos para locação a terceiros 

ou para fins de investimento ou 
especulação

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



Art. 63. É vedado o crédito relativo às entradas de bens ou de
mercadoria, inclusive se destinados ao uso, consumo ou ativo
permanente do estabelecimento, bem como ao serviço tomado:

IV - na aquisição de materiais, mercadorias, bens ou serviços por
empresa com atividade mista, isto é, contribuinte tanto do ICMS
como do imposto sobre serviço de competência municipal,
assegurando-se, no entanto, a recuperação do crédito quando as
saídas ou os fornecimentos forem tributados pelo ICMS, atendida
a devida proporcionalidade;

Vedações ao Crédito

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



Art. 63. É vedado o crédito relativo às entradas de bens ou de
mercadoria, inclusive se destinados ao uso, consumo ou ativo
permanente do estabelecimento, bem como ao serviço tomado:

V - quando a operação de aquisição tiver sido efetuada com
recolhimento do imposto por antecipação ou substituição
tributária, salvo exceções previstas neste Regulamento.

Vedações ao Crédito

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



Art. 63. É vedado o crédito relativo às entradas de bens ou de
mercadoria, inclusive se destinados ao uso, consumo ou ativo
permanente do estabelecimento, bem como ao serviço tomado:

VI - quando a operação de saída da mercadoria em retorno ao
autor da encomenda for efetuada com diferimento do imposto
relativamente ao valor acrescido, no caso de estabelecimento que
exerça exclusivamente atividade de industrialização para terceiros
sob encomenda.

Vedações ao Crédito

Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/PA
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Art. 67. O saldo credor do ICMS existente na data de encerramento
da atividade de qualquer estabelecimento não é restituível nem
transferível a outro estabelecimento.

Vedações ao Crédito

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



OBRIGADO

Prof. Eduardo da Rocha



MATEMÁTICA FINANCEIRA E

ESTATÍSTICA

Prof. Jhoni Zini



DISTRIBUIÇÃO BINOMIAL

Prof. Jhoni Zini



APOSTA 1

E(X)= n.p VAR(X)= n.p.q

Um praticante tiro tem probabilidade de 80% de acertar um tiro.
Atirando 20 vezes.



Quando um pesquisador vai a campo e aborda pessoas na rua para
serem entrevistadas, o número de pessoas que aceita responder à
pesquisa segue uma distribuição binomial.

Se o valor esperado dessa distribuição é 8, e sua variância é 1,6, então
a probabilidade de uma pessoa aceitar responder à pesquisa é de

A. 1,6%

B. 16%

C. 20%

D. 50%

E. 80%

APOSTA 1



DISTRIBUIÇÃO DE POISSON

Prof. Jhoni Zini



APOSTA 2

𝐴𝐴 𝑋𝑋 = 𝑘𝑘 =
𝑃𝑃−𝜆𝜆. 𝜆𝜆𝑘𝑘

𝑘𝑘!
Uma doença atinge dois indivíduos a cada hora. Qual é a
probabilidade de que quatro indivíduos contraiam a doença em uma
hora?

A. e−2

B. 1/24e−2

C. 2/3e−2

D. e−4

E. 8e−4



DISTRIBUIÇÃO NORMAL
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𝑍𝑍 =
𝑋𝑋 − 𝜇𝜇
𝜎𝜎

APOSTA 3

Uma distribuição normal X com média 10 e desvio padrão 5.



DISTRIBUIÇÃO QUI QUADRADO
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APOSTA 4

𝐸𝐸 𝜒𝜒𝑣𝑣2 = 𝑣𝑣 𝑉𝑉𝐴𝐴𝑉𝑉 𝜒𝜒𝑣𝑣2 = 2.𝑣𝑣



Observe a variável aleatória abaixo.

X2
p=x2

1+x2
2+...+x2

p

Considerando X1, X2,..., Xp, "p" variáveis aleatórias independentes,
normalmente distribuídas, com média zero e variância um, assinale a
opção que apresenta a distribuição, a média e a variância dessa
variável aleatória.
A. F de Snedecor, Média = p, Variância = 2p.
B. Qui-Quadrado, Média = 2p, Variância = p.
C. Qui-Quadrado, Média= p, Variância= 2p.
D. T de Student, Média= p, Variância = p.
E. Qui-Quadrado, Média = p, Variância = p.

APOSTA 4



TESTE DE HIPÓTESES
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APOSTA 5
SIGNIFICÂNCIA – PROBABILIDADE DE REJEITAR A 
HIPÓTESE NULA QUANDO ELA É VERDADEIRA.

Em um teste de hipótese estatístico envolvendo a análise de um
parâmetro de uma população, considerando as hipóteses nula ( H0) e
a alternativa ( H1), o nível de significância do teste corresponde à
probabilidade
A. de rejeitar H0, dado que H0 é falsa.
B. de rejeitar H0, dado que H0 é verdadeira.
C. de não rejeitar H0, dado que H0 é falsa.
D. de não rejeitar H0, dado que H0 é verdadeira.
E. que coincide com o nível descritivo do teste.



APOSTA 6

Se o poder de um teste estatístico é igual a 70%, significa que
consideradas as hipóteses nula (H0) e alternativa (H1), a um nível de
significância de 5%, tem-se que H0 tem a probabilidade de 70% de
A. ser não rejeitada, dado que ela seja verdadeira.
B. tanto ser rejeitada como ser não rejeitada.
C. ser não rejeitada, dado que ela seja falsa.
D. ser rejeitada, dado que ela seja falsa.
E. ser rejeitada, dado que ela seja verdadeira.

PODER – PROBABILIDADE DE REJEITAR H0 SENDO ELA FALSA.



APOSTA 7

Uma empresa alega que o nível de kcal no produto que comercializa é
5,2. Ao selecionar ao acaso 16 amostras de produtos é verificado
média amostral 5,6 kcal e desvio padrão 0,48 kcal. Nessas condições, o
valor da estatística teste é:
A. 3,3333
B. 3,0782
C. 3,2561
D. 3,2481
E. 3,1245

𝑍𝑍𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =
𝑋𝑋 − 𝜇𝜇

�𝐷𝐷𝐴𝐴
𝑛𝑛



AMOSTRAGEM
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APOSTA 8

Para realizar uma pesquisa a respeito da qualidade do ensino de
matemática nas escolas públicas de um estado, selecionaram
aleatoriamente uma escola de cada um dos municípios desse estado e
aplicaram uma mesma prova de matemática a todos os estudantes do
nono ano do ensino fundamental de cada uma dessas escolas.
Nesse caso, foi utilizada a amostragem

AMOSTRAGEM POR CONGLOMERADO -- ESCOLHEM-SE ALGUNS 
GRUPOS.



APOSTA 8

A. sistemática.
B. aleatória simples.
C. por conglomerados em um estágio.
D. por conglomerados em dois estágios.
E. estratificada.



APOSTA 9

Pretende-se fazer uma pesquisa com alunos de uma faculdade e, para
isso, são escolhidos, aleatoriamente, 20 alunos de cada ano. Esse tipo
de amostragem é denominado amostra
A. aleatória simples.
B. aleatória estratificada.
C. aleatória por agrupamento.
D. aleatória sistemática.
E. não aleatória.

AMOSTRAGEM ESTRATIFICADA – UMA AMOSTRA DE CADA GRUPO.
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01. (Revisão de Véspera SEFA PA)
Uma empresa adquiriu produtos para revenda e pagou os seguintes valores:
− Valor total pago ao fornecedor dos produtos: R$ 460.000,00

− Valor pago por um seguro para transportar os produtos até a empresa: R$
12.000,00
− No valor total pago ao fornecedor dos produtos adquiridos estavam incluídos os
seguintes tributos:
− Tributos recuperáveis: R$ 64.000,00
− Tributos não recuperáveis: R$ 36.000,00
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Todos os produtos adquiridos foram vendidos por R$ 1.000.000,00 à vista, tendo sido
concedido um desconto de 10% no momento da venda. Sobre o valor líquido da venda
houve a incidência de impostos sobre vendas no valor de R$ 106.000,00 e a empresa
pagou R$ 24.000,00 de comissão para seus vendedores.
O valor do lucro bruto apurado pela empresa, relacionado apenas com estas
transações de compra e venda foi, em reais,
a) 492.000,00
b) 322.000,00
c) 386.000,00
d) 362.000,00
e) 358.000,00
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02. (Revisão de Véspera SEFA PA)
Uma empresa adquiriu uma máquina e incorreu nos seguintes gastos que foram
pagos à vista:
− Custo de aquisição junto ao fornecedor .................................... R$ 25.000.000,00
− Gastos com instalação e customização da máquina .................... R$ 2.000.000,00

A compra ocorreu no dia 30/06/2019. A empresa tem como política utilizar a
máquina por 10 anos e o valor residual estimado para sua venda no final da vida útil
era R$ 7.500.000,00. A empresa estima, também, que os gastos para a desmontagem
e desinstalação da máquina, no final do 10o ano, totalizarão R$ 3.300.000,00 e a taxa
de juros vigente para a empresa na data da aquisição era 10% para o prazo de 10
anos.
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Tendo em vista que a máquina funciona ininterruptamente, a empresa calcula a
despesa de depreciação em função do tempo decorrido. Se, no final do ano de 2019, a
empresa identificou que não havia necessidade de redução do valor contábil da
máquina (Impairment), a despesa de depreciação evidenciada na demonstração do
resultado de 2019, para esta máquina foi, em reais,

a) 1.025.000,00
b) 875.000,00
c) 1.140.000,00
d) 1.350.000,00
e) 1.125.000,00
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03. (Revisão de Véspera SEFA PA)
A Cia. Invisível possuía, em 31/12/2019, um ativo Intangível (Marca) com vida útil
indefinida, cujo valor contábil era R$ 2.100.000,00, composto dos seguintes valores:
- Custo de aquisição..................................................................... R$ 2.500.000,00
- Perda por desvalorização (reconhecida em 2019) ....................... R$ 400.000,00

Em dezembro de 2020, a Cia. realizou novamente o Teste de Recuperabilidade do
Ativo (Teste de impairment) e obteve as seguintes informações:
- Valor em uso .............................................................................. R$ 1.900.000,00

- Valor justo líquido das despesas de venda ................................... R$ 2.600.000,00
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Com base nestas informações e sabendo que as evidências indicaram que a vida útil
desse ativo continua indefinida, a Cia. Invisível, em dezembro de 2020,

a) não fez nenhum registro.
b) reconheceu uma perda por desvalorização no valor de R$ 200.000,00.
c) reconheceu um ganho no valor de R$ 400.000,00.
d) reconheceu um ganho no valor de R$ 500.000,00.
e) reconheceu um ganho no valor de R$ 100.000,00.
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04. (Revisão de Véspera SEFA PA)
Uma empresa obteve um empréstimo no valor de R$ 4.000.000,00, com as seguintes
características:
− Data do empréstimo: 31/12/2018
− Prazo do contrato: 6 anos
− Taxa de juros: 10% ao ano (juros compostos)
− Pagamentos: parcelas iguais e anuais no valor de R$ 918.430,00, sendo pagas em
31/12 de cada ano
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A empresa incorreu, adicionalmente, em custos de transação no valor total de R$
120.000,00, que foram pagos na data do empréstimo, sendo a taxa de custo efetivo do
empréstimo de 11% ao ano. Em relação a esta operação, o

a) valor dos encargos financeiros de 2019 foi R$ 918.430,00.
b) valor dos encargos financeiros de 2019 foi R$ 400.000,00.
c) saldo total apresentado para as contas de passivo (circulante e não circulante) no
Balanço Patrimonial de 31/12/2019 foi R$ 3.481.570,00.
d) saldo total apresentado para as contas de passivo (circulante e não circulante) no
Balanço Patrimonial de 31/12/2019 foi R$ 3.388.370,00
e) impacto total no passivo, na data da obtenção do empréstimo, foi R$ 4.000.000,00.
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05. (Revisão de Véspera SEFA PA)
As informações sobre os processos judiciais a que a empresa Toda Enrolada S.A. está
respondendo são apresentadas na tabela a seguir, sendo que os valores
correspondentes ao ano de 2017 foram provisionados e os valores referentes a 2018
foram utilizados para a análise dos impactos no resultado de 2018 e nos valores a
serem evidenciados no Balanço Patrimonial de 31/12/2018:
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Com base nestas informações, o impacto reconhecido no resultado de 2018 e o saldo
apresentado em seu Balanço Patrimonial de 31/12/2018 foram, respectivamente,

a) uma perda de R$ 240.000,00 e um saldo de R$ 1.040.000,00

b) um ganho de R$ 160.000,00 e um saldo de R$ 640.000,00

c) um ganho de R$ 300.000,00 e um saldo de R$ 640.000,00

d) um ganho de R$ 60.000,00 e um saldo de R$ 740.000,00

e) uma perda de R$ 60.000,00 e um saldo de R$ 1.040.000,00
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06. (Revisão de Véspera SEFA PA)
Com relação às regras de contabilização de Subvenções Governamentais instituídas pela NBC
TG 07 (R2) – Subvenção e Assistência Governamentais, assinale a alternativa INCORRETA:

a) A subvenção governamental não deve ser reconhecida até que exista uma razoável
segurança de que a entidade cumprirá todas as condições estabelecidas e relacionadas à
subvenção e de que ela será recebida.
b) A forma como a subvenção é recebida não influencia no método de contabilização a ser

adotado. Assim, por exemplo, a contabilização deve ser a mesma independentemente de a
subvenção ser recebida em dinheiro ou como redução de passivo.
c) A subvenção governamental pode ser creditada diretamente no patrimônio líquido.
d) O benefício econômico obtido com empréstimo governamental por uma taxa de juros

abaixo da praticada pelo mercado deve ser tratado como subvenção governamental.
e) Enquanto não atendidos os requisitos para reconhecimento da receita com subvenção na

demonstração do resultado, a contrapartida da subvenção governamental registrada no ativo
deve ser feita em conta específica do passivo.
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De acordo com as alterações introduzidas pela Lei nº 11.638/2007, que alterou o artigo 183 da
Lei nº 6.404/76 e, de acordo com o pronunciamento técnico CPC 12, o Ajuste a Valor Presente:
A) deve ser aplicado aos elementos integrantes do ativo que apresentem efeito relevante;
B) deve utilizar o método das taxas efetivas de juros, antes dos impostos;
C) deve considerar o valor pelo qual um ativo pode ser negociado, ou um passivo liquidado
entre partes interessadas;
D) representa um sinônimo para ajuste de itens do ativo a valor justo;
E) deve ser realizado em base linear, refletindo os riscos específicos do ativo e do passivo, a
partir das Demonstrações Contábeis do exercício anterior.

07. (Revisão de Véspera SEFA PA)
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Determinada entidade possuía um terreno contabilizado por R$ 300.000,00 em seu ativo
imobilizado. No ano seguinte, a entidade passou a contabilizar o terreno como propriedade
para investimento, uma vez que ele não estava mais em uso. A entidade passou a avaliar o
terreno pelo valor justo que era, na data da transferência, de R$ 350.000,00.
Na data, a contrapartida do reconhecimento do valor justo do terreno deve ser reconhecida
como
a) Ajuste de Avaliação Patrimonial.
b) Resultado.
c) Ativo.
d) Reserva de Lucros.
e) Reserva Capital.

08. (Revisão de Véspera SEFA PA)
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A Cia. A, situada no Brasil, tem o real como moeda funcional. O balanço inicial da sociedade
empresária, em 31/12/X0, era o seguinte:

Com o objetivo de gerar informações mais relevantes para os usuários residentes em outros
países, a sociedade empresária decidiu evidenciar também suas demonstrações contábeis em
uma moeda de apresentação diferente da moeda funcional, como abordado na NBC TG 02 (03)
– Efeitos das Mudanças nas Taxas de Câmbio e Conversão de Demonstrações Contábeis. Desse
modo, a Cia. A converteu suas demonstrações contábeis para a moeda dólar dos Estados
Unidos. No dia 31/12/X1, a Cia. A auferiu receitas de R$ 5.500 e despesas de R$ 1.100, ambas à
vista. As cotações do dólar, em 31/12/X0 e em 31/12/X1, eram, respectivamente, de R$ 5,00 e
de R$ 5,50.

09. (Revisão de Véspera SEFA PA)
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Assinale a opção que indica o valor do ajuste acumulado de conversão em dólares,
apresentado no balanço patrimonial da Cia. A, em seu patrimônio líquido, em 31/12/X1.

(A) Zero.

(B) US$145.

(C) US$800.

(D) US$1,455.

(E) US$1,600.

.
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10. (Hora da Verdade SEFA PA)
Em 31/12/2011, a Cia. Itaquera S.A. adquiriu 15% de participação na Cia. Maracanã S.A. por R$
180.000,00, passando a ter influência significativa. O Patrimônio Líquido da Cia. Maracanã S.A.
era composto apenas pelo Capital Social de R$ 1.000.000,00, representado por 500 ações
ordinárias e 500 ações preferenciais. A Cia. Itaquera S.A. adquiriu apenas ações ordinárias e,
durante o ano de 2012, a Cia. Maracanã S.A. obteve um lucro líquido de R$ 300.000,00,
distribuiu dividendos no valor de R$80.000,00 e reconheceu em Ajustes de Avaliação
Patrimonial o valor de R$ 30.000,00 (saldo credor), decorrentes de algumas aplicações
financeiras avaliadas ao valor justo e classificadas como disponíveis para venda futura.
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Com base nestas informações e sabendo que, na data da aquisição, o Patrimônio Líquido 
contábil da Cia. Maracanã era igual ao valor justo líquido de seus ativos e passivos 
identificáveis, a Cia. Itaquera S.A. reconheceu, em 2012, receita de

a) equivalência patrimonial no valor de R$ 37.500,00 e apresentou em seu Balanço Patrimonial, 
em 31/12/2012, em Investimentos em Coligadas, o valor de R$ 217.500,00.

b) equivalência patrimonial no valor de R$ 33.000,00 e apresentou em seu Balanço Patrimonial, 
em 31/12/2012, em Investimentos em Coligadas, o valor de R$ 217.500,00.

c) dividendos no valor de R$12.000,00 e apresentou em seu Balanço Patrimonial, em 
31/12/2012, em Outros Investimentos, o valor de R$192.000,00.

d) equivalência patrimonial no valor de R$ 45.000,00 e apresentou em seu Balanço Patrimonial, 
em 31/12/2012, em Investimentos em Coligadas, o valor de R$ 213.000,00.

e) equivalência patrimonial no valor de R$ 45.000,00 e apresentou em seu Balanço Patrimonial, 
em 31/12/2012, em Investimentos em Coligadas, o valor de R$ 217.500,00.
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A partir das informações anteriores, é correto afirmar que, na demonstração do resultado
abrangente, o valor do lucro abrangente, em reais, será igual a
a) 65.000,00.
b) 15.000,00.
c) 340.000,00.
d) 965.000,00.
e) 465.000,00.

11. (Revisão de Véspera SEFA PA)
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Considere os dados extraídos da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido da
empresa A referentes ao exercício financeiro de X1:

Descrição R$ (mil)
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL

Com Lucros e Reservas......................................................... 13.000,00
Por subscrição realizada........................................................ 17.000,00

REVERSÃO DE RESERVAS
De Contingências .................................................................. 3.000,00
De Lucros a Realizar ............................................................. 1.080,00

AQUISIÇÃO DE AÇÕES.................................................................. 280,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ................................................ 14.000,00

11. (Revisão de Véspera SEFA PA
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PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO DE DESTINAÇÃO DO LUCRO:

Transferências para reservas
Reserva Legal ........................................................................ 700,00
Reserva Estatutária .............................................................. 5.150,00
Reserva de Lucros a Realizar.................................................... 150,00

Distribuição de Dividendos ....................................................... 12.080,00

A variação no total do Patrimônio Líquido foi, em milhares de reais,

a) 18.640,00
b) 18.920,00
c) 30.720,00
d) 32.640,00
e) 66.440,00
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12. (Revisão de Véspera SEFA PA)
Os Balanços Patrimoniais da empresa Terras e Adubos S.A., em 31/12/2018 e
31/12/2019, são apresentados a seguir:
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A Demonstração do Resultado da empresa para o ano 2019 é a seguinte:
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Durante o ano de 2019 a empresa não liquidou qualquer empréstimo, não pagou as
despesas financeiras incorridas, a venda do terreno foi à vista e os investimentos são
avaliados por equivalência patrimonial.

Com base nestas informações, o valor correspondente ao Fluxo de Caixa das
Atividades Operacionais gerado em 2019 foi, em reais,

a) 404.000,00

b) 388.000,00

c) 184.000,00

d) 204.000,00

e) 280.000,00
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A Demonstração do Valor Adicionado (DVA) apresenta o quanto a entidade agrega de valor aos
insumos adquiridos de terceiros e que são vendidos ou consumidos durante o período. Da
mesma maneira que na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), na DVA:
a) as receitas de venda de mercadorias, produtos e serviços não incluem os tributos incidentes

sobre essas receitas;
b) os ganhos oriundos de baixas de imobilizado por alienação são considerados como receitas;
c) a construção de ativos para uso próprio é considerada como uma receita;
d) os gastos com pessoal próprio são incluídos no custo dos produtos, das mercadorias e dos

serviços vendidos;
e) os juros sobre recursos obtidos junto a terceiros incorridos no período incluem os valores

que tenham sido capitalizados.

13. (Revisão de Véspera SEFA PA)
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Em 31/12/2015, a Cia. Alfa possuía 80% de participação na Cia. Beta.

As sociedades empresárias apresentavam o seguinte Balanço Patrimonial nesta data:

14. (Revisão de Véspera SEFA PA)
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De acordo com Pronunciamento Técnico CPC 36- Demonstrações Consolidadas em
31/12/2015, assinale a opção que indica o valor do Patrimônio Líquido Consolidado:
a) R$ 50.000.
b) R$ 70.000.
c) R$ 80.000.
d) R$ 100.000.
e) R$ 150.000.



Contabilidade
Prof. Silvio Sande

15. (Revisão de Véspera SEFA PA)
No tocante à Terminologia Contábil Básica, especificamente, tratando-se da
Terminologia dos Custos Industriais a definição de
a) custo é um gasto relativo a bem ou serviço utilizado na produção de outros bens

ou serviços.
b) desembolso é a compra de um produto ou serviço qualquer, que gera sacrifício

financeiro para a entidade, sacrifício esse representado por entrega ou promessa de
entrega de ativos.
c) despesa é o gasto ativado em função de sua vida útil ou de benefícios atribuíveis a

futuro(s) período(s).
d) gasto é o bem ou serviço consumido direta ou indiretamente para a obtenção de

receitas.
e) investimento é o pagamento resultante da aquisição do bem ou serviço.
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16. (Revisão de Véspera ISS BH)
Em relação as classificações de custos, considere:
I. Os custos diretos são aqueles que podem ser apropriados diretamente ao produto,
desde que haja uma medida de consumo.
II. O custo fixo independe da capacidade instalada e se mantém, independente dos
volumes de produção.
III. Os custos primários são compostos pela matéria prima e pela mão de obra direta,
sendo equivalente aos custos diretos.

Está correto o que se afirma em
a) I, II e III.
b) I, apenas.
c) II, apenas.
d) III, apenas.
e) I e III, apenas.
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17. (Revisão de Véspera ISS BH)
Os dados da produção de uma empresa, em um determinado mês, são os seguintes:

O custo da produção vendida é
a) R$ 9.000.000.
b) R$ 8.800.000.
c) R$ 8.700.000.
d) R$ 8.500,000.
e) R$ 8.300.000.
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A Cia. Camisaria produz e vende dois tipos de camisas, com dois botões e com cinco
botões. O preço de venda (PV), o custo variável (CV) e a demanda anual, por cada tipo de
camisa, são os seguintes:

18. (Revisão de Véspera SEFA PA)
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Além disso, a Cia. Camisaria incorre em custos fixos anuais no valor de R$ 30.000.

Em 2017, a empresa que fornecia botões com exclusividade para a Cia. Camisaria teve
problemas e só forneceu 5.000 unidades. A Cia. Camisaria não possuía botões em estoque e
visava obter o maior resultado possível com os botões disponíveis.

Assinale a opção que indica a margem de contribuição da Cia. Camisaria, em 2017.

a) R$ 50.000.
b) R$ 60.000.
c) R$ 90.000.
d) R$ 100.000.
e) R$ 130.000.
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Uma empresa produz e vende exclusivamente um produto. Seu preço de venda é de R$ 500,00
e a soma de seus custos e despesas variáveis unitários é de R$ 200,00.

Os custos fixos da empresa, em fevereiro de 2016, foram de R$ 30.000,00 e as despesas
administrativas de R$ 15.000,00.

Além disso, os sócios exigem da empresa lucro líquido de R$ 50.000,00.
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Contabilidade
Prof. Silvio Sande

Assinale a opção que indica o ponto de equilíbrio econômico da empresa, em fevereiro de 2016,
considerando alíquota de imposto sobre a renda e contribuição social de 25%.

a) R$ 75.000,00.

b) R$ 137.500,00.

c) R$ 158.333,33.

d) R$ 186.111,11.

e) R$ 408.333,33.



Contabilidade
Prof. Silvio Sande

Assinale a opção que apresenta a característica principal do Custeio Baseado em Atividades, 
ou Activity Based Costing.

a) A alocação racional dos gastos indiretos aos bens e serviços produzidos.
b) O controle mais apurado dos gastos em empresas monoprodutoras.
c) A alocação direta de todos os custos incorridos sobre os produtos no processo de fabricação.
d) A mensuração objetiva dos custos dos produtos, sem distribuição dos custos fixos.
e) A não incorporação das despesas ao custo dos produtos, sendo estas registradas
diretamente no resultado do período.
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OBRIGADO

Prof. Silvio Sande



DIREITO CIVIL
REVISÃO DE VÉSPERA SEFA PA – CARGO AUDITOR FISCAL

Prof. Paulo H M Sousa



Direito Civil
Prof. Paulo Sousa
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CONTATO



Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FADESP - MPE-PA - Analista Jurídico – 2012) Salvo disposição em contrário, a lei entra
em vigor;

(A) 180 (cento e oitenta) dias após sua publicação.

(B) 90 (noventa) dias após sua publicação.

(C) Na data de sua publicação.

(D) 45 (quarenta e cinco) dias após sua publicação.



Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FADESP - MPE-PA - Auxiliar de Administração- 2012) São absolutamente incapazes de
exercer pessoalmente os atos da vida civil, de acordo com o artigo 3º do Código Civil
Brasileiro os

(A) menores de quatorze anos.

(B) maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.

(C) menores de dezesseis anos.

(D) maiores de dezoito e menores de vinte e um anos.



Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FADESP - MPE-PA - Auxiliar de Administração- 2012) O caso dos maiores de 16 e
menores de 18 anos de idade se enquadra na capacidade conhecida como

(A) começo da personalidade.

(B) absoluta.

(C) de cessação.

(D) relativa.



Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FADESP - MPE-PA - Auxiliar de Administração- 2012) O domicílio voluntário

(A) é o determinado por lei.

(B) pode ser geral ou especial.

(C) é o definido no Código Civil.

(D) não pode ser escolhido livremente pela pessoa.



Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FADESP - MPE-PA - Auxiliar de Administração- 2012) O domicílio da União Federal é

(A) o lugar onde funcione órgão da administração federal.

(B) o Distrito Federal.

(C) qualquer capital estadual.

(D) o Território Federal.



Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FADESP - MPE-PA - Auxiliar de Administração- 2012) A validade do negócio jurídico, além
de outros requisitos, necessita de

(A) agente eficaz.

(B) objeto aferível.

(C) assistência necessária.

(D) forma prescrita ou não defesa em lei.



Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FADESP - COSANPA - Advogado- 2017) Sobre o abuso de direito, pode-se afirmar que

(A) consiste no uso imoderado de direito subjetivo de modo a causar dano a outrem.

(B) não é possível ser caracterizado no direito civil brasileiro, que parte do raciocínio de que
aquele que age dentro de seu direito não pode prejudicar ninguém.



Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(C) o titular de direito poderá alegar vício contratual, se o exercício continuado de uma
situação jurídica, ainda que realizada de boa-fé, estabilizou a relação jurídica de forma diversa
da convencionada.

(D) a jurisprudência e doutrina civilistas rejeitam a aplicação do comportamento contraditório
no direito brasileiro, porque não há expressa previsão legal no Código Civil de 2002.



Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FADESP - MPE-PA - Auxiliar de Administração- 2012) Aquele que, por ação ou omissão
voluntária, negligência ou __________, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
de natureza exclusivamente moral, comete ato ilícito. - A palavra que completa
corretamente a lacuna acima é

(A) imperícia.

(B) obediência.

(C) imprudência.

(D) força maior.



Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FADESP - Câmara de Abaetetuba - PA - Advogado- 2018) É correto afirmar o seguinte:

(A) pelo contrato de depósito, recebe o depositário um objeto móvel, para guardar, até que o
depositante o reclame. O depósito necessário, por sua vez, se perfaz apenas em razão do
desempenho de obrigação legal.

(B) a companhia ou sociedade anônima terá o capital dividido em ações, e a responsabilidade
dos sócios ou acionistas será limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas.
Pode ser objeto da companhia qualquer empresa sem fim lucrativo, desde que não contrário à
lei, à ordem pública e aos bons costumes. Este objeto deve ser mercantil e reger-se-á por leis e
usos do comércio.



Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(C) em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou
pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir só a pedido formulado pela parte que os efeitos de
certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos
sócios da pessoa jurídica.

(D) de acordo com o Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas
líquidas constantes de instrumento público ou particular.



Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FADESP - COSANPA - Advogado- 2017) Sobre prescrição, pode-se afirmar que

(A) a supressão de parcela de pensão configura negativa do próprio fundo de direito, gerando
a não incidência da relação de trato sucessivo.

(B) as causas impeditivas, no Código Civil de 2002, paralisam temporariamente o prazo
prescricional até que cesse a causa de paralização, voltando a contar o prazo restante.

(C) foram mantidos, no Código Civil de 2002, os prazos de prescrição do Código Civil de 1916, a
saber: vinte anos para ações pessoais e dez anos para as reais, entre presentes, e de quinze
anos entre ausentes.

(D) não corre prazo prescricional contra pessoas absolutamente e relativamente incapazes.



Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FADESP - Câmara de Marabá - PA - Advogado- 2011) Acerca da prescrição

(A) quando iniciada contra uma pessoa, continua a correr contra o seu sucessor.

(B) ocorre em 20 (vinte) anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.

(C) suspensa em favor de um dos credores solidários, aproveitará aos outros,
independentemente da espécie da obrigação.

(D) correrá, mesmo pendendo ação de evicção.

(E) só pode ser alegada em grau de conhecimento pela parte a quem aproveite.



Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FADESP - MPE-PA - Auxiliar de Administração- 2012) O dano só pode gerar
responsabilidade ou obrigação de indenizar quando seja possível estabelecer um(a)
_________________ entre ele e o seu autor.

(A) sofrimento

(B) autonomia

(C) nexo causal

(D) conduta ilícita



Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FADESP - MPE-PA - Analista Jurídico – 2012) É obrigatório o regime da separação de
bens no casamento da pessoa maior de;

(A) 80 (oitenta) anos.

(B) 70 (setenta) anos.

(C) 75 (setenta e cinco) anos.

(D) 65 (sessenta e cinco) anos.



Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FADESP - MPE-PA - Analista Jurídico – 2012) É nulo o casamento;

(A) do menor em idade núbil, quando não autorizado por seu representante legal.

(B) do incapaz de consentir ou manifestar, de modo inequívoco, o consentimento.

(C) de quem não completou a idade mínima para casar.

(D) contraído por infringência de impedimento, podendo ser promovida a nulidade mediante
ação direta, por qualquer interessado ou pelo Ministério Público.



Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FADESP - COSANPA - Advogado- 2017) Quanto ao bem de família, pode-se afirmar que

(A) sua instituição voluntária pelos cônjuges ou entidade familiar não depende de forma
específica, bastando que seja feita por escrita em documento particular.

(B) há isenção de execução do bem de família por qualquer dívida constituída posteriormente
à instituição.

(C) a instituição voluntária do bem de família não impede que seja dado uso empresarial do
imóvel.

(D) a proteção do bem de família sempre recairá sobre o imóvel de menor valor de
propriedade dos cônjuges ou entidade familiar.
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OBRIGADO

Prof. Paulo H M Sousa



DIREITO PENAL

Profª. Priscila Silveira



APLICAÇÃO DA LEI PENAL

Profª. Priscila Silveira



 Conflito de leis penais no tempo (INTERTEMPORAL)

Regra: é que a lei tenha atividade no período de sua vigência.

Exceção: é aplicada fora do período de sua vigência (extra-atividade).

Lei penal no Tempo

Revisão de Véspera SEFA PA
Profª. Priscila Silveira



Lei Penal no Tempo

Revisão de Véspera SEFA PA
Profª. Priscila Silveira

• Princípio da atividade (irretroatividade e não ultra-atividade)
• Novatio legis incriminadora e novatio legis in pejus

Lei mais severa (lex gravior) - 5º, XL e XXXIX da CF; 
art. 1º do CP e; art. 9º da CADH

• Extra-atividade (retroatividade e ultra-atividade)
• Modalidades: abolitio criminis e novatio legis in mellius

Lei mais benéfica (lex mitior)

• Possuem ultra-atividade (art. 3º do CP)
• Espécies: excepcional e temporária

Lei intermitente 



Tempo e Lugar do crime

Revisão de Véspera SEFA PA
Profª. Priscila Silveira

• Teoria da 
Atividade

TEMPO 
DO CRIME

• Teoria da 
Ubiquidade

LUGAR 
DO CRIME



Lei Penal no Espaço
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Extraterritorialida
de

incondicionada Art. 7º, I, §1º, CP. 

condicionada Art. 7º, II, §2º, 
CP. 

hipercondicionada Art. 7º, §3º, CP. 



Pena cumprida no estrangeiro

Revisão de Véspera SEFA PA
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Pena 

Idênticas Abate a pena cumprida no 
exterior. 

Diversas
Pena a ser cumprida no Brasil deve 
ser atenuada considerando a pena 

cumprida no estrangeiro. 



Contagem de Prazo
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Prazo Penal

(art. 10 do CP)
O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo



CRIME

Profª. Priscila Silveira



Conceito de crime e seus 
elementos
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Fato 
Típico Ilícito Culpável Crime



Conceito de crime e seus 
elementos
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CRIME

Fato Típico

Conduta

Resultado

Nexo Causal
Tipicidade

Ilícito

Contrariedade ao 
ordenamento Jurídico

Excludentes de 
ilicitude

Culpabilidade

Imputabilidade
Potencial 

Consciência de 
Ilicitude

Exigibilidade de 
conduta diversa



Tentativa
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ELEMENTOS

Início da Execução: a tentativa só é punível a partir do 
momento em que ação entra na fase de execução.

Não consumar o crime por circunstância alheia à 
vontade do agente.

Dolo em relação ao crime (total).



IMPUTABILIDADE PENAL

Profª. Priscila Silveira



Revisão de Véspera SEFA PA
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Sistemas de Imputabilidade

SISTEMAS

Biológico (adotado 
como exceção)

Psicológico

Biopsicológico
(adotado como 

regra)

A imputabilidade é aferida no
momento em que ocorre o
FATO.
Tempo do crime: Teoria da
atividade -> Momento da ação
ou omissão (art. 4º, CP)
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Causa de Inimputabilidade
 Previstas nos artigos 26, 27 e 28 do CP

INIMPUTÁVEIS

Menor de 18 anos (critério 
biológico – art. 27, CP)

Doença mental e 
desenvolvimento mental 
incompleto ou retardado 
(critério biopsicológico)
Embriaguez acidental 
(caso fortuito ou força 

maior) completa (art. 28, 
§1º, CP)



CONCURSO DE PESSOAS

Profª. Priscila Silveira



Concurso de Pessoas
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Requisitos

Pluralidade de agentes e de condutas

Relevância causal das condutas

Liame subjetivo entre os agentes

Identidade de infração penal 



(In)comunicabilidade de 
elementares e circunstâncias

Revisão de Véspera SEFA PA
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Circunstâncias/Condiçõe
s de Caráter Pessoal Não se comunicam

Circunstâncias de 
Caráter Real ou Objetivas

Comunicam-se

É necessário que seja de
conhecimento dos demais
agentes

Elementares Objetivas 
e Subjetivas

Comunicam-se É necessário que seja de
conhecimento dos demais
agentes



DA PENA

Profª. Priscila Silveira



Penas Previstas 
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PRIVATIVA DE 
LIBERDADE

RESTRITIVA DE DIREITO MULTA

 Reclusão
 Detenção
 Prisão Simples para as

contravenções penais

 Prestação Pecuniária;
 perda de bens e

valores;
 prestação de serviços à

comunidades ou
entidades públicas;

 interdição temporária
de direitos; e

 limitação de fim de
semana

 Dias-multa (1/30
salário mínimo até 5X
esse valor) – art. 49,
§1º, CP.



Das Penas Privativas de 
Liberdade
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ESPÉCIES REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO 
DE PENA

Reclusão Admite regime inicial fechado

Detenção Não admite regime inicial fechado

Prisão simples Não admite regime fechado



Dosimetria – Critério 
Trifásico

Revisão de Véspera SEFA PA
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PENA-BASE PENA INTERMEDIÁRIA PENA DEFINITIVA

1ºJuiz fixa a pena-base,
nos moldes do art. 59, CP

2°Considera-se as
circunstâncias atenuantes e
agravantes;

3ºCausas de
diminuição e
aumento

O juiz ao aplicar a pena deverá determinar o regime inicial para o
cumprimento da pena:
a. fechado: estabelecimento de segurança máxima ou média;
b. semiaberto: colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar;
c. aberto: casa de albergado.



Limite das penas
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 O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser
superior a 40 (quarenta) anos.

 Quando o agente for condenado a penas privativas de liberdade cuja soma
seja superior a 40 (quarenta) anos, devem elas ser unificadas para atender
ao limite máximo.

 Sobrevindo condenação por fato posterior ao início do cumprimento da
pena, far-se-á nova unificação, desprezando-se, para esse fim, o período
de pena já cumprido.

Antes da Lei 13.964/2019: 
30 anos



AÇÃO PENAL

Profª. Priscila Silveira
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Ação Penal

Condições

Possibilidade 
Jurídica do 

Pedido

Interesse de Agir

Legitimação para 
Agir

Justa Causa
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Ação Penal

Ação Penal

Pública (MP/ 
Denúncia)

Incondicionada

Condicionada

Privada (Ofendido / 
Queixa-Crime

Propriamente dita

Personalíssima

Subsidiária



PUNIBILIDADE E SUAS CAUSAS DE

EXTINÇÃO

Profª. Priscila Silveira



Punibilidade
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PUNIBILIDADE

CONSEQUÊNCIA JURÍDICA

DIREITO DO ESTADO APLICAR A SANÇÃO 
PENAL 

EXTINTA A PUNIBILIDADE

DESAPARECE O CRIME E O EFEITO



Extinção da Punibilidade
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EX
TI

N
ÇÃ

O
 D

A 
PU

B
IN

IB
IL

ID
AD

E

Morte do Agente

Anistia, Graça ou 
Indulto

Abolitio criminis
Prescrição, 

Decadência ou 
PerempçãoRenúncia do direito de 

queixa ou Perdão 
aceito

reRetratação do 
agente

Perdão Judicial



CRIMES CONTRA A HONRA

Profª. Priscila Silveira



Revisão de Véspera SEFA PA
Profª. Priscila Silveira

Espécies de Honra

Honra

Objetiva

Calúnia Difamação

Subjetiva

Injúria

Juízo que terceiros 
fazem acerca dos 
atributos de 
alguém

Juízo que 
determinada 
pessoa faz acerca 
de seus próprios 
atributos.
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Calúnia – Art. 138, CP

Calúnia

Simples (caput) Detenção, de 6 meses 
a 2 anos e multa

Subtipo da calúnia 
(§1º)

Calúnia contra os 
mortos (§2º)

Exceção da verdade 
(§3º)
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Difamação – Art. 139, CP

Difamação

Simples (caput) Detenção, de 3 meses a 
1 ano, e multa

Exceção da verdade 
(Parágrafo único)
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Injúria – Art. 140, CP

Injúria

Simples (caput)
Detenção, de 1 a 6 
meses a 1 ano, ou 

multa

Perdão Judicial (§1º)

Injúria Real(§1º)

Detenção, de 3 
meses a 1 ano, e 

multa

Além da pena 
correspondente à 

violência

Injúria Racial ou 
qualificada (§3º)

Reclusão, de 1 a 3 
anos, e multa
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Injúria – Art. 140, CP

CALÚNIA

• Imputação falsa de 
um fato criminoso 
(crime) a alguém.

DIFAMAÇÃO

• Imputação de fato 
ofensivo à reputação 
de alguém.

INJÚRIA

• Qualquer ofensa à 
dignidade de 
alguém. 

• Não se imputa fato, 
mas qualidade 
negativa, que ofende 
a dignidade ou o 
decoro.



CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO

Profª. Priscila Silveira



Furto - Art. 155, CP
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Estrutura

Simples (caput)

Majorante (§1º)

Privilegiado(§
2º)

Pequeno 
valor

NP 
explicativa 

(§3º)

Qualificado

Meios de 
Execução 

§4º - 2 a 8 e 
multa

§4º-B – 4 a 8 
anos

§4º-C – Aumento 
de pena

§4º-A - 4 a 10 e 
multa

Resultado 
Posterior (§5º) 3 a 8 anos

Semovente (§6º) 2 a 5 anos
substâncias 

explosivas ou de 
acessórios (§7º)

4 a 10 e multa



Roubo - Art. 157, CP
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Roubo

Simples

Próprio 
(caput)

Impróprio 
(§1º)

Majorantes(§2º)
Aumenta-se 

1/3 até 
metade

Majorante(2º-A) Aumenta-se 2/3

Majorante (2º-
B) Aplica-se o dobro

Qualificado (§3º)

Inciso I – lesão 
corporal grave e 

gravíssima
Inciso II –

latrocínio. Crime 
hediondo.



Extorsão mediante sequestro -
ART. 159, CP
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Extorsão 
mediante 
sequestro

Simples (caput)

Qualificada (§1º)

Menor de 18 anos 
ou maior de 60 

anos

Crime cometido 
por bando ou 

quadrilha

Qualificada (§2º) Resulta em lesão 
corporal grave

Qualificada (§3º) Resulta em Morte

Delação Premiada 
(§4º) Diminui 1/3 a 2/3

Pena –
reclusão, de 16 
a 24 anos 

Pena –
reclusão, de 12 
a 20 anos 

Pena –
reclusão, de 16 
a 24 anos 



Apropriação Indébita – Art.
168, CP
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Apropriação 
Indébita

Simples (caput) Pena – detenção, de 1 
a 4 anos

Majorante (§1º) Aumentada de 1/3



Estelionato – Art. 171, CP
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Estelionato

Simples (caput)

Privilegiado (§1º) Conforme art. 
155, §2º

Figuras Equiparadas 
(§2º)

Fraude Eletrônica 
(§2º-A)

Pena – reclusão 
4 a 8 anos

Fraude Eletrônica 
Majorada (§2º-B)

Aumenta-se 1/3 
a 2/3

Fraude Eletrônica 
Majorada (§2º-B) Aumenta-se 1/3 

Estelionato contra 
idoso /vulnerável (§4º)

Aumenta-se 1/3 
ao dobro

Ação Penal 
condicionada à 

representação (§5º)



Receptação – Art. 180, CP
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Estelionato

Simples (caput)
Própria

Imprópria

Qualificada (§1º) Pena – reclusão, de 3 a 
8 anos

Figuras Equiparadas 
(§2º)

Culposa (§3º) Pena – reclusão 1 mês a 
1 anos

Perdão Judicial e 
Privilegiada (§5º)

Majorante (§6º) Aumenta-se ao dobro 



DOS CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA

Profª. Priscila Silveira



Falsificação de Documento 
Público

Revisão de Véspera SEFA PA
Profª. Priscila Silveira

Falsificação de 
Documento 

Público

Simples (caput) Reclusão, de 2 a 6 
anos, e multa

Majorante (§1º)
Aumenta-se a 
pena de sexta 

parte

Norma Penal 
Explicativa (§2º)

Figura equiparada 
(§3º)

Falsificação de 
documento 

previdenciário

Figura equiparada 
(§4º)



Falsificação de Documento 
Particular
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Falsificação de 
Documento Particular

Simples (caput) Reclusão, de 1 a 3 anos, 
e multa

Falsificação de Cartão 
(parágrafo único) Figura equiparada



Falsidade Ideológica
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Falsidade Ideológica

Simples (caput)

Reclusão, de 1 a 5 anos, 
e multa – Documento 

Público

Reclusão, de 1 a  anos, e 
multa – Documento 

Particular

Majorante (parágrafo 
único)

Aumenta-se de sexta 
parte



Certidão ou Atestado 
Ideologicamente Falso

Revisão de Véspera SEFA PA
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Certidão ou Atestado 
Ideologicamente Falso

Simples (caput) Detenção, de 2 meses a 
1 ano

Falsidade Material de 
Atestado ou Certidão 

(§1º)

Detenção, de 3 meses a 
2 anos

Crime praticado com o 
fim de lucro (§2º)

Aplicação cumulativa da 
pena de multa



Falsidade de Atestado Médico
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Falsidade de Atestado 
Médico

Simples (caput) Detenção, de 1 mês a 1 
ano

Crime praticado com o 
fim de lucro (parágrafo 

único)

Aplicação cumulativa da 
pena de multa



Uso de Documento Falso
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Uso de Documento 
Falso

Fazer uso dos papéis 
falsificado ou alterados 

dos arts. 297 a 302

Pena - a comunicação à 
falsificação ou à 

alteração 



Falsa Identidade
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Falsa Identidade Simples (caput)

Detenção, de 3 meses a 
1 anos, ou multa, se não 

constituir crime mais 
grave



Uso de Documento de Identidade 
Alheia
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Falsa Identidade Simples (caput)

Detenção, de 4 meses a 
2 anos, e multa, se não 
constituir crime mais 

grave



Fraudes em Certames de Interesse 
Público
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Fraudes em Certames 
de Interesse Público

Simples (caput) Reclusão, de 1 a 4 anos, 
e multa

Figura Equiparada (§1º)

Figura qualificada (§2º) Reclusão, de 2 a 6 anos, 
e multa

Majorante (§3º) Aumenta-se de 1/3



CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
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Crimes contra a Administração 
Pública
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 Capitulo I – Dos crimes praticados por funcionários Públicos contra a
Administração Pública: Arts. 312 a 327, CP;

 Capítulo II – Dos crimes praticados por particular contra a Administração
em Geral: Arts. 328 a 337-A, CP;

 Capítulo II-A – Dos Crimes praticados por particular contra a
Administração Pública Estrangeira: Arts. 337-B a 337-D, CP;

 Capítulo II-B – Dos Crimes em licitações e contratos administrativos: Arts.
337-E a 337-P, CP

 Capítulo III – Dos crimes contra a Administração da Justiça: Arts. 338 a 359,
CP;

 Capítulo IV – Dos crimes contra as finanças públicas: Arts. 359-A a 359-H,
CP.
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Peculato – Art. 312, CP

Tipos de Peculato

1.Tipo fundamental
(art. 312, caput)

Peculato-
apropriação

(1ª parte)
Peculato-desvio

(2ª parte)

2. Peculato-furto (§1º)

3. Peculato culposo 
(§2)



.

Crimes contra a Administração 
Pública

• Exigir
• Excesso de exação
• Desvia o que recebeu indevidamente

Concussão

• Solicitar, receber ou aceitar promessa
• Aumento de pena
• Cedendo a pedido ou influência de

outrem

Corrupção Passiva

• Retardar/ deixar de praticar ou praticar 
• Para satisfazer interesse ou sentimento

pessoalPrevaricação

Revisão de Véspera SEFA PA
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Direito Processual Penal
Prof.ª Priscila Silveira

Obrigada!!

@profpriscilasilveira

Profª. Priscila Silveira
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ITCMD

- Hipóteses de incidência

- Sujeição Ativa

- Sujeição Passiva

- Base de Cálculo

- Isenções x Não-incidência



Dispositivos relevantes ou que geraram dúvidas
§ 6º Consideram-se também doação de bem ou direito os seguintes atos

praticados em favor de pessoa sem capacidade financeira, inclusive

quando se tratar de pessoa civilmente incapaz ou relativamente incapaz:

I - a transmissão da propriedade plena ou da nua propriedade;

II - a instituição onerosa de usufruto.

§ 7º Considera-se nova doação a retratação do contrato que já houver sido

lavrado e transcrito.

§ 8º O disposto neste artigo não se aplica aos direitos reais de garantia.



Dispositivos relevantes ou que geraram dúvidas
Art. 3º - São isentos do imposto:

I - a aquisição, por transmissão "Causa Mortis", de imóvel destinado

exclusivamente à morada do cônjuge supérstite, herdeiros ou legatários,

desde que o "de cujus", o cônjuge supérstite, o herdeiro e o legatário não

possuam outro imóvel;

II - a aquisição, por transmissão "Causa Mortis", de imóvel rural com área

não superior a vinte e cinco hectares, de cuja exploração do solo dependa

o sustento da família dos herdeiros ou do cônjuge supérstite e que tenha

cabido por partilha, desde que outro não possua;



III - a doação de imóvel rural com objetivo de implantar o Programa de

Reforma Agrária instituído pelo Governo;

IV - a doação de aparelhos, móveis e utensílios de uso doméstico e de

vestuário.

V - a doação de imóvel a entidades religiosas domiciliadas no Estado do

Pará que apliquem o produto de seus trabalhos no Estado e atendam às

condições dispostas em regulamento.

VI - a doação de imóvel urbano, no âmbito de programas de regularização

fundiária e de interesse social, instituídos pelos Poderes Públicos nos

âmbitos Federal, Estadual e Municipal ou por entidade legitimada pela

l i l ã i



Dispositivos relevantes ou que geraram dúvidas
Art. 4º. São contribuintes do imposto:

II - nas doações, o donatário dos bens ou direito.

Parágrafo único. Na hipótese de doação de bens e direitos, se o

donatário não residir nem for domiciliado neste Estado, o

contribuinte será o doador, se este o for.



Dispositivos relevantes ou que geraram dúvidas
Art. 8º. § 2º Na hipótese de sucessivas doações entre o mesmo doador e

donatário, serão consideradas todas as transmissões realizadas a esse

título, dentro de cada ano civil, devendo o imposto ser recalculado a cada

nova doação, adicionando-se à base de cálculo os valores dos bens

anteriormente transmitidos e deduzindo-se os valores dos impostos já

recolhidos



PAT

- Intimações

- Competências

- Composição dos órgãos de julgamento

- Impedimento

- Recursos



Dispositivos relevantes
Art. 4º. Os infratores da legislação tributária, além do tributo devido,

ficam sujeitos, isolada ou cumulativamente, a:

I - imposição de multa e de juros;

II - aplicação das medidas acauteladoras previstas nos arts. 8º a 10-A;

III - medida cautelar fiscal, nos termos da legislação federal própria.



Art. 7º. § 1º O disposto neste artigo (sobre a denúncia espontânea) não

se aplica quando referente a tributo declarado, escriturado ou informado

pelo sujeito passivo, nos termos da legislação específica, bem como

relativamente ao descumprimento da obrigação de entrega de

declaração.

§ 3º Excetuada a hipótese prevista no § 1° deste artigo, a denúncia

espontânea referente ao não-cumprimento de obrigação acessória poderá

ser apresentada apenas uma vez dentro do mesmo exercício financeiro,

sobre o mesmo fato ou obrigação, e deverá ser cumprida,

impreterivelmente, em 30 (trinta) dias após a sua apresentação



Art. 9º-A A autoridade fiscal deverá lavrar termo de sujeição passiva

solidária contra sócio e administradores na infringência à legislação

tributária:

I - na ocorrência de dolo, fraude e simulação;

II - na ausência de baixa regular da inscrição estadual;

III - uso de interposta pessoa no quadro societário.

§ 1º A inscrição e a baixa dos créditos tributários, inclusive em dívida ativa,

serão realizadas de forma simultânea em nome das pessoas por sujeição

passiva solidária.

§ 2º Compete à Julgadoria de Primeira Instância apreciar e deliberar sobre a

sujeição passiva solidária.



§ 3º A autoridade fiscal ao constituir o crédito tributário procederá à

lavratura do documento de que trata o caput, sempre que o valor do crédito

tributário de sua responsabilidade for superior a 100.000 (cem mil) Unidades

Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF-PA, isoladamente considerado, ou

resultante de sua somatória com créditos tributários já lançados na mesma

ação fiscal, e representar mais de 30% (trinta por cento) do movimento

econômico conhecido no período de referência.



Art. 10-A. A autoridade fiscal competente procederá ao arrolamento dos

bens e direitos do sujeito passivo submetido ao procedimento, sempre que o

valor do crédito tributário de sua responsabilidade for superior a 100.000

(cem mil) Unidade Padrão Fiscal do Estado do Pará (UPF-PA) e representar

mais de 30% (trinta por cento) do patrimônio conhecido do sujeito passivo.

§ 1º Também deverão ser indicados no arrolamento, se o crédito tributário

referir-se á:

I - pessoa física, os bens e direitos em nome do cônjuge ou companheiro, não

gravados com cláusula de incomunicabilidade;



II - pessoa jurídica constituída sob a forma de sociedade, os bens dos

acionistas controladores e dos que, em razão de contrato social ou estatuto,

tenham poderes para fazer a empresa cumprir suas obrigações tributárias,

observado o disposto no inciso anterior.

§ 2º Na falta de outros elementos indicativos, considera-se patrimônio

conhecido a totalidade de bens e direitos constantes de seu ativo, conforme

balanço patrimonial ou, na falta deste, o valor constante da última declaração

de rendimentos apresentada à Secretaria da Receita Federal.



§ 3º A partir da data de notificação do ato de arrolamento, mediante entrega

de cópia do respectivo termo, o proprietário dos bens e direitos arrolados, ao

transferí-los, aliená-los ou onerá-los, deverá comunicar o fato à repartição

fazendária que jurisdiciona o domicílio tributário do sujeito passivo.

§ 4º O não cumprimento do disposto no parágrafo anterior será, de imediato,

comunicado à Procuradoria-Geral do Estado, para ajuizamento de medida

cautelar fiscal, nos termos da Lei Federal no 8.397, de 6 de janeiro de 1992, e

alterações.

§ 5º O termo de arrolamento será registrado, independentemente do

pagamento de custas e emolumentos, no competente registro em que, nos

termos das leis civis ou comerciais, os bens e direitos devam ser registrados.



§ 6º As certidões de regularidade fiscal deverão conter informações quanto à

existência de arrolamento.

§ 7º Em caso de extinção, nulidade, improcedência ou retificação do

lançamento do crédito tributário que tenha motivado o arrolamento para

montante inferior ao valor previsto no caput ou em ato do Poder Executivo,

antes do seu encaminhamento para inscrição em Dívida Ativa, a autoridade

competente da Secretaria de Estado da Fazenda comunicará o fato ao registro

imobiliário, cartório, órgão ou entidade competente de registro e controle, em

que o termo de arrolamento tenha sido registrado, nos termos do § 5º, para

que sejam anulados os seus efeitos.



Medidas Acauteladoras
§ 8º Liquidado ou garantido, nos termos da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de

1980, o crédito tributário que tenha motivado o arrolamento, após seu

encaminhamento para inscrição em Dívida Ativa, a comunicação de que trata

o parágrafo anterior será feita pela autoridade competente da Procuradoria-

Geral do Estado do Pará.

§ 9º Fica o Poder Executivo autorizado a aumentar ou restabelecer o limite de

que trata o caput deste artigo.



Art. 71. São nulos:

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;

II - os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com

preterição do direito de defesa.

§ 1º A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele

diretamente dependam ou sejam consequência.

§ 2º Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e

determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do

expediente.



§ 3º Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem

aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a

pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.

Art. 72. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas

no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando

resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado

causa, ou quando não influírem na solução do litígio.

Parágrafo único. Os erros de capitulação da penalidade e sua aplicação serão

corrigidos pelo órgão de julgamento, de ofício ou em razão de impugnação ou

de recurso, observado o disposto no inciso II do §5º do art. 16.



Ordem de preferência entre as modalidades de intimação:

1º) SE o contribuinte possuir o DEC, essa será a modalidade

preferencialmente utilizada;

2º) Não possuindo o DEC, podem ser utilizadas as modalidades “pessoal”

ou “postal”, sem qualquer preferência;

3º) Não sendo possível intimar o sujeito passivo de outro modo, será

utilizada a modalidade “por edital”.



Intimações e DEC



Art. 11. O procedimento administrativo tendente à imposição tributária tem

início, cientificado o sujeito passivo ou seu preposto, com o primeiro ato de

ofício praticado por servidor competente, inclusive o relativo à apreensão de

mercadoria, documento ou livro, ressalvado o disposto no § 2º.

§ 2º Na hipótese de fiscalização em profundidade, o início da ação fiscal dar-

se-á após a entrega dos documentos solicitados pela autoridade competente.



§ 3º A espontaneidade se restabelecerá pelo prazo de trinta dias, para

eliminar irregularidades relativas ao cumprimento de obrigação pertinente ao

imposto, caso a fiscalização não se conclua no prazo de cento e oitenta dias,

contados da data em que ocorrer o recebimento pela autoridade fiscal de

todas as informações e documentos solicitados ao contribuinte.

§ 4º Quando a empresa auditada estiver jurisdicionada nas unidades

fazendárias de grandes contribuintes e substituição tributária os prazos

citados no § 3º passam a ser de quarenta e cinco dias e duzentos e quarenta

dias, respectivamente.



Art. 11-A. A critério da Secretaria de Estado da Fazenda, o contribuinte

poderá ser comunicado sobre a constatação de indício de irregularidade,

hipótese em que ficará a salvo das penalidades previstas na legislação de

regência do tributo, desde que sane a irregularidade no prazo indicado na

comunicação.

§ 1º O procedimento previsto no caput deste artigo não configura início de

procedimento administrativo, conforme disposto no art. 11, e não afasta os

efeitos da espontaneidade de que trata o art. 7º desta Lei.

§ 2º A manutenção da espontaneidade, na hipótese da autorregularização, se

restringe às inconsistências descritas na comunicação de que trata o caput

deste artigo.



§ 3º Decorrido o prazo indicado na comunicação sem a devida regularização,

o contribuinte estará sujeito ao início de procedimento administrativo e às

penalidades previstas na legislação.

§ 4º O procedimento de que trata o caput deste artigo não constitui condição

prévia para o início do procedimento administrativo de que trata o art. 11.

§ 5º As normas complementares serão disciplinadas em ato do Poder

Executivo.



Art. 20. A fase litigiosa do procedimento inicia-se na repartição fazendária

que jurisdiciona o domicílio tributário do sujeito passivo, pela apresentação de

impugnação a auto de infração, formalizada por escrito e instruída com os

documentos em que se fundamentar, no prazo de trinta dias, contado da data

em que se considera notificado o sujeito passivo.

Art. 22. A intervenção do sujeito passivo no procedimento administrativo

tributário se faz pessoalmente ou por intermédio de procurador devidamente

habilitado.

Art. 23. O tributo declarado, escriturado ou informado pelo sujeito passivo e

respectivos acréscimos legais não serão objeto de impugnação.



Art. 24. O julgamento em primeira instância, compete ao Diretor da

Julgadoria de Primeira Instância, que poderá delegar essa competência aos

Auditores Fiscais de Receitas Estaduais designados pelo Secretário de Estado

da Fazenda, nos termos do art. 88, para integrarem a referida Julgadoria.

Art. 25. Os expedientes, antes de serem submetidos a julgamento de primeira

instância, deverão ser qualificados e identificados, pelo órgão preparador,

segundo as circunstâncias de crime contra a ordem tributária e elevado valor,

definido este em ato do Secretário de Estado da Fazenda, e terão prioridade

de julgamento.



Art. 26. A impugnação será indeferida quando:

I - a parte for manifestamente ilegítima ou deixar de fazer prova de sua

capacidade, conforme o disposto no art. 22

II - o pedido for intempestivo;

III - o pedido questionar a constitucionalidade ou a validade da legislação

tributária, a não ser que invocado precedente desfavorável à Fazenda Pública

firmado, em ao menos uma das hipóteses abaixo:

a) decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal proferida em controle

concentrado de constitucionalidade;



b) decisão definitiva de mérito proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal

Federal, em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral

reconhecida, ou por Seção ou Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça,

conforme o caso, em julgamento de recursos extraordinários e especiais

repetitivos;

c) súmula do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça em

matéria;

d) incidentes de resolução de demanda repetitiva;

e) súmula do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sobre direito local.



IV - o pedido for manifestamente protelatório especialmente quando, dentre

outros:

a) não apontar erro de fato;

b) não apresentar erro material do cálculo;

c) não apresentar divergência entre o auto de infração e a legislação

pertinente;

V - o sujeito passivo requerer parcelamento, desistir da impugnação

administrativa ou propuser ação judicial que tenha o mesmo objeto da

impugnação.



Art. 30. A autoridade julgadora de primeira instância recorrerá de ofício, com

efeito suspensivo, ao Tribunal Administrativo de Recursos Fazendários,

sempre que proferir decisão contrária à Fazenda Pública, no todo ou em

parte, podendo deixar de fazê-lo quando:

I - a importância pecuniária em discussão não exceder o valor de 8.801 (oito

mil oitocentos e uma) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará (UPF-PA) na

data da decisão;

II - a decisão for fundada exclusivamente no reconhecimento de erro de fato;

III - a decisão se referir exclusivamente a obrigação acessória.



§ 3º O recurso de ofício será interposto mediante declaração na própria

decisão e, quando alcançar a totalidade do valor impugnado, encaminhado ao

Tribunal Administrativo de Recursos Fazendários no prazo de dois dias

contados da decisão, independentemente de intimação ao sujeito passivo.

§ 5º Da decisão que decreta a nulidade do procedimento fiscal não cabe

recurso de ofício, devendo ser observado no ato declaratório o disposto no

art. 71, § 2º.



Art. 32. Das decisões de primeira instância contrárias ao sujeito passivo ou ao

requerente, no todo ou em parte, cabe recurso voluntário, com efeito

suspensivo, ao Tribunal Administrativo de Recursos Fazendários.

§ 1º O recurso voluntário será apresentado ao órgão responsável pela

intimação da decisão de primeira instância, conforme previsto no art. 14, § 1º,

no prazo de trinta dias, contados da data em que se considera o sujeito

passivo intimado da decisão.

§ 3º O recurso interposto fora do prazo previsto no § 1º será, mesmo assim,

recebido, sem efeito suspensivo, e encaminhado ao Tribunal Administrativo

de Recursos Fazendários.



Art. 34. Não será conhecida petição que reunir recursos referentes a mais de

uma decisão, salvo se versando sobre o mesmo assunto e alcançando o

mesmo sujeito passivo.

Art. 35. O julgamento, em segunda instância, compete ao Tribunal

Administrativo de Recursos Fazendários.



Art. 43. O acórdão será lavrado pelo Relator em até cinco dias, contado da

data do Julgamento.

§ 1º Se o Relator for vencido, o Presidente do Tribunal ou da Câmara,

conforme o caso, designará para redigir o acórdão, um dos Conselheiros cujo

voto tenha sido vencedor.

Art. 46. Das decisões de Câmara do Tribunal Administrativo de Recursos

Fazendários que derem provimento a recurso de ofício, cabe recurso de

reconsideração ao Pleno, com efeito suspensivo.

§ 1º O recurso de reconsideração será interposto pelo sujeito passivo, no

órgão responsável pela intimação, conforme previsto no art. 14, § 1º, no

prazo de trinta dias, contados da data da intimação da decisão.



Art. 47. Das decisões da Câmara do Tribunal Administrativo de Recursos

Fazendários que derem à legislação interpretação divergente, cabe recurso

de revisão ao Pleno, com efeito suspensivo.

§ 1º O recurso de revisão, contendo claramente a matéria de direito objeto da

divergência apontada e as decisões configuradoras desta, será interposto:

I - pelo Procurador do Estado, no prazo de trinta dias, contados da data da

intimação da decisão;

II - pelo sujeito passivo, no órgão responsável pela intimação, conforme

previsto no art. 14, § 1º no prazo de trinta dias, contados da data da intimação

da decisão.



§ 4º O Presidente do Tribunal indeferirá liminarmente o recurso, no prazo

máximo de trinta dias, quando:

I - for intempestivo ou não indicar claramente a matéria de direito objeto da

divergência apontada;

II - a divergência em que se funda tiver sido superada por iterativa e notória

jurisprudência do próprio Tribunal;

III - o recorrente não indicar as circunstâncias que identifiquem ou

assemelhem os casos confrontados.



Art. 48. A interpretação e a aplicação da legislação tributária poderão ser

determinadas pelo Tribunal Administrativo de Recursos Fazendários sob a

forma de resolução interpretativa.

§ 1º É defeso ao Tribunal Administrativo de Recursos Fazendários expedir

resolução interpretativa que contrarie solução de consulta, salvo se

reformada.

§ 2º A resolução interpretativa do Tribunal Administrativo de Recursos

Fazendários, bem como a revisão de enunciado ou o seu cancelamento, far-

se-ão por iniciativa de qualquer dos integrantes do Tribunal ou por proposição

do órgão julgador de primeira instância.



§ 4º O processamento da resolução interpretativa obedecerá ao disposto nos

arts. 36 a 45 e sua aprovação dar-se-á pelo voto da maioria absoluta do Pleno.

Art. 54. É assegurado ao sujeito passivo que tiver legítimo interesse o direito

de formular consulta sobre dispositivos da legislação tributária aplicados a

fato concreto de seu interesse.

Parágrafo único. Os órgãos da administração pública e as entidades

representativas de categorias econômicas ou profissionais também poderão

formular consulta



Art. 55. § 1º Cada consulta deverá referir-se a uma só matéria, admitindo-se

a acumulação apenas quando se tratar de questões conexas.

Art. 57. A consulta 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 formulada;

II - adquire o caráter de denúncia espontânea em relação a débito vencido até

a data da ciência de sua solução pelo sujeito passivo, desde que, no prazo de

trinta dias da data da intimação da solução, o sujeito passivo adote as demais

providências previstas no art. 7º;



III - exclui a punibilidade do consulente, no que se refere a infrações

meramente formais;

IV - impede ação fiscal a partir da apresentação da consulta até trinta dias da

data da ciência.

§ 1º A suspensão do prazo prevista no inciso I não se aplica ao recolhimento

de tributo cobrado por substituição tributária ou declarado pelo sujeito

passivo.

§ 2º O impedimento de ação fiscal referido no inciso IV não alcança o

lançamento de crédito tributário indispensável para prevenir os efeitos da

decadência, hipótese em que, no auto de infração, deverá conter a condição

de suspensão da exigibilidade até a solução da consulta.



§ 4º No caso de consulta formulada por entidade representativa de categoria

econômica ou profissional, os efeitos previstos neste artigo só alcançarão

seus associados ou filiados depois de cientificado o consulente da decisão.

Art. 57-A. A solução aproveita, exclusivamente, ao consulente, nos exatos

termos da matéria de fato descrita na consulta.



Art. 58. A consulta será declarada ineficaz e arquivada de plano quando:

I - formulada em desacordo com o previsto nos arts. 54 e 55;

II - contiver dados inexatos ou inverídicos ou, ainda, quando o fato for definido

como crime ou contravenção penal;

III - que seja meramente protelatória, assim entendida a que verse sobre

disposições claramente expressas na legislação tributária ou sobre questão

de direito já resolvida por decisão administrativa definitiva, publicada antes

da apresentação da consulta;

IV - formulada após o início de procedimento fiscal.



V - o fato houver sido objeto de solução anterior proferida em consulta em

que tenha sido parte o consulente, e cujo entendimento por parte da

administração não tenha sido alterado por ato superveniente;

VI - a matéria tiver sido objeto de decisão proferida em processo

administrativo já findo, de interesse do consulente;

VII - não descrever, completa e exatamente, a hipótese a que se referir ou não

contiver os elementos necessários à sua solução, salvo se a inexatidão ou

omissão for escusável, a critério da autoridade consultada;

VIII - o sujeito passivo tiver sido comunicado a observar obrigação relativa a

fato objeto da consulta.



Art. 59. Nenhum procedimento fiscal será instaurado contra sujeito passivo

que agir em estrita consonância com solução à consulta de que tenha sido

intimado, enquanto não reformada.

Art. 59-A. Da solução nos expedientes de consulta cabe recurso, em última

instância, ao Secretário de Estado da Fazenda.



Art. 75. O Tribunal Administrativo de Recursos Fazendários tem a seguinte

estrutura:

I - Presidência;

II - Vice-Presidência;

III – Pleno;

IV - Câmaras de Julgamento;

V - Secretaria Geral.



Art. 76. O Tribunal Administrativo de Recursos Fazendários compõe-se de um

Conselheiro Presidente do Pleno, oito Conselheiros Relatores e dezesseis

Suplentes, escolhidos dentre pessoas graduadas em curso de nível superior,

preferencialmente em Ciências Jurídicas e Sociais, de reconhecida

experiência em assuntos tributários, sendo que a metade desses

Conselheiros serão representantes da Fazenda Estadual e os demais

representantes dos contribuintes, conforme o disposto nos arts. 78 e 79.

§ 1º Os Conselheiros Titulares e Suplentes terão mandato de 2 (dois) anos,

sendo permitida a recondução.



§ 2º Os Conselheiros perderão o mandato se ocorrer uma das seguintes

hipóteses:

I - faltar, sem justo motivo, a 3 (três) sessões consecutivas ou 10 (dez)

alternadas, durante o período de 1 (um) ano calendário;

II - solicitar prorrogações de prazos para relatar expediente sob sua

responsabilidade 3 (três) vezes consecutivas ou, em relação a expedientes

diversos, 10 (dez) vezes alternadas, durante o período de 1 (um) ano

calendário;

III - deixar de relatar expedientes sob sua responsabilidade, sem pedido de

prorrogação ou justificativa, durante 2 (duas) sessões consecutivas à em que

deveria ser relatado;



IV - praticar atos de improbidade administrativa ou que deliberadamente

impeçam a tramitação normal dos expedientes.

Art. 77. O Tribunal Administrativo de Recursos Fazendários funcionará em

Plenário ou dividido em Câmaras, sendo:

I - 2 (duas) Câmaras Permanentes; ou

II - 2 (duas) Câmaras Permanentes e até 2 (duas) Câmaras Suplementares.

§ 1º O Secretário de Estado da Fazenda, por proposta do Presidente do

Tribunal, poderá autorizar o funcionamento das Câmaras Suplementares, que

terão caráter transitório, respeitado o prazo máximo de 2 (dois) anos.



Art. 78. Os Conselheiros e Suplentes representantes dos contribuintes serão

indicados ao Secretário de Estado da Fazenda pelas Federações do Comércio,

da Indústria e da Agricultura e pela Associação Comercial do Estado do Pará,

obedecidos os critérios legais de qualificação estabelecidos no art. 76.



Art. 81. Os membros do Tribunal Administrativo de Recursos Fazendários,

inclusive os Procuradores do Estado, quando for o caso, são impedidos de

discutir e votar nos expedientes:

I - de seu interesse pessoal ou de seus parentes até o terceiro grau, inclusive;

II - de interesse da empresa de que sejam diretores, administradores, sócios,

acionistas, membros do Conselho Fiscal, assessores ou a quem estejam

ligados por vínculo profissional;

III - em que houverem proferido decisão sobre o mérito, na primeira instância



Art. 82. O Tribunal Administrativo de Recursos Fazendários será dirigido por

um Presidente, indicado pelo Secretário de Estado da Fazenda e nomeado

pelo Chefe do Poder Executivo dentre Auditores Fiscais de Receitas

Estaduais, em efetivo exercício, graduado em curso de nível superior,

preferencialmente em Ciências Jurídicas e Sociais, de reconhecida

experiência em assuntos tributários, para cumprir mandato de dois anos,

sendo permitida uma única recondução.

Art. 83. São atribuições do Presidente do Tribunal Administrativo de

Recursos Fazendários:



VIII - presidir as sessões da Câmara Plena, proferindo voto de qualidade,

quando necessário;

IX - decidir a respeito da admissibilidade de recurso de revisão, podendo

delegar aos Vice-Presidentes;

Art. 88. § 2º Os integrantes da Julgadoria de Primeira Instância são

impedidos de julgar os expedientes:

I - de seu interesse pessoal ou de seus parentes até o terceiro grau, inclusive;

II - em que houverem participado do trabalho que resultou no auto de infração

que estiver em discussão.



CDC

- Objetivos do CDC, Direitos e Obrigações dos Contribuintes

- Competências



Dispositivos Relevantes

Art. 19 - São nulas de pleno direito as exigências administrativas que, nos
termos da regulamentação:
I - estabeleça obrigações não contempladas em lei;
II - estejam em desacordo com esta Lei; e
III - obriguem à renúncia do direito de indenização.

Art. 20. Considera-se abusiva, entre outros casos, a exigência que:
I - ofenda os princípios fundamentais do sistema jurídico; e
II - interfira nas decisões gerenciais dos negócios do contribuinte, fora do
âmbito tributário.



Art. 21. É vedado à autoridade administrativa, tributária e fiscal, sob pena
de responsabilidade:
I - condicionar a prestação de serviço ao cumprimento de exigências
burocráticas, sem previsão legal;
II - fazer exigência ao contribuinte de obrigação não prevista na legislação
tributária ou criá-la fora do âmbito de sua competência;
III - recusar atendimento às petições do contribuinte de forma a
restringir-lhe as operações;
IV - negar ao contribuinte a autorização para impressão de documentos
fiscais, usando como argumento a existência de descumprimento de
obrigação principal ou acessória;



V - criar ou fazer exigências burocráticas ilegais;
VI - impor ao contribuinte a cobrança ou induzir a auto denúncia de débito,
cujo fato gerador não tenha sido devidamente apurado e demonstrado;
VII - fazer-se acompanhar de força policial nas ações fiscais, apenas para
efeito coativo, em estabelecimentos comerciais e industriais, sem que
tenha sofrido embaraço ou desacato, sem prejuízo das demais ações
fiscais em que a requisição de força policial é necessária à efetivação de
medidas previstas na legislação tributária;
X - recusar-se a identificar quando solicitado;



Art. 4º - São direitos do contribuinte:

II - o acesso gratuito aos dados e informações de seu interesse registrados

nos sistemas de tributação, arrecadação e fiscalização, e o fornecimento de

certidões, se solicitadas, sem cobranças de taxas, ressalvadas aquelas cujo

sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade do Estado;

VI - a apresentação de ordem de serviço nas ações fiscais, dispensada essa

nos casos de controle do trânsito de mercadorias, flagrantes e

irregularidades constatadas pelo fisco, nas correspondentes ações fiscais

continuadas nas empresas, inclusive;



Direitos do Contribuinte
VII - o recebimento do comprovante descritivo dos documentos, livros e

mercadorias, programas de computadores e arquivos magnéticos de

documentos fiscais, entregues à fiscalização ou por ela apreendidos, devendo a

restituição dos documentos ou livros ocorrer no prazo máximo de duzentos e

quarenta dias após a entrega à fiscalização, ressalvados os casos em que

servirem de prova da infração, assegurado o direito de extração de cópias

pelos contribuintes, como também no caso de apreensão de mercadorias, a

qual perdurará pelo tempo necessário para que se tenha a prova constituída;

VIII - a recusa a prestar informações por requisição verbal, se preferir

intimação por escrito;



Direitos do Contribuinte
IX - apresentar no prazo de até trinta dias, os documentos solicitados

pelas autoridades competentes, contados da data da ciência do

contribuinte, no caso de fiscalização em profundidade, casos em que a

ação fiscal iniciará após a entrega dos mesmos, e nos demais casos, o

prazo para a entrega dos documentos nunca será inferior a sete dias úteis;

XIII - a obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de

direitos e esclarecimento de situações de seu interesse, observado o prazo

de dez dias pela autoridade competente para fornecimento das

informações e certidões solicitadas;



Obrigações do Contribuinte
Art. 12. São obrigações do contribuinte:

V - a apresentação em ordem, quando solicitados, no prazo estabelecido

na legislação, de bens, mercadorias, informações, livros, documentos,

impressos, papéis, programas de computador ou arquivos eletrônicos;

VII - a manutenção junto à repartição fiscal de informações cadastrais

atualizadas relativas ao estabelecimento, titular, sócios ou diretores.



PARCELAMENTO

Qtde. Máxima de 
Parcelas

- 60;
- 84 (em se tratando de empresa em 
processo de recuperação judicial).

Válido para créditos 
de

- ICMS, IPVA, ITCD;
- Taxas diversas;

- Dívida Ativa Não Tributária.

Não se aplica (exceto 
quando inscritos em 

Dívida Ativa)

- créditos tributários relativos ao ICMS-ST;
- créditos tributários relativos ao ICMS-

importação.

Valor mínimo da 
parcela 50 UPF-PA

Autoridade 
competente para 

conceder
Secretário de Estado da Fazenda



OBRIGADO

Prof. Rafael Rocha



DIREITO TRIBUTÁRIO

Prof. Fernando Mauricio



Prof. Fernando Mauricio

@proffernandom

Tributário FM



IMPOSTOS DE COMPETÊNCIA
DOS ESTADOS

Prof. Fernando Mauricio



Entendimento importante do STF sobre o Assunto:

ADC 49/RN

O mero deslocamento entre estabelecimentos do mesmo
titular, na mesma unidade federada ou em unidades diferentes,
não é fato gerador de ICMS, sendo este o entendimento
consolidado nesta Corte.

Impostos dos Estados - ICMS

Direito Tributário 
Prof. Fernando Mauricio



Entendimento importante do STJ sobre o Assunto:

AREsp 424.110/PA

O entendimento da Primeira Turma do STJ é no sentido de
reconhecer o direito ao creditamento de ICMS no que concerne
à aquisição de combustível e lubrificantes por sociedade
empresária prestadora de serviço de transporte, uma vez que
tais produtos são essenciais para o exercício de sua atividade
produtiva, devendo ser considerados como insumos.

Impostos dos Estados - ICMS

Direito Tributário 
Prof. Fernando Mauricio



Entendimento importante do STF sobre o Assunto:

Súmula STJ 156

A prestação de serviço de composição gráfica, personalizada
e sob encomenda, ainda que envolva fornecimento de
mercadorias, está sujeita, apenas, ao ISS.

Impostos dos Estados - ICMS



Entendimento importante do STF sobre o Assunto:

ADI 5659/MG
Incide apenas o imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS), e
não o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS), nas
operações envolvendo o fornecimento de programas de computador
mediante contrato de licenciamento ou cessão do direito de uso,
tanto para os “softwares” padronizados quanto para aqueles
produzidos por encomenda e independentemente do meio utilizado
para a transferência, seja por meio de “download” ou por acesso em
nuvem.

Impostos dos Estados - ICMS



Entendimento importante do STJ sobre o Assunto:

Súmula STJ 391

O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica
correspondente à demanda de potência efetivamente Utilizada.

Impostos dos Estados - ICMS



Entendimento importante do STJ sobre o Assunto:

Súmula 649 STJ

“Não incide ICMS sobre o serviço de transporte
interestadual de mercadorias destinadas ao exterior.”

Se o transporte pago pelo exportador integra o preço do bem exportado,
tributar o transporte no território nacional equivale a tributar a própria
operação de exportação, o que contraria o espírito da LC 87/96 e da
própria Constituição Federal. (EREsp 710.260/RO)

Impostos dos Estados - ICMS



Entendimento importante do STF sobre o Assunto:

RE 1.025.986

“É constitucional a incidência do ICMS sobre a operação de
venda, realizada por locadora de veículos, de automóvel com
menos de 12 (doze) meses de aquisição da montadora.”

Impostos dos Estados - ICMS



Entendimento importante do STJ sobre o Assunto:

Súmula STJ 509

“É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de
ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada
inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e
venda.”

Impostos dos Estados - ICMS



Entendimento importante do STF sobre o Assunto:

Súmula STF 112

O imposto de transmissão "causa mortis" é devido pela
alíquota vigente ao tempo da abertura da sucessão.

Impostos dos Estados - ITCMD

Direito Tributário 
Prof. Fernando Mauricio



Entendimento importante do STF sobre o Assunto:

RE 213.266 / PE

Não se coaduna com o sistema constitucional norma
reveladora de automaticidade quanto à alíquota do imposto de
transmissão causa mortis, a evidenciar a correspondência com
o limite máximo fixado em resolução do Senado Federal.

Impostos dos Estados - ITCMD



Entendimento importante do STJ sobre o Assunto:

REsp 1.690.263/MG

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no
sentido de que, no caso do Imposto de Transmissão Causa Mortis e
Doação - ITCMD, a contagem do prazo decadencial tem início no
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, em
conformidade com os arts. 144 e 173, I, ambos do CTN, sendo
irrelevante a data em que o fisco teve conhecimento da ocorrência do
fato gerador.

Impostos dos Estados - ITCMD



Entendimento importante do STF sobre o Assunto:

RE 562.045 / RS

O ITCMD possui características que tornam possível graduá-lo
conforme a capacidade contributiva de cada um.

Em outras palavras, o ITCMD pode ser progressivo.

Impostos dos Estados - ITCMD



Impostos dos Estados - ITCMD

Cenário
CF/88 Art. 155, § 1º, III - terá competência para sua
instituição regulada por lei complementar:

a) se o doador tiver domicilio ou residência no exterior;

b) se o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado
ou teve o seu inventário processado no exterior;

Direito Tributário 
Prof. Fernando Mauricio



Entendimento importante do STF sobre o Assunto:

RE 851.108/SP

É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas
hipóteses referidas no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal sem
a intervenção da lei complementar exigida pelo referido dispositivo
constitucional.

Impostos dos Estados - ITCMD



Entendimento importante do STF sobre o Assunto:

RE 1.016.605

A cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores (IPVA) somente pode ser realizada pelo Estado
em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário.

Impostos dos Estados - IPVA



Entendimento importante do STJ sobre o Assunto:

REsp 1.320.825/RJ

Para o STJ, a constituição definitiva do IPVA ocorre com a
notificação do contribuinte para pagamento.

Porém, o prazo prescricional do IPVA deverá ser contado a
partir do dia seguinte à data estipulada como vencimento do
imposto.

Impostos dos Estados - IPVA



COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA

Prof. Fernando Mauricio



Competência Tributária

Bis in idem (duas vezes o mesmo):

 Ocorre quando o mesmo Ente tributante institui
múltiplas incidências tributárias sobre um mesmo Fato
Gerador.

Exemplo: IRPJ e CSLL (Tributos de Competência da União)

PIS-PASEP importação e COFINS-importação

Direito Tributário 
Prof. Fernando Mauricio



Competência Tributária

Bitributação

Ocorre quando Entes tributantes diferentes tributam o
mesmo Sujeito Passivo sobre um mesmo Fato Gerador.

 Neste caso, via de regra, existe uma invasão de
competência (assim, por regra, é vedado).

Direito Tributário 
Prof. Fernando Mauricio



Entendimento importante do STF sobre o Assunto:

RE 429.306
“....operação de importação de sistema de tomografia computadorizada,
amparada por contrato de arrendamento mercantil. Alegada
insubmissão do arrendamento mercantil, quer seria um serviço, ao fato
gerador do imposto de importação (art. 153, I, da Constituição). Por se
tratar de tributos diferentes, com hipóteses de incidência específicas
(prestação de serviços e importação, entendida como a entrada de bem
em território nacional – art. 19 do CTN), a incidência concomitante do II e
do ISS não implica bitributação ou de violação de pretensa exclusividade
e preferência de cobrança do ISS.

Competência Tributária



IMPOSTOS DE COMPETÊNCIA
DA UNIÃO

Prof. Fernando Mauricio



Entendimento importante do STJ sobre o Assunto:

REsp 1.273.396-DF

Não tendo participado do fato gerador do tributo, a
declaração conjunta de imposto de renda não torna o
cônjuge corresponsável pela dívida tributária dos
rendimentos percebidos pelo outro.

Imposto de Renda

Direito Tributário 
Prof. Fernando Mauricio



Entendimento importante do STF sobre o Assunto:

RE 607.886/RJ

É dos Estados e Distrito Federal a titularidade do que
arrecadado, considerado Imposto de Renda, incidente na
fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por si,
autarquias e fundações que instituírem e mantiverem.

Imposto de Renda

Direito Tributário 
Prof. Fernando Mauricio



Entendimento importante do STF sobre o Assunto:

Súmula Vinculante 58

“Inexiste direito a crédito presumido de IPI relativamente à
entrada de insumos isentos, sujeitos à alíquota zero ou não
tributáveis, o que não contraria o princípio da não
cumulatividade.”

Imposto Produtos
Industrializados



Entendimento importante do STJ sobre o Assunto:

REsp 860.369/PE - STJ

“1. O direito ao crédito de IPI, fundado no princípio da não-
cumulatividade, decorrente da aquisição de matéria-prima,
produto intermediário e material de embalagem utilizados
na fabricação de produtos isentos ou sujeitos ao regime de
alíquota zero, exsurgiu apenas com a vigência da Lei
9.779/99"

Imposto Produtos
Industrializados

Direito Tributário 
Prof. Fernando Mauricio



Entendimento importante do STF sobre o Assunto:

RE 606.314/PE

“É constitucional a fixação de alíquotas de IPI superiores a zero
sobre garrafões, garrafas e tampas plásticas, ainda que
utilizados para o acondicionamento de produtos essenciais”

Imposto Produtos
Industrializados

Direito Tributário 
Prof. Fernando Mauricio



Entendimento importante do STF sobre o Assunto:

RE 946.648-SC

“É constitucional a incidência do imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) no desembaraço aduaneiro de bem
industrializado E na saída do estabelecimento importador para
comercialização no mercado interno.”

Imposto Produtos
Industrializados

Direito Tributário 
Prof. Fernando Mauricio



Entendimento importante do STJ sobre o Assunto:

Resp 1.403.532/SC

“2. Não há qualquer ilegalidade na incidência do IPI na saída
dos produtos de procedência estrangeira do estabelecimento
do importador, já que equiparado a industrial pelo art. 4º, I, da
Lei n. 4.502/64, com a permissão dada pelo art. 51, II, do CTN”.

(Continua...)

Imposto Produtos
Industrializados

Direito Tributário 
Prof. Fernando Mauricio



Entendimento importante do STJ sobre o Assunto:

3. Interpretação que não ocasiona a ocorrência de bis in idem,
dupla tributação ou bitributação, porque a lei elenca dois fatos
geradores distintos, o desembaraço aduaneiro proveniente da
operação de compra de produto industrializado do exterior e a
saída do produto industrializado do estabelecimento importador
equiparado a estabelecimento produtor, isto é, a primeira
tributação recai sobre o preço de compra onde embutida a
margem de lucro da empresa estrangeira e a segunda tributação
recai sobre o preço da venda, onde já embutida a margem de lucro
da empresa brasileira importadora.

Imposto Produtos
Industrializados



Entendimento importante do STF sobre o Assunto:

ADI 1.648

“A alienação de salvados configura atividade integrante das
operações de seguros e não tem natureza de circulação de
mercadoria para fins de incidência do ICMS.”

Súmula Vinculante 32: O ICMS não incide sobre alienação de salvados
de sinistro pelas seguradoras.

IOF

Direito Tributário 
Prof. Fernando Mauricio



Prof. Fernando Mauricio

CRÉDITO TRIBUTÁRIO



Entendimento importante do STJ sobre o Assunto:

Súmula STJ 436

“A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo
débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada
qualquer outra providência por parte do fisco.

Crédito Tributário

Direito Tributário 
Prof. Fernando Mauricio



Entendimento importante do STF sobre o Assunto:

Súmula Vinculante 21

É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento
prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso
administrativo.

Reclamações e Recursos



Entendimento importante do STJ sobre o Assunto:

Ag 1094144/SP

“O recurso administrativo, mesmo inadimissível, suspende a
exigibilidade do crédito tributário e, por consequência o
curso prescricional, pois o contribuinte tem direito à
resposta estatal que, enquanto pendente de solução, impede
a propositura da ação de cobrança”.

Reclamações e Recursos



Entendimento importante do STJ sobre o Assunto:

REsp 1.401.122/PE

“Nos termos da jurisprudência do STJ, a reclamação ou
recurso administrativo, mesmo intempestivo, suspende a
exigibilidade do crédito tributário e, por consequência o
curso do prazo prescricional, enquanto perdurar o
contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III, do
CTN”.

Reclamações e Recursos



Entendimento importante do STF sobre o Assunto:

Súmula 544 do STF

“Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não
podem ser livremente suprimidas”.

Exclusão do Crédito 
Tributário

Direito Tributário 
Prof. Fernando Mauricio



Restituição

Como regra, apenas o contribuinte de direito pode pleitear a
restituição dos valores pagos indevidamente em relação aos
tributos indiretos.

Direito Tributário 
Prof. Fernando Mauricio



Pagamento

Porém, em alguns julgados mais recentes envolvendo
concessionárias de serviços públicos, o STJ tem entendido
como cabível o pedido de restituição ser realizado pelo
contribuinte de fato.

 Assim, o contribuinte de fato possui legitimidade ativa
para propor ação de repetição de indébito em relação ao
ICMS cobrado por serviços públicos concedidos.

Direito Tributário 
Prof. Fernando Mauricio



Entendimento importante do STJ sobre o Assunto:

REsp 1.299.303-SC

“Diante do que dispõe a legislação que disciplina as concessões
de serviço público e da peculiar relação envolvendo o Estado-
concedente, a concessionária e o consumidor, esse último tem
legitimidade para propor ação declaratória c/c repetição de
indébito na qual se busca afastar, no tocante ao fornecimento de
energia elétrica, a incidência do ICMS sobre a demanda
contratada e não utilizada.”

Extinção do Crédito
Tributário

Direito Tributário 
Prof. Fernando Mauricio



Entendimento importante do STJ sobre o Assunto:

AREsp 1.273.046-RJ

“A matriz pode discutir relação jurídico-tributária, pleitear
restituição ou compensação relativamente a indébitos de suas
filiais.”

Extinção do Crédito
Tributário

Direito Tributário 
Prof. Fernando Mauricio



FISCALIZAÇÃO, DÍVIDA ATIVA
E CND

Prof. Fernando Mauricio



Cenário
Divulgações das Informações

O CTN traz 4 exceções ao sigilo fiscal, conforme prevê o § 3º do
Artigo 198.

Estas hipóteses, segundo o CTN, não são protegidas contra
divulgação por parte do Fisco!

Fiscalização

Direito Tributário 
Prof. Fernando Mauricio



Art. 198. § 3º Não é vedada a divulgação de informações
relativas a:

I – representações fiscais para fins penais;

II – inscrições na Dívida Ativa da Fazenda Pública;

III – parcelamento ou moratória; e
IV - incentivo, renúncia, benefício ou imunidade de natureza
tributária cujo beneficiário seja pessoa jurídica.

Fiscalização

Direito Tributário 
Prof. Fernando Mauricio



Entendimento importante do STJ sobre o Assunto:

Súmula STJ 392

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA)
até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito
passivo da execução.”

Dívida Ativa

Direito Tributário 
Prof. Fernando Mauricio



Entendimento importante do STJ sobre o Assunto:

REsp 1.465.141/CE

“Não se admite alteração da CDA quando necessária a
modificação do próprio lançamento, por não se enquadrar
nos casos de mero erro material ou formal.”

Dívida Ativa

Direito Tributário 
Prof. Fernando Mauricio



Entendimento importante do STJ sobre o Assunto:

AREsp 219.498/PR

“Não se admite a substituição da CDA para alteração do
sujeito passivo dela constante, por não se tratar de mero
erro formal ou material, mas de alteração do próprio
lançamento.”

Dívida Ativa

Direito Tributário 
Prof. Fernando Mauricio



Entendimento importante do STJ sobre o Assunto:

REsp 1895557-SP

“A validade do protesto de CDA emitida por Fazenda Pública
Estadual ou Fazenda Municipal não está condicionada à
previa existência de lei local que autorize a adoção dessa
modalidade de cobrança extrajudicial.”

Dívida Ativa

Direito Tributário 
Prof. Fernando Mauricio



@proffernandom

Direito Tributário
Prof. Fernando Mauricio

Tributário FM



OBRIGADO

Prof. Fernando Mauricio



Tecnologia da Informação

Prof. Raphael Lacerda

https://www.instagram.com/p/B74PyOzj5V3/ 
https://www.estrategiaconcursos.com.br/blog/prazer-um-eterno-estudante/

http://www.instagram.com/p/B74PyOzj5V3/
http://www.estrategiaconcursos.com.br/blog/prazer-um-eterno-estudante/


DICAS E AGENDA!

@canetas.pretas

@canetaspretas  
@lacerdaphjobs





AGORA EM ÁUDIO TBM!



SEU LUGAR É AQUI!!!

@canetas.pretas



CONCURSEIRO
X

APROVADO



❑ Gerência de Projetos: Conceitos básicos. Processos do PMBOK. Planejamento e controle de
métricas de projeto. Planejamento e avaliação de iterações.

❑ Gestão de Processos de Negócio: Modelagem de processos.

❑ Governança de TI: Alinhamento estratégico entre Área de TI e Negócios.

❑ Políticas e procedimentos. Análise SWOT. BSC - Balanced Scored.

❑ Banco de Dados: Conceitos básicos. Business Intelligence (BI): Conceitos de
Datawarehouse. Conceitos de DataMining.

❑ AplicaçõesWEB: Portais corporativos e colaborativos.

❑ Segurança da Informação: Conceitos básicos. Certificação digital. Criptografia. Assinatura
digital.

❑ Redes: Conceito de rede. Acesso remoto e rede Wireless.

Prof. Raphael Lacerda

Edital
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SEFA-PA/2022



SEFA-PA/2022
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SEFA-PA/2022



REDES

Prof. Raphael Lacerda



Comutação

Vantagens

Uso mais eficiente da largura de 
banda da rede.

As redes são mais baratas de 
construir e manter.

O reencaminhamento automático 
ajuda a evitar a perda de pacotes.

Desvantagens

Conexões e qualidade de chamada 
ruins.

Mais vulnerável a interferências
externas de dados e ameaças à
segurança.

Latência imprevisível.

Vantagens

Conexões mais confiáveis. 

Melhor qualidade de áudio. 

Geralmente, mais seguro.

Desvantagens

As redes são mais caras de usar, 
construir e manter.

Uso ineficiente da largura de 
banda da rede.



A comutação de pacotes é a técnica que envia uma mensagem de dados dividida em
pequenas unidades chamadas de pacotes. Essa técnica

A reserva previamente a largura de banda para realizar a comunicação entre origem e destino.

B é menos tolerante a falhas em relação à comutação de circuitos.

C transmite pacotes em ordem, por um único caminho até o destino.

D utiliza a distância entre origem/destino e o tempo de ligação para tarifar o serviço.

E não exige o prévio estabelecimento de um caminho dedicado para a transmissão dos
pacotes de dados.

https://www.teleco.com.br/tutoriais/tutorialvoipconv/pagina_3.asp

QUESTÃO DE PROVA

http://www.teleco.com.br/tutoriais/tutorialvoipconv/pagina_3.asp


COMPARATIVO

https://www.teleco.com.br/tutoriais/tutorialvoipconv/pagina_3.asp

http://www.teleco.com.br/tutoriais/tutorialvoipconv/pagina_3.asp


COMPARATIVO

https://www.teleco.com.br/tutoriais/tutorialvoipconv/pagina_3.asp

http://www.teleco.com.br/tutoriais/tutorialvoipconv/pagina_3.asp


Roteamento

https://www.teleco.com.br/tutoriais/tutorialredeipec1/pagi 
na_3.asp

dado um conjunto de roteadores 
conectados por enlaces, uma algoritmo 
descore um ‘bom’ caminho entre o 
roteador de fonte e o roteador de  
destino. Normalmente um ‘bom’ caminho 
é aquele que tem o ‘menor custo’

http://www.teleco.com.br/tutoriais/tutorialredeipec1/pagi


Vetor Distância (RIP - Bellman-Ford e IGRP)

● um roteador não precisa conhecer todo o caminho para cada
segmento de rede; requer apenas saber a direção ou vetor
para enviar o pacote.

● enviam periodicamente todas ou partes de sua tabela de
roteamento para seus vizinhos adjacentes (mesmo que não
haja atualização)
○ atualiza a tabela de roteamento completa.

● Esse processo é chamado de "roteamento por boato"
● calcula a melhor rota com base na distância



Link State (OSPF - Dijsktra)

● roteador recebe informações completas sobre a topologia da
rede.

● respondem rapidamente às mudanças de rede.
● atualiza apenas o estado do link
● calcula a melhor rota com base no menor custo



Comparativo

https://pt.gadget-info.com/difference-between-distance-vector-routing

No vetor de distância, o compartilhamento 
de roteamento, as informações de todo o 
sistema autônomo e as informações são 
compartilhadas apenas com os vizinhos. 
Por outro lado, no roteamento de estado 
de link, os roteadores compartilham o 
conhecimento apenas sobre seus vizinhos 
e as informações são compartilhadas 
com todos os roteadores.



Questão de Prova

São vantagens do protocolo OSPF, em relação ao RIP, a
convergência rápida e a ausência de loop. Enquanto o RIP
converge proporcionalmente ao número de nós da rede, o OSPF
converge em uma proporção logarítmica ao número de enlaces, o
que torna a convergência do OSPF muito mais rápida.



Questão de Prova

O algoritmo SPF (Shortest Path First) de Dijskstra, utilizado nos
protocolos de roteamento de estado do enlace, utiliza as
informações de cada roteador para o cálculo das melhores rotas
para todos os destinos a partir de uma mesma origem. Em termos
de expansão, esse algoritmo tem vantagem sobre o de vetor
distância, pois o cálculo do melhor caminho é feito localmente e
não depende do cálculo de roteadores intermediários.



Questão de Prova

O RIP (routing information protocol) é um protocolo de
roteamento que utiliza o algoritmo de roteamento denominado
vetor distância.



Questão de Prova

Entre as vantagens do protocolo OSPF sobre o RIP, destaca-se o
desempenho; enquanto o primeiro faz um balanceamento de
carga entre as melhores rotas, o segundo envia os dados por meio
de rota estática, desconsiderando o delay do próximo roteador.



Questão de Prova

O RIP é um protocolo da classe Distance Vector que utiliza
contagem de saltos para determinação da melhor rota para uma
rede remota. Caso se encontre mais de um link para a mesma rede
com o mesmo número de saltos para ambas, o referido protocolo
executará, automaticamente, o round-robin load balance.



Barramento



Anel



Estrela



Malha/MESH



PAN



Modelo OSI

https://www.alura.com.br/artigos/co 
nhecendo-o-modelo-osi

http://www.alura.com.br/artigos/co


Resumo



Protocolos

https://edca.com.br/blog/modelo-osi



Protocolos

https://edca.com.br/blog/modelo-osi



FGV/Câmara/2021

A configuração de um endereço IP em um computador pode ser
situada na seguinte camada do modelo de referência OSI para redes de
computadores:

A 1 Camada Física;
B 2 Camada de Enlace de Dados;

C 3 Camada de Rede;

D 4 Camada de Transporte;

E 5 Camada de Sessão.



A importância do modelo de referência ISO/OSI está, principalmente, na forma como
os conceitos estão organizados em camadas com funções bem definidas. A camada
que tem a função de prover um mecanismo de controle de fluxo, e que, essa função
controla o envio de dados pelo transmissor de modo que o receptor não seja
inundado com uma quantidade de dados que não consiga processar, é denominada
de:

A Camada física.

B Camada de transporte.

C Camada de enlace.

D Camada de rede.

IESES/2021



No modelo de referência OSI (Open Systems Interconnection) de redes de computadores, é
papel da Camada de Apresentação

A renderizar no navegador do usuário páginas HTML e CSS, permitindo sua visualização.

B realizar autenticação de usuário e refazer conexões perdidas, mantendo o contexto anterior.

C prover conexões lógicas confiáveis usando uma camada subjacente não confiável de entrega
de datagramas.

D rotear pacotes de dados pela rede, encaminhando cada pacote por uma rota válida até que
chegue a seu destino.

E converter representações de dados entre diferentes formatos ou convenções de modo
transparente à camada de aplicação.

VUNESP/2021



Os roteadores operam na camada de rede do modelo ISO/OSI.

Cespe/PF/2021



PMBOK

Prof. Raphael Lacerda



PMBOK
● PMBOK

○ guia de boas práticas
○ NÃO é uma metodologia

● Projeto é um esforço temporário empreendido para criar um
produto, serviço ou resultado exclusivo

● É possível customizar
● Base sobre a qual as organizações podem criar suas

metodologias

Prof. Raphael Lacerda



PROJETO
para criar um● Projeto é um esforço temporário empreendido

produto, serviço ou resultado exclusivo
● Elementos repetitivos podem estar presentes em algumas

entregas e atividades
● Pode envolver um único indivíduo ou um grupo
● Temporário

○ início e término definidos
● Esforço ⇒ demanda uma série de recursos

Prof. Raphael Lacerda



Por que fazer um?

Prof. Raphael Lacerda



portfólios

● Coleção de projetos, programas, sub-portfólios e operações para
alcançar objetivos estratégicos

● Prioriza trabalho
● estratégia/investimentos
● Se o relacionamento entre os projetos for SOMENTE o de um

cliente, fornecedor, tecnologia ou recurso compartilhado, o
esforço deve ser gerenciado como um PORTFÓLIO de projetos e
não como um PROGRAMA.

Prof. Raphael Lacerda

Portfólio |Programa |Projeto



programas

● interdependência dos projetos
● Obter benefícios e controle não disponíveis ao gerenciar projetos

individualmente
● são sempre parte de um portfólio
● SEMPRE terá uma coleção de projetos → relacionados através do

resultado comum ou capacidade coletiva
● PODEM incluir elementos de trabalho relacionado fora do escopo

dos projetos distintos do programa → ROTINAS

Prof. Raphael Lacerda

Portfólio |Programa |Projeto



Portfólio |Programa |Projeto

Prof. Raphael Lacerda

Projetos

● → escopo → metas e objetivos organizacionais
● Podem estar dentro ou fora de um programa, mas de qualquer

forma, sempre são parte de um portfólio (PMBOK 5)
● projetos podem estar foram de um PORTFÓLIO (PMBOK6)



Visão Global

Prof. Raphael Lacerda



Gerente de Projetos
● Conhecimento

○ O que o gerente sabe
● Desempenho

○ O que o gerente faz
○ Refere-se ao que o gerente de projetos é capaz de fazer ou

realizar quando aplica seu conhecimento em gerenciamento
de projetos.

● Pessoal
○ Habilidades interpessoais

Prof. Raphael Lacerda



Gerente de Projetos

Prof. Raphael Lacerda



PMBOK-6

Prof. Raphael Lacerda



Ciclo de Vida

Prof. Raphael Lacerda



Prof. Raphael Lacerda

Tipos de Ciclo
● Previstos / Preditivos (CASCATA)

○ Escopo, prazo e custo determinados no início do projeto
○ NÃO pode iniciar uma fase antes da outra ter terminado
○ Fases totalmente planejados

● Iterativo
○ Escopo determinado no início, mas os prazos e custos são

modificados à medida que a equipe de projeto compreende
melhor o produto

● Incremental
○ mais flexibilidade para ADMINISTRAR mudanças dos

objetivos e escopo
○ entrega é produzida por uma série de iterações que

adicionam funcionalidade



● Adaptativo
○ São também iterativos, a diferença é que serão iterações mais

rápidas com tempo e custo fixo
○ ágeis, iterativos, incrementais
○ orientado a mudanças

● Híbrido
○ combinação de um ciclo adaptativo e preditivo

Prof. Raphael Lacerda

Tipos de Ciclo



Grupos de Processos

Prof. Raphael Lacerda



Grupos de Processos

Prof. Raphael Lacerda



Decorar!

https://dicaspmp.pmtech.com.br/fluxo-pmbok/

https://www.pmtech.com.br/artigos/Fluxo_PMBOK_6aEd_Mau 
ro_Sotille.pdf

http://www.pmtech.com.br/artigos/Fluxo_PMBOK_6aEd_Mau


Decorar!



Integração



Escopo



EAP



Cronograma



Diagrama de Rede



Custos



Qualidade



Recursos



Comunicações



Riscos



Partes Interessadas



FADESP/2012

O PMBOK (Project Management Body of Knowledge) é organizado em
áreas de conhecimento, sendo cada uma delas descrita por processos.
A área de conhecimento do PMBOK denominada “Gerência do tempo
do projeto” possui os seguintes processos, exceto:

A Sequenciamento das atividades. 

B Controle do cronograma.

C Definição das atividades. 

D Verificação do escopo.



FADESP/2013
Um Escritório de Projetos (Project Management Office, PMO) é um corpo ou entidade
organizacional à qual são distribuídas várias responsabilidades relacionadas ao gerenciamento
centralizado e coordenado dos projetos sob seu domínio. Dentre os objetivos abaixo, aquele
que não se enquadra nos objetos de um PMO dentro de uma organização é

A Gerencia as principais mudanças do escopo do programa que podem ser vistas como
possíveis oportunidades para melhor alcançar os objetivos de negócios.

B Otimiza o uso dos recursos organizacionais compartilhados entre todos os projetos.

C Gerencia as metodologias, padrões, o risco/oportunidade global e as interdependências
entre os projetos no nível da empresa.

D Gerencia as restrições (escopo, cronograma, custo, qualidade, etc.) dos projetos individuais.



FADESP/2013
Acerca do Gerenciamento de Portfólio, é correto afirmar que

A tem como objetivo estabelecer e manter a integridade de todos os produtos de
trabalho de um processo ou projeto e disponibilizá-los a todos os envolvidos.

B se trata de um mecanismo utilizado pela organização que estabelece as metas,
escopo e estratégias para o tratamento de questões relacionadas ao negócio,
pessoas, processo e tecnologia.

C no COBIT 4.1, é tratado pelo processo de TI denominado “PO10 - Gerenciar
Projetos”.

D possibilita uma gerência mais efetiva dos investimentos realizados, visando atender
aos objetivos estratégicos da organização.



FADESP/2013

A aplicação de conhecimentos, habilidades e técnicas na
realização de determinadas atividades para atingir a um conjunto
de objetivos pré-definidos através da mobilização de recursos
técnicos e humanos denomina-se gestão
A de projetos.

B participativa.

C de custos e oportunidades.

D de contextos diversos.



FADESP/MPE-PA/2012
Os seguintes itens são saídas do desenvolvimento do Termo de Abertura do Projeto:

A

Requisitos de Alto Nível e Resumo do Orçamento.

B

Cronograma de Testes e EAP Detalhada.

C

Plano de Mitigação de Riscos e Escopo de Testes.

D

Descrição detalhada do projeto e cronograma de implantação.



FADESP/MPE-PA/2012
I – O PMBOK apresenta a EAP (Estrutura Analítica do Projeto) como uma saída da definição do escopo do projeto.

II – Programas possuem objetivos definidos e o seu escopo é progressivamente elaborado durante o ciclo de vida do 
programa.

III – Um Escritório de Projetos é um corpo ou entidade organizacional à qual são atribuídas várias responsabilidades 
relacionadas ao gerenciamento centralizado e coordenado dos projetos sob seu domínio.

IV – O escopo do projeto é definido como o processo requerido para assegurar que o projeto inclui todo o serviço 
necessário para completar o projeto.



FADESP/MPE-PA/2012
No PMBOK, o processo que agrega os custos estimados de atividades individuais ou pacotes de trabalho para estabelecer uma linha de
base dos custos é o de

Alternativas

A

Estimar o Escopo.

B

Determinar o Orçamento.

C

Desenvolvimento do Cronograma.

D

Estimativa de Investimento e Custeio.



FADESP/MPE-PA/2012
A área de conhecimento do PMBOK à qual compete desenvolver o termo de abertura do projeto, desenvolver o plano de gerenciamento
do projeto e encerrar o projeto é o gerenciamento

Alternativas

A

das Comunicações.

B

do Escopo do Projeto.

C

do Tempo do Projeto.

D

de Integração do Projeto.



FADESP/MPE-PA/2012
Segundo o PMBOK, a linha base do escopo (que faz parte do plano de gerenciamento do projeto) é composta por

A

EAP ,Entrevista com Cliente e Plano de Atividades.

B

Declaração dos Requisitos, CPM e Riscos Identificados.

C

Declaração do Escopo, EAP e Dicionário da EAP.

D

Plano de Mitigação de Escopo, Cronograma do Projeto e EAP.



Quadrix/2021

De acordo com a metodologia de gestão de projetos do PMI (Project
Management Institute), os cinco grupos de processos de um projeto são:

Alternativas

A iniciação; execução; revisão; controle; e encerramento.

B iniciação; planejamento; revisão; controle; e encerramento.
C iniciação; planejamento; execução; controle; e encerramento.

D iniciação; execução; revisão; controle; e reinício.

E planejamento; execução; revisão; controle; e encerramento.



IESES/2021
Sobre projetos, segundo o PMBOK, verifique as assertivas e assinale a INCORRETA:

Alternativas

A Os projetos são temporários e suas entregas também. Os projetos podem produzir entregas de natureza
social, econômica, material ou ambiental. No entanto, as entregas têm durabilidade restrita, o que
mobiliza a contínua elaboração de novos projetos.

B Projetos impulsionam mudanças nas organizações. Do ponto de vista de negócios, um projeto
destina-se a mover uma organização de um estado a outro, para atingir um objetivo específico.

C Projetos são realizados para cumprir objetivos através da produção de entregas. Um objetivo é definido
como um resultado a que o trabalho é orientado, uma posição estratégica a ser alcançada ou um
propósito a ser atingido, um produto a ser produzido ou um serviço a ser realizado.

D A natureza temporária dos projetos indica que eles têm um início e um término definidos. Temporário
não significa necessariamente que o projeto seja de curta duração.



CESPE/2021

De acordo com o PMBOK 6.ª edição, o escritório de gerenciamento de
projetos que realiza a designação dos gerentes de projetos e é
responsável pelo controle dos projetos é do tipo

Alternativas

A controle.

B repositório.

C diretivo.

D suporte.



CESPE/2020
De acordo com o PMBOK, o escritório de gerenciamento de projetos (PMO) é uma entidade
designada a padronizar os processos de governança relacionados aos projetos da organização,
e sua estrutura e responsabilidades podem variar. A estrutura de PMO que possui um poder de
controle médio, ou seja, fornece suporte e exige conformidade com metodologias e modelos
de gerenciamento de projetos, padrões e templates de artefatos, assim como conformidade
com a governança, é uma estrutura do tipo

A balanceada.

B controle.

C matricial.

D projetizada.

E suporte.



CESPE/2021

Os escritórios de projeto do tipo diretivo assumem o controle dos
projetos que estão sobre a sua responsabilidade, ao passo que os
do tipo de controle fornecem suporte e exigem vários tipos de
conformidade.



SELECON/2021
No que diz respeito ao desenvolvimento de um projeto e em conformidade com o PMI/PMBoK, a seguir
são listados três processos.

I. Orientar e gerenciar a execução do projeto II. Monitorar e controlar o trabalho do projeto III.
Desenvolver o plano de gerenciamento de projeto

Esses processos fazem parte da área de conhecimento denominada Gerenciamento de:

Alternativas

A Tempo do Projeto

B Integração do Projeto

C Aquisições do Projeto

D Riscos do Projeto



Decorar!



BANCO DE DADOS

Prof. Raphael Lacerda



old 
but 
gold!

Prof. Raphael Lacerda



Modelagem

Prof. Raphael Lacerda



Normalização

Prof. Raphael Lacerda



Normalização

Prof. Raphael Lacerda



SQL

-VDL – Vision Definition Language 
(visualização).

-SDL – Storage Definition 
Language (esquema).

Prof. Raphael Lacerda



QUESTÃO DE PROVA
SELECT * FROM pessoa

Para recuperar todos os registros da tabela pessoa, cujo campo sobrenome começa com a letra
B, deverá ser acrescentado ao final do comando

Alternativas

A WHERE sobrenome IS 'B*'

B WHERE sobrenome = 'B'

C WHERE sobrenome[1] = 'B'

D WHERE sobrenome EQUALS 'B*'

E WHERE sobrenome LIKE 'B%'



Prof. Raphael Lacerda

BI

organizados, limpos, 
preenchidos, otimizados, 
compliance, padronizados

ETL
- ● EXTRACT
● TRANSFORM
● LOAD



Modelando

Prof. Raphael Lacerda



Modelando

Prof. Raphael Lacerda



clusterização em SC

https://www.aquare.la/inteligencia-artificial-aplicada-as-obras-de-santa-catarina/
Prof. Raphael Lacerda

https://www.aquare.la/inteligencia-artificial-aplicada-as-obras-de-santa-catarina/


Clustering

Prof. Raphael Lacerda



Aglomerativo (AGNES)
● bottom-up (juntado)

Prof. Raphael Lacerda



Divisível (DIANA)
● top-down (separando)
● Nó raiz

Prof. Raphael Lacerda



https://bolapresa.com.br/as-13
-posicoes-do-basquete/

https://bolapresa.com.br/as-13-posicoes-do-basquete/
https://bolapresa.com.br/as-13-posicoes-do-basquete/


Prof. Raphael Lacerda

Holdout
● Dividir o dataset em dois: train e o test (80/20)
● Random subsampling - repetir o holdout várias vezes
● Ótimo para grandes conjuntos de dados



Prof. Raphael Lacerda

Cross-Validation
● k-fold cross-validation
● dividido randomicamente em grupos (test e train)
● Dá uma melhor ideia de como o modelo vai ser eficiente de  

acordo com dados não previstos

https://medium.com/@eijaz/holdout-vs-cross-validation-in-machine-learning-763 
7112d3f8f

https://medium.com/@eijaz/holdout-vs-cross-validation-in-machine-learning-763


k-Nearest-Neighbors (k-NN)
● Aprendizado supervisionado por analogia
● comparativo entre um registro de teste e treinamento que são

similares
● a classe de xq é dada pela classe que ocorrer com maior

frequência entre os k vizinhos

https://towardsdatascience.com/building-a-k-nearest-ne 
ighbors-k-nn-model-with-scikit-learn-51209555453a

Prof. Raphael Lacerda



Regressão /Predição

Prof. Raphael Lacerda



Associação

Prof. Raphael Lacerda



Agrupamento

Prof. Raphael Lacerda





MACHINE LEARNING

Prof. Raphael Lacerda



MACHINE LEARNING

Prof. Raphael Lacerda



SANASA/2019
As ferramentas de Exploração identificadas como Ferramenta 1 e
Ferramenta 2 na imagem, dentro do contexto a que se aplicam, são,
dentre outras,
A Staging Area e Data Mining.

B OLAP e Data Mining.

C Snowflake e Staging Area.

D OLAP e Near Line Storage.

E Near Line Storage e Star Schema.

Prof. Raphael Lacerda



CESPE/SEFAZ-RS/2019

Conceitos Básicos 
Prof. Raphael Lacerda

No modelo relacional, a afirmação “Duas tuplas distintas, em
qualquer estado da relação, não podem ter valores idênticos para os
atributos na chave” é

A falsa

B uma restrição de domínio do modelo.

C uma propriedade exclusiva do modelo objeto-relacional.

D uma condição que deverá estar explícita na representação dos
atributos de uma tupla.

E uma propriedade de chave do modelo.



CESPE/SEFAZ-RS/2019

Conceitos Básicos 
Prof. Raphael Lacerda

No modelo relacional, variável corresponde a

A uma constante individual.

B um valor variável que não possui local no tempo nem no espaço.

C uma matriz de valores codificados e armazenados na memória.

D um recipiente para se armazenar um valor que pode ser atualizado.

E um valor que não admite substituição.



CESPE/SEFAZ-RS/2019
No mapeamento de um modelo entidade-relacionamento para um
modelo relacional de banco de dados, o tipo de relacionamento que
implica a criação de uma terceira tabela para onde serão transpostos
as chaves primárias e os eventuais atributos das duas tabelas originais
é denominado
A relacionamento N:N. 

B relacionamento 1:1.

C relacionamento 1:N.
D autorrelacionamento 1:N. 

E relacionamento ternário.



CESPE/SEFAZ-RS/2019
particularesNo modelo entidade-relacionamento, as propriedades

que descrevem uma entidade são denominadas

A valores.

B atributos.
C chaves primárias.

D relacionamentos.

E instâncias.



A respeito do BI (business intelligence), assinale a opção correta. 

A

O BI consiste na transformação metódica e consciente das
informações exclusivamente prestadas pelos tomadores de decisão
em novas formas de conhecimento, para evolução dos negócios e
dos resultados organizacionais.

B

ETL é o processo de análise de dados previsto pela arquitetura de BI.

Prof. Raphael Lacerda

Cespe/SEFAZ-RS/2019



Cespe/SEFAZ-RS/2019

Prof. Raphael Lacerda

C.As técnicas do BI objetivam definir regras para a formatação
adequada dos dados, com vista a sua transformação em depósitos
estruturados de informações, sem considerar a sua origem.

D.O repositório de dados analíticos de BI é representado pelas
diversas bases de dados relacionais e por repositórios de dados que
utilizem modelagens relacionais.

E A camada de apresentação de uma arquitetura de BI é aquela em
que as informações são organizadas e centralizadas.



Cespe/SEFAZ-RS/2019
O data warehouse diferencia-se dos bancos de dados transacionais
porque

A trabalha com dados atuais, mas não com dados históricos.

B faz uso intenso de operações diárias e de processamento de
transações continuamente.

C possui milhares de usuários de diferentes níveis hierárquicos dentro
da organização.

D tem dimensionalidade genérica e níveis de agregação ilimitados.

E utiliza ferramentas de prospecção e consulta de dados baseadas em 
OLTP (on-line transaction processing).



Com relação aos modelos de dados multidimensionais, assinale a
opção correta.

A

A principal característica da tabela de fatos é a ausência de dados
redundantes, o que melhora o desempenho nas consultas.

B

Esses modelos são cubos de dados, sendo cada cubo representado
por uma única tupla com vários atributos.

Cespe/SEFAZ-RS/2019



1 - Importante componente de um data warehouse é o data staging
area, cuja função é extrair, transformar e carregar os dados obtidos de
diversas fontes

remoção
2 - Ferramentas ETL são utilizadas na

de

da empresa.
extração, transformação e

dados.
3- Em processos ligados a ETL, os dados são identificados e
extraídos de diferentes fontes, incluindo sistemas de banco de dados
e aplicações.

4- As ferramentas de business inteligence, encarregadas de extrair e
carregar dados na base de dados de BI, são denominadas
ferramentas de ETL.

Cespe/várias



Data Mining

Prof. Raphael Lacerda



Prof. Raphael Lacerda

No que se refere aos diversos tipos de algoritmos utilizados para
minerar dados, a técnica utilizada em tarefas de classificação,
regressão e segmentação de dados em tipos de dados heterogêneos
é denominada
A algoritmos genéticos.

B redes neurais.

C banco objeto relacional.

D classes privadas.

E redes privadas.

Cespe/TCE-RO/2019



Pode-se definir mineração de dados como o processo de identificar,
em dados, padrões válidos, novos, potencialmente úteis e, ao final,
compreensíveis.

Descobrir conexões escondidas e prever tendências futuras é um dos
objetivos da mineração de dados, que utiliza a estatística, a
inteligência artificial e os algoritmos de aprendizagem de máquina.

Prof. Raphael Lacerda

Cespe/2018



Pode-se definir mineração de dados como o processo de identificar,
em dados, padrões válidos, novos, potencialmente úteis e, ao final,
compreensíveis.

Prof. Raphael Lacerda

Descobrir conexões escondidas e prever tendências futuras é um dos
objetivos da mineração de dados, que utiliza a estatística, a
inteligência artificial e os algoritmos de aprendizagem de máquina.

Cespe/2018



Na técnica de árvore de decisão em data mining, é empregada a
abordagem denominada

A análise de volumetria.
B combinação de variáveis.

C estratificação.

D avaliação de dados.

E percepção.

Prof. Raphael Lacerda

Cespe/várias

https://www.forbes.com/sites/kashmirhill/2012/02/16/how-target-figured-out-a-teen-girl-was-pregn 
ant-before-her-father-did/#2d551d266686

https://www.forbes.com/sites/kashmirhill/2012/02/16/how-target-figured-out-a-teen-girl-was-pregnant-before-her-father-did/#2d551d266686
https://www.forbes.com/sites/kashmirhill/2012/02/16/how-target-figured-out-a-teen-girl-was-pregnant-before-her-father-did/#2d551d266686


podem ser usadasEm DataMining, as árvores  
sistemas de classificação

de decisão  
para

com  
atribuir informação de tipo.

Com o uso da classificação como técnica de Data Mining, busca-se a
identificação de uma classe por meio de múltiplos atributos. Essa
técnica também pode ser usada em conjunto com outras técnicas de
mineração de dados.

Cespe/várias

Prof. Raphael Lacerda



O modelo snowflake acrescenta graus de normalização às tabelas de
dimensões, eliminando redundâncias; em termos de eficiência na
obtenção de informações, seu desempenho é melhor que o do
modelo estrela, o qual, apesar de possuir um único fato, possui
tamanho maior que o do snowflake, considerando-se a
desnormalização das tabelas de dimensões.

Prof. Raphael Lacerda

Cespe/CGM/2018



1- Uma vez que os esquemas floco de neve possuem menor
redundância do que os esquemas estrela, sua manutenção é mais
fácil de ser realizada.

2- Na modelagem dimensional, implementada em sistemas de data
warehouse, o esquema snowflake caracteriza-se por possuir diversas
tabelas de fatos e de dimensões, sendo estas últimas organizadas
hierarquicamente na terceira forma normal (3FN).

3- Uma tabela de fatos em um data warehouse armazena os valores
detalhados de medidas, ou de valores observados, e as identifica
com ligação para tabelas de dimensão.

Prof. Raphael Lacerda

Cespe/2015



BPM

Prof. Raphael Lacerda



Áreas de Conhecimento

Prof. Raphael Lacerda



TRE-PA/2020

Prof. Raphael Lacerda

Quanto ao BPM CBOK (versão 3) e com base nas imagens abaixo,
assinale a alternativa que especifica qual a imagem representa um
MODELO, um DIAGRAMA e um MAPA conforme a sequência abaixo
(de cima para baixo):



TRE-PA/2020
Assinale a alternativa correta
A MAPA - DIAGRAMA - MODELO

B MODELO - DIAGRAMA - MAPA

C DIAGRAMA - MAPA - MODELO

D MAPA - MODELO - DIAGRAMA

Prof. Raphael Lacerda



TRE-PA/2020
Relacione os Tipos de Processo do BPM CBOK(versão 3) da Coluna A
com a sua respectiva definição da Coluna B
Assinale a alternativa que apresenta a correlação correta.

A 1A, 2C, 3B

B 1C, 2A, 3B

C 1B, 2A, 3C

D 1C, 2B, 3A

Prof. Raphael Lacerda



PSG

Prof. Raphael Lacerda



Um dos modelos de BPM (Business Process Modeling) estabelece as
seguintes 6 fases para o ciclo de vida dessa técnica:

A. Implementação

B. Refinamento

C. Desenho

D. Planejamento

E. Monitoramento e Controle

F.Análise

Prof. Raphael Lacerda

Pref. Guarulhos/2019



Pref. Guarulhos/2019

Prof. Raphael Lacerda

A sequência cronológica correta para a execução dessas 6 fases é:

A A – B – F – C – D – E.

B B – E – A – D – F – C.

C D – F – C – A – E – B.

D D – F – E – A – B – C.

E F – D – A – C – B – E.



Ciclo de Vida

Prof. Raphael Lacerda



TJ-RN/2020

Prof. Raphael Lacerda

A especificação BPMN permite descrever modelos de processos de
negócio, utilizando uma notação simples e de fácil compreensão
pelos leitores. Para construir os modelos, é necessário conhecer os
elementos gráficos que representam os conceitos do BPMN. Os
elementos Intermediate Event, Sub-Process e Mensagem Flow são
representados, respectivamente, pelas figuras:



TJ-RN/2020

Prof. Raphael Lacerda



O que fazer?

http://blog.iprocess.com.br/2013/01/bpmn-modelando-processos-de-negocio-com-elementos-avancados-parte-i/
Prof. Raphael Lacerda

http://blog.iprocess.com.br/2013/01/bpmn-modelando-processos-de-negocio-com-elementos-avancados-parte-i/


DECORAR!

http://www.bpmb.de/index.php/BPMNPoster
Prof. Raphael Lacerda

http://www.bpmb.de/index.php/BPMNPoster


mas da
pra começar  
pelo básico!

FLUXO ⇒

http://www.linhadecodigo.com.br/artigo/2502/bpm-abordagem-conceitual.aspx
Prof. Raphael Lacerda

http://www.linhadecodigo.com.br/artigo/2502/bpm-abordagem-conceitual.aspx


mas da
pra começar  
pelo básico!

CONEXÃO ⇒

http://www.linhadecodigo.com.br/artigo/2502/bpm-abordagem-conceitual.aspx
Prof. Raphael Lacerda

http://www.linhadecodigo.com.br/artigo/2502/bpm-abordagem-conceitual.aspx


mas da
pra começar  
pelo básico!

SWINLANES ⇒

http://www.linhadecodigo.com.br/artigo/2502/bpm-abordagem-conceitual.aspx
Prof. Raphael Lacerda

http://www.linhadecodigo.com.br/artigo/2502/bpm-abordagem-conceitual.aspx


mas da
pra começar  
pelo básico!

ARTEFATOS ⇒

http://www.linhadecodigo.com.br/artigo/2502/bpm-abordagem-conceitual.aspx
Prof. Raphael Lacerda

http://www.linhadecodigo.com.br/artigo/2502/bpm-abordagem-conceitual.aspx


VAMOS

VER

SE

VC ENTENDEU!
Prof. Raphael Lacerda



Relacione os principais elementos descritivos dentro do BPMN, da
coluna da esquerda, com o seu respectivo símbolo básico da coluna
da direita:

(1) eventos

(2) gateways

(3) atividades

(A) retângulo

(B)losango

(C)círculo

TRE-PA/2020

Prof. Raphael Lacerda



Quanto a notação BPMN analise as afirmativas abaixo:

I.os objetos de fluxo são divididos em três tipos: Atividades, Eventos
e Gateways.

II. uma seta com linha contínua representa um gateway.

III. os eventos são representados por meio de círculos.

Prof. Raphael Lacerda

TRE-PA/2020



O Business Process Model and Notation − BPMN define diversos

Prof. Raphael Lacerda

elementos gráficos utilizados na modelagem de processos de
negócio. No BPMN o elemento gráfico
A seta com linha contínua representa uma mensagem

B losango representa um gateway

C retângulo representa um evento
D envelope representa um “pool” (raia).

E círculo representa uma atividade

Pref. PI/2019



INDURB/2020

Prof. Raphael Lacerda

Na representação de processos de negócio por meio de diagramas
BPMN, uma raia simboliza os papéis, as áreas ou as responsabilidades
no processo.



O que é BPMN?

Prof. Raphael Lacerda

2013

O BPMN (Bussiness Process Management Notation) registra um
conjunto de notações utilizadas para o mapeamento de processos.

2013

O BPMN é uma metodologia que permite a construção de modelos
lógicos para a automação de processos.



SEFAZ-AL/2020

Prof. Raphael Lacerda

O objetivo da modelagem de processos, conjunto de atividades
envolvidas na criação de representações de processos de negócio
propostos, é criar uma representação do processo de maneira
completa e precisa sobre seu funcionamento.



Leia as duas definições abaixo referente às fases do BPM (Business
Process Management):

1ª) é a visão dos processos futuros de uma organização, que mostra a
melhor forma de realizar o processo.

2ª) é a visão dos processos atuais de uma organização, que mostra
como uma empresa realiza suas atividades em um determinado
momento.

Prof. Raphael Lacerda

TRE-PA/2020



TRE-PA/2020

Prof. Raphael Lacerda

Assinale a alternativa correta.

A a primeira definição se refere ao TO-BE e a segunda ao AS-IS

B a primeira definição se refere ao AS-IS e a segunda ao TO-BE

C as duas definições se referem tanto ao TO-BE como ao AS-IS

D as duas definições não se referem nem ao AS- IS, e muito menos ao
TO-BE



BSC 
SWOT

Prof. Raphael Lacerda



BSC

https://blog.contaazul.com/o-que-e-balanced-scorecard/



FINANCEIRA

Retorno do capital investido;

Aumento na margem de lucro;

Expansão das vendas;

Diminuição de custos operacionais;

Diminuição de custos tribuitários.



CLIENTE
Quantidade de produtos com defeito;

Variação de preço frente à concorrência;

Índice de reclamação nas redes sociais e em sites de atendimento
ao consumidor, como o ReclameAqui;

Tempo de entrega dos produtos para o consumidor;

Índice de indicação do produto (Net Promoter Score).



INTERNO

Ìndice de produtividade por colaborador;

Quantidade de metas alcançadas;

Ações que contribuem para um resultado efetivo;

Número de clientes adquiridos com ações de pós venda.



APRENDIZADO E CONHECIMENTO

engloba a observação de todas as perspectivas anteriores

traça uma linha histórica da gestão estratégica da empresa.



SWOT



SEFA-PA/2022



SEFA-PA/2022



IADES/BRB/2021
O framework BSC (Balanced Scorecard) envolve a criação de medições para quatro
perspectivas estratégicas. Uma delas engloba a medição da disponibilidade de
informações críticas em tempo real, necessárias para os empregados da linha de
frente. Essa medição está contida em qual perspectiva estratégica?

A Financeira

B Diagnóstico

C Processos internos de negócio

D Cliente

E Aprendizado e crescimento



VUNESP/2020

O Balanced Scorecard (BSC) tem como objetivo avaliar a estratégia de
uma empresa, por meio de indicadores, nas seguintes perspectivas:

A analistas, processos externos, processos internos e cliente.

B cliente, financeira, processos internos e inovação/ aprendizado

C gerência, produtos, inovação/aprendizado e maturidade.

D investidores, maturidade, concorrentes e lucratividade.

E programadores, localização, maturidade e financeira.



IBFC/2020

As primeiras unidades de organização de um Balanced Scorecard
(BSC) são as perspectivas. Sobre as perspectivas padrão do BSC,
assinale a alternativa incorreta:

A Quantidade e Qualidade

B Aprendizado e Crescimento

C Econômico-Financeira

D Processos Internos



A consagrada metodologia de gestão estratégica denominada Balanced Scorecard (BSC) pressupõe

A identificar as forças e fraquezas da organização, bem com as ameaças e oportunidades apresentadas, estabelecendo a
graduação daí decorrente e classificando a organização de acordo com o sua posição relativa em face dos
benchmarkings do setor.

B estabelecer uma relação de causa e efeito entre as competências disponíveis na organização e os objetivos
estratégicos estabelecidos, descrevendo essa relação em uma matriz com guias operacionais.

C priorizar a perspectiva financeira, que é alocada no topo do diagrama de fluxo de processos e estabelece o score
(pontuação) atingido em face do grau de maturidade do gerenciamento desses processos.

D realizar um mapeamento das competências disponíveis na organização e das necessidades técnicas e comportamentais
requeridas, de forma a completar esse gap (lacuna) com medidas de gestão de recursos humanos.

E descrever a estratégia de forma clara, através de objetivos estratégicos em quatro perspectivas: financeira;
mercadológica (dos clientes); processos internos; e aprendizado/inovação.

FCC/2019



Suponha que uma determinada entidade integrante da Administração pública decida implementar, no âmbito de seu
planejamento estratégico, o Balanced Scorecard (BSC). Entre outros aspectos, tal aplicação envolverá

A mapear os principais fatores de risco da atuação da entidade e elaborar as provisões necessárias para suportar sua
eventual ocorrência.

B o foco nos resultados da entidade, que são priorizados de acordo com o impacto no resultado econômico.

C elaboração de um fluxograma, indicando todas as etapas das cadeias de processos geradores de valor para a
entidade.

D alinhar missão, visão e estratégias da organização a um conjunto equilibrado de indicadores, financeiros e não
financeiros.

E a elaboração de um diagrama, atribuindo pontuação para o peso relativo dos aspectos qualitativos e quantitativos
envolvidos nas ações estratégicas da organização.

FCC/2019



A metodologia Balanced Scorecard exibe, por meio de quatro perspectivas interdependentes, um mapa alinhado com os
objetivos e estratégias da organização e que permite uma visão integrada e abrangente que otimiza a gestão.

Disponível em: <https://www.opservices.com.br/bsc-balanced-scorecard/>. Acesso em: 29 abr. 2018, com adaptações.

Considere a seguinte definição: Ações focadas em oferecer produtos e serviços competitivos, qualidade e
disponibilidade dos serviços, otimização dos custos de entrega e atendimento ágil e eficiente.

Acerca do Balanced Scorecard, a definição apresentada indica a perspectiva

A do cliente.

B de serviço.

C dos processos internos.

D de aprendizado e crescimento.

E financeira.

IADES/2018

http://www.opservices.com.br/bsc-balanced-scorecard/


Para o adequado desempenho da metodologia BSC, é necessário que todos, em
todos os níveis hierárquicos, compreendam a estratégia da empresa.

Assim, o desenvolvimento do BSC deve

A ser precedido de uma ampla discussão das estratégias com os colaboradores.

B ser resultado de um consenso de todos os envolvidos.

C ser decidido pelo presidente e comunicado a cada nível.

D começar pela equipe executiva.

E começar pela base e se consolidar até a diretoria.

CESGRANRIO/2018



SEGURANÇA

Prof. Raphael Lacerda



Prof. Raphael Lacerda

Simétrica



Fluxo X Bloco

https://blog.certisign.com.br/como-a
-criptografia-funciona-no-certificado
-digital/Prof. Raphael Lacerda



Assimétrica

https://blog.certisign.com.br/como-a
-criptografia-funciona-no-certificado
-digital/Prof. Raphael Lacerda



Assimétrica  
Exemplos

https://blog.certisign.com.br/como-a
-criptografia-funciona-no-certificado
-digital/Prof. Raphael Lacerda



RSA - ponto principal
A dificuldade está em fatorar um número inteiro grande em números
primos

https://seer.imed.edu.br/index.php/r 
evistasi/rt/printerFriendly/1639/1296

Prof. Raphael Lacerda



Certificação Digital
...

Prof. Raphael Lacerda



Certificação Digital
...

Prof. Raphael Lacerda



Assinatura Digital
...

Prof. Raphael Lacerda



...

...

Prof. Raphael Lacerda



QUESTÕES

Prof. Raphael Lacerda



FADESP/2021

Prof. Raphael Lacerda

I.Na criptografia de chave assimétrica, os processos de cifragem e decifragem
são feitos com uma única chave, ou seja, tanto o remetente quanto o destinatário
usam a mesma chave. A chave tem de ser enviada para todos os usuários
autorizados antes que as mensagens possam ser trocadas.

II.Na criptografia simétrica, cada pessoa tem um par de chaves denominadas
chave pública e chave privada. Para mandar uma mensagem privada, o
transmissor cifra a mensagem usando a chave pública do destinatário pretendido,
que deverá usar a sua respectiva chave privada para conseguir recuperar a
mensagem original.

III.A assinatura digital usa os conceitos da criptografia assimétrica. É uma
mensagem que só uma pessoa pode produzir, mas que todos podem verificar. É
um conjunto de dados que não pode ser forjado assegurando o nome do autor
que funciona como uma assinatura de documentos.



FADESP/2021

Prof. Raphael Lacerda

viabiliza a emissão deI. A Infraestrutura de Chaves Públicas (ICP-Brasil) 
certificados digitais para identificação virtual do cidadão.

II.O Secure Socket Layer (SSL) cria um canal criptografado entre um servidor web
e um navegador para garantir que os dados transmitidos sejam seguros.

III.A certificação digital provê mecanismos de segurança capazes de garantir
autenticidade, confidencialidade e integridade às informações eletrônicas.
Considerando V como afirmativa verdadeira e F como falsa, a sequência que
expressa corretamente o julgamento das afirmativas é



FADESP/2018

Prof. Raphael Lacerda

As técnicas de criptografia são importantes para manter a segurança na
transmissão de informações via rede de computadores. São exemplos de técnicas
de criptografia de chave assimétrica

A IDEA, RSA, RC4.

B RSA, El Gamal, AES.

C IDEA, RC4, Diffie-Hellman.

D Diffie-Hellman, ECDSA, El Gamal.

E DSA, AES, RC5.



FADESP/2018

Prof. Raphael Lacerda

São exemplos de algoritmos que utilizam chaves simétricas

A DES, IDEA, RSA, Blowfish, RC4, ElGamal.

B 3DES, RC4, CAST-256, RSA, DAS, Diffie-Hellman.

C RC5, 3DES, CAST-128, Diffie-Hellman, ElGamal.

D IDEA, Blowfish, ElGamal, RC5, MD5, SHA-1.

E DES, AES, 3DES, IDEA, Blowfish, RC5, CAST-128.



FADESP/2018

Prof. Raphael Lacerda

II.O algoritmo de criptografia RSA é utilizado para trocar chaves simétricas em
aplicações do e-commerce.

III.TLS (Transport Layer Security) e predecessor do SSL (Secure Sockets Layer) são
usados por servidores de páginas para comunicação segura entre seus servidores
e Web Browsers.



Dentre os Modelos de Criptografia, a Criptografia Simétrica utiliza somente uma
chave, tanto para encriptar quanto para decriptar. Esse modelo pode utilizar
diversos algoritmos, exceto:

A DES

B RSA

C 3DES

D AES

Prof. Raphael Lacerda

FADESP/2018



I.Na criptografia simétrica, são usadas duas chaves diferentes e simétricas para
cifrar e decifrar os dados.

II.Na criptografia assimétrica, é usada uma chave para cifrar e outra diferente para
decifrar.

III.Os métodos de criptografia DES, 3DES e AES são usados unicamente em
criptografia assimétrica.

IV.SSA é um método de criptografia que utiliza o método de Diffie-Hellman.

tar
Prof. Raphael Lacerda

FADESP/2012



FADESP/2012

Prof. Raphael Lacerda

Sobre o certificado digital e tecnologias associadas, é correto afirmar que

A o Certificado Digital é uma credencial que identifica uma entidade e pretende
criar um canal criptográfico seguro entre o navegador do usuário e o servidor da
entidade.

B a Infraestrutura de Chave Pública é o conjunto de hardware, software, pessoas,
políticas e procedimentos necessários para montar, validar perante a Polícia
Federal, distribuir e apagar certificados digitais.

C a assinatura digital é reconhecida por uma Autoridade de Registro que verifica a
integridade da chave pública e utiliza o padrão de certificados X.309.

D a assinatura digital é revogada somente quando o proprietário do certificado
digital reconhece que perdeu a chave privada.



FADESP/2012

Prof. Raphael Lacerda

da segurança da informação: disponibilidade,I – são considerados pilares 
integridade e confidencialidade;

I I . – a criptografia de chave pública é mais segura contra criptoanálise do que a
criptografia simétrica;

I I I . – apesar de consumir mais recursos computacionais que a criptografia
simétrica, a criptografia de chave pública apresenta grande vantagem em relação
à segurança do processo de distribuição de chaves.



Cespe/SEFAZ-AL/2021

Prof. Raphael Lacerda

Na criptografia assimétrica, é necessário que remetente e destinatário de
uma mensagem tenham, cada um, uma das chaves do par (chave pública,
chave privada) para que a mensagem seja corretamente cifrada na
origem e decifrada no destino.



Cespe/SEFAZ-AL/2021

Prof. Raphael Lacerda

A autoridade certificadora é uma entidade responsável por validar a
identidade de um usuário em uma infraestrutura de chaves públicas ICP.



Cespe/SEFAZ-AL/2021

Prof. Raphael Lacerda

Para se associar uma mensagem a seu remetente, utiliza-se uma
assinatura digital, a qual é um arquivo que contém os dados que
determinam a identidade de usuários ou de máquinas (servidores).



PORTAIS 

CORPORATIVOS 

COLABORATIVOS

Prof. Raphael Lacerda



Portal Corporativo



Portal Corporativo

http://sv51.dna.com.br/atualiza/web 
forms/interna.aspx?secao_id=55

http://sv51.dna.com.br/atualiza/web


Definições

● aplicações complexas alinhadas à missão, às estratégias e aos
objetivos da organização.

● promover eficiência e vantagens competitivas para a
organização que o implementa.

● um único ponto de acesso.
● promover a interação entre profissionais, clientes, parceiros e

fornecedores que compartilham de interesses comuns, em
uma única interface Web

● uma ferramenta que integra pessoas, informações e
conhecimento que estão atrelados a processos organizacionais



Arquitetura

https://kmol.pt/artigos/2008/11/06/portais-corporativos-e-sua-importancia-estrategica-na-gest 
ao-do-conhecimento-das-organizacoes/



Características



Quanto à utilização



Quanto à Informação



Suporte à decisão



● usabilidade
● pesquisa
● compartilhamento
● interoperabilidade
● acesso dinâmico (real time)
● serviços distribuídos

Requisitos

● fácil administração
● customização
● informações direcionadas
● inteligência de negócios
● client/server (Escalabidade)
● permissões de acesso



Portlets



QUESTÕES

Prof. Raphael Lacerda



Um Auditor Fiscal da área de Tecnologia da Informação está trabalhando no desenvolvimento
de um portal corporativo e deseja desenvolver componentes web reutilizáveis que possam ser
agregados (ou plugados) a outras páginas do portal. Estes componentes serão como
adaptadores que, depois de prontos, permitirão ao portal integrar uma variedade de fontes de
conteúdo e serviços. Os componentes que melhor atendem à necessidade do Auditor são os
conhecidos

A facelets.

B web services.

C map applets.

D portlets.

E bootstraps.

FCC/SEFAZ-BA/2019



O portal corporativo é capaz de aliar o conhecimento explícito
contido em bases de dados e páginas web ao conhecimento
tácito dos times de projeto, pois, entre outras características,
possibilita o armazenamento, a recuperação e a distribuição de
informações advindas de múltiplas fontes, internas e externas.

Cespe/2018



Em uma arquitetura de portal corporativo, a camada web é a
responsável por prover a integração com os sistemas de bancos
de dados da organização.

Cespe/2015



Diferentemente dos portais públicos da Internet, os portais de
informações corporativas buscam aumentar a inteligência
informacional da organização.

Cespe/2014



Cespe/ANTAQ/2009

Portais corporativos podem ser definidos como ferramentas que
proveem aos usuários de negócios uma única interface web às
informações corporativas espalhadas pela empresa. O portal
corporativo para processamento de decisões auxilia executivos,
gerentes e analistas de negócios no acesso às informações
necessárias à tomada de decisões. Por sua vez, o portal
corporativo para processamento colaborativo ajuda os usuários a
organizar e compartilhar informações de grupos de trabalho, tais
como mensagens de correio eletrônico, relatórios, memorandos,
atas de reunião.



UEPA/2013
I.Portal Colaborativo é uma plataforma tecnológica que reúne um conjunto de
ferramentas de comunicação, colaboração, conhecimento e produtividade, e que é
capaz de: proporcionar às empresas a infraestrutura necessária para dar apoio nas
transformações de seus modelos de negócios; prover dados, informações,
conhecimentos, e; promover a interação entre profissionais, clientes, parceiros e
fornecedores que compartilham de interesses comuns, em uma única interface Web,
portanto

II.é um site, destinado às organizações, e que possui um único ponto de acesso para
todas as fontes de informações, sejam elas estruturadas ou não.



Mais rapidez e segurança à fiscalização do transporte de mercadorias destinadas ao Distrito Federal e que circulam pela
região. Essa é a proposta do Posto Fiscal Eletrônico, novo programa de monitoramento de cargas que está sendo
lançado pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEF/DF). A proposta é verificar os produtos em trânsito, antes
mesmo de chegarem ao destino, a partir da análise das informações da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) prestadas já no
momento da emissão do documento, na origem. No ambiente virtual, será possível analisar o universo da nota e agregar
bases de dados de outras instituições além da Fazenda, como da Receita Federal do Brasil, por exemplo. Além de
acessar dados de ações anteriores para a verificação de riscos potenciais. (...)

A solução de TI que está relacionado ao texto é:

A a construção de um portal corporativo

B a utilização de uma ferramenta de Bussiness Inteligence

C a construção de um portal colaborativo

D a implantação de Governança em TI

E a aquisição de novos ativos de rede

UEPA/2013



Por meio de um portal corporativo, não é possível o acesso a
informações de diversas fontes, como, por exemplo, vários bancos
de dados.

Cespe/BACEN/2013



A personalização de um portal corporativo é caracterizada
fundamentalmente pela capacidade de alteração do leiaute da
página principal conforme o número de acessos por minuto.

Cespe/BACEN/2013



FCC/TRT/2013
Os portais corporativos vêm evoluindo para disponibilizar conteúdos específicos para usuários definidos, procurando
abrir um canal de compartilhamento entre os colaboradores e destes com os clientes da organização. No cenário
competitivo em que as organizações se encontram, a implantação de portais é uma ferramenta muito importante, pois
informação e conhecimento são elementos essenciais para a gestão dos negócios. Neste contexto, a definição: Refere-
se a elementos estruturantes, estratégicos e centrais para negócios baseados em informação e conhecimento para
classificar e facilitar o acesso à informação; em um sentido amplo, é a criação da estrutura ( ordem) e dos rótulos ( nomes)
que ajudam a localizar a informação relevante e, em um sentido mais específico, é o ordenamento e a rotulação de
metadados, que permitem organizar sistematicamente a informação primária, corresponde a

A Colaboração.

B PdCC - Portais de Conhecimento Corporativo.

C Usabilidade.

D Segurança do conteúdo.

E Taxonomia.



Os portais corporativos oferecem acesso on-line às informações e aplicações das empresas por meio das tecnologias de
Internet, com objetivo de apoiar diretamente o negócio e ajudar essas empresas a serem mais competitivas. Esses portais

A devem incluir ferramentas de inteligência de negócios (Business Inteligence), gestão de conteúdo, data warehouse e
informações estratégicas.

B devem integrar internet, intranet, extranet e sistemas legados, permitindo assim o aumento dos níveis de eficiência e
de qualidade das relações nas organizações para serem considerados colaborativos.

C são soluções puramente técnicas, pois dependem das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) para impactar
os processos de negócio.

D têm, como um de seus principais apelos, a promessa de fazerem o just in time da informação: levar a informação certa,
para a pessoa certa, na hora certa.

E necessitam, fundamentalmente, de estabelecer métricas para avaliá-los e acompanhar a sua evolução, porém, as únicas
métricas realmente úteis são as qualitativas, que avaliam o grau de satisfação do usuário com o portal.

FCC/SEFAZ-SP/2013



Requisitos:

1. Fácil para usuários eventuais

2. Classificação e pesquisa

3. Compartilhamento colaborativo

4. Conectividade universal aos recursos informacionais

5. Acesso dinâmico aos recursos Informacionais

UEPA/2013



A.O portal deve permitir aos usuários publicar, compartilhar e receber informações de outros usuários. O
portal deve prover um meio de interação entre pessoas e grupos na organização.

B.Por meio de sistemas inteligentes, o portal deve permitir acesso dinâmico às informações nele
armazenadas, fazendo com que os usuários sempre recebam informações atualizadas.

C.Os usuários devem conseguir localizar e acessar facilmente a informação correta, com o mínimo de
treinamento, não importando o local de armazenamento dessa informação.

D.O portal deve ser capaz de indexar e organizar as informações da empresa. Seu mecanismo de busca
deve refinar e filtrar as informações, suportar palavras-chave e operadores booleanos, e apresentar o
resultado da pesquisa em categorias de fácil compreensão.

E.O portal deve prover amplo acesso a todo e qualquer recurso informacional, suportando conexão com
sistemas heterogêneos, tais como correio eletrônico, bancos de dados relacionais e multidimensionais,
sistemas de gestão de documentos, servidores Web, groupware, sistemas de áudio, vídeo etc

UEPA/2013



A taxonomia de websites é uma forma de classificação das
informações e pode ser utilizada nas ferramentas de busca e de
navegação.

Cespe/INPI/2013



Um portlet, que pode ser utilizado em um portal para gerenciar
conteúdo dinâmico, é considerado um componente web escrito
em linguagem Java

Cespe/INPI/2013



Portlets são componentes de portais corporativos que oferecem
conteúdo, colaboração e também informações transacionais.

Cespe/2011



Portais corporativos focalizam dados e informação, apoiando os
processos e fluxos de trabalho (workflows). Dessa maneira eles
provêem um ponto central de acesso aos sistemas em que os
colaboradores da empresa precisam operar e que devem
consultar no seu dia a dia.

Cespe/2011



Tendo em vista o contexto de sua utilização, os portais
classificam-se em corporativos e públicos. O portal público expõe
e fornece informações específicas de negócio, dentro de
determinado contexto, auxiliando os usuários a encontrar as
informações de que precisam para fazer frente aos concorrentes.

Cespe/2010



São lições que a implementação de um Portal Corporativo deve considerar

A Desenvolvimento organizacional é a prioridade número um. Mudança organizacional não acontece por acaso. É preciso
pensar muito cuidadosamente na sequência de auditoria das soluções de TI.

B Alinhamento organizacional é a prioridade número um. Mudança organizacional não acontece por acaso. Concentre-se
nas necessidades do usuário. A qualidade do conteúdo é mais importante que a quantidade do conteúdo.

C Mudança organizacional acontece por acaso. Concentre-se nas prioridades do sistema. A qualidade do conteúdo é
mais importante que a quantidade do conteúdo. É preciso pensar muito cuidadosamente na sequência de integração
das aplicações de TI.

D A quantidade do conteúdo é mais importante que a qualidade do conteúdo. É preciso pensar muito cuidadosamente
na integração das aplicações de DO.

E Alinhamento setorial é a prioridade número um. Interferências organizacionais não acontecem por acaso. Concentre-se
nas necessidades de menor prioridade do usuário.

ESAF/2010



Os componentes de um Portal Corporativo podem ser agrupados em

A Camada de Visualização. Seleção de Entradas. Aplicações Web.

B Camada de Apresentação e Personalização. Seleção de processos.
Aplicações HTML.

C Camada de Personalização e De?nição. Solução de Complexidade. Sítios
Web.

D Camada de Apresentação e Personalização. Solução de Busca. Aplicações
Web.

E Camada de Aplicações. Seleção de brousers. Restrições Web.

ESAF/2010



Portais Corporativos são sítios que agem como ambientes para a integração de conteúdo e serviços.
Podem aparecer na forma de Intranets ou de sítios de acesso público na Internet, e utilizam as mais
diversas tecnologias em sua arquitetura. A opção que NÃO representa uma característica de um portal
corporativo é:

A autenticação única para utilização de um conjunto de serviços e/ou para navegação por conteúdos
diversos;

B disponibilização de documentos que podem ser encontrados por meio da utilização de um mecanismo
de busca;

C impossibilidade do uso de portlets para disponibilização de informações;

D fornecimento de páginas denominadas “Mapa do Site” com a organização das principais áreas do
portal;

E acesso ao webmail corporativo a partir da página inicial.

FEMPERJ/TCE-RJ/2012



Portal corporativo é um aplicativo web que agrega conteúdo de
diferentes fontes, permitindo a interação com sistemas de
informação. Baseado na tecnologia Java, pode agregar vários
portlets, componentes web desenvolvidos em Java gerenciados
por um contêiner portlet que realizam pedidos e geram conteúdo
dinâmico ao portal.

Cespe/2012



Sobre os portais corporativos, é correto afirmar que

A uma de suas vantagens é o acesso a um grande número de usuários sem a necessidade de
um dimensionado adequado, pois não há limite para o número de usuários suportados.

B há falta de necessidade de organização e catalogação das informações dos portais, pois uma
das suas fortes características são os modernos algoritmos de estruturação da informação sem
a necessidade de intervenção humana.

C os portais também podem ser chamados de portlets, este tipo de portal ganhou grande
popularidade na internet e hoje é o tipo mais utilizado.

D a sua forte característica é interagir com os clientes e públicos existentes.

E são meramente sites institucionais com conteúdo estático.

AOCP/2012
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ADMINISTRAÇÃO E ÉTICA NA GESTÃO
PÚBLICA

Prof. Stefan Fantini





Patrimonialismo

Confusão entre patrimônio público e 
patrimônio privado

Estado funciona como extensão do 
poder do Governante

Nepotismo (cargos são dados a 
familiares)

Clientelismo (cargos são utilizados 
como “troca de favores")

Corrupção Cargos: Sinecuras e prebendas

Não há procupação com controle Dominação tradicional

Modelos Teóricos de Administração 
Pública



Modelos Teóricos de Administração 
Pública Burocracia

Principais 
Características

Meritocracia,
Profissionalização e 

Especialização 

Controle de 
processos. 

Controle a priori.
Legalidade das 

normas e 
Formalização

Padronização e 
Previsibilidade

Impessoalidade Hierarquia 
funcional

Verticalização 
Organizacional

Uniformidade, 
constância e 

centralização de 
decisões

Disfunções

Autorreferenciame
nto

Excesso de 
rigidez e de 
formalismo

Despersonalizaçã
o dos 

relacionamentos
Apego extremo às 

normas

Dificuldade em 
aceitar mudanças

Dificuldade em 
aceitar mudanças

Categorização 
como base do 

processo decisório
Exibição de sinais 

de autoridade

Surge na segunda metade do 
século XIX, na época do Estado 

liberal, como forma de combater as 
práticas patrimonialistas

Foi um grande avanço em relação 
ao patrimonialismo

Baseada na dominação racional-
legal

Contudo, não conseguiu atender 
às crescentes demandas da 

população



Modelos Teóricos de Administração 
Pública Gerencialismo

Prinípais 
Características

Foco nos 
resultados

Controle dos 
resultados (a 

posteriori)
Orientação para o 

cidadão-cliente Descentralização

Flexibilização Horizontalização 
Organizacional

Competição 
Administrada

Incentivo à 
inovação e à 
criatividade

Transparência Accountability

Não nasceu "pronto". Diversas 
reformas foram implementadas 

visando à implementação do 
modelo gerencial. Esse conjunto 

de reformas ficou conhecido 
como Nova Administração 

Pública (ou New Public
Management – NPM).

Emergiu na segunda metade do 
século XX, em meio à crise do 

Estado de Bem Estar Social, e à 
crise fiscal dos Estados 

Não rompeu totalmente com o 
modelo burocrático, e nem tem 

essa intençãoSe revelou mais capaz de 
promover o aumento da 

qualidade e da eficiência dos 
serviços sociais oferecidos pelo 

setor público

Apropria-se de muitos dos 
princípios burocráticos 



Nova Administração Pública (NAP) 
Nova Adminsitração Pública 

(NAP) - New Public Management
(NPM)

Gerencialismo Puro 
(Managerialism)

Críticas:
-Falta de 

efetividade 
(impacto) das 

ações
-Foco excessivo 
em redução de 

custos
-Usuário é visto 
como um mero 

contribuinte

Características:
- Foco na Eficiência

- Redução de Custos
- Usuário: Contribuinte

(taxpayer)

Consumerism

Críticas:
-Não são todos 

serviços públicos 
que podem ser 

objeto de 
competição

-Usuário do serviço 
público não pode 
ser tratado como 

"cliente"

Características:
- Foco na Efetividade

- Aumento da 
Qualidade / 

Satisfação dos clientes
- Estímulo à 
competição

- Usuário: Cliente

Public Service Orientation         
(PSO)

Características:
- Foco na equidade

- Accountability e 
Cidadania

-Transparência
- Usuário: Cidadão



Reforma de 1930

Reforma 
de 1930

Vargas propõe uma 
reforma administrativa 

baseada em três 
eixos

Administração pública

Administração de pessoal 

Administração de materiais

Objetivos do DASP
Modernizar a administração pública 

Suprimir o modelo patrimonialista

Foco do DASP

Centralizar e reorganizar a administração 
pública 

Definir uma política para a gestão de pessoal

Racionalizar métodos, procedimentos e 
processos administrativos

Foi a primeira tentativa de implantar o 
modelo burocrático no Brasil



Reforma de 1967

Decreto-Lei 
n.° 200/67

A principal característica da Reforma de 1967 é a descentralização das atividades do 
Estado para a Administração Indireta.

Objetivos 
Superar a rigidez do modelo burocrático

Conferir maior eficiência à máquina pública

05 
Princípios

Planejamento

Coordenação

Descentralização

Delegação de Competência

Controle

A Reforma de 1967 foi a primeira tentativa de implantação do modelo de 
administração gerencial no Brasil. 



Reforma de 1995 - PDRAE

Reforma de 
1995 (PDRAE)

Diretrizes

Institucionalização

Racionalização

Flexibilização

Publicização

Desestatização

Setores do 
Estado

Núcleo estratégico

Atividades exclusivas

Serviços não exclusivos

Produção de bens e serviços

Objetivos: Descentralização dos serviços sociais para Estados e Municípios; Delimitação mais 
precisa da área de atuação do Estado; Distinção entre as atividades do núcleo estratégico e as 

atividades de serviços; Separação entre a formulação de políticas e sua execução; Maior autonomia 
para as atividades executivas exclusivas do Estado (agências executivas); Maior autonomia ainda 

para os serviços sociais e científicos que o Estado presta (organizações sociais) 



Governabilidade

Legetimidade 
democrática 
do Estado

Legitimidad
e política do 

Governo
GOVERNABILI

DADE

Três dimensões
da 

Governabilidade
(Diniz)

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

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

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



Governança

Capacidades 
Técnica, 

Financeira e 
Gerencial

Capacidade 
de implantar 

políticas 
públicas

GOVERNAN
ÇA

Três aspectos da 
Governança                      

(TCU)

a forma de regime político

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

desenvolvimento

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



Funções Básicas da Governança

Funções Básicas da 
Governança

Avaliar

Direcionar

Monitorar



Princípios da Governança

Princípios da Boa 
Governança                             

Banco Mundial

Princípios da Boa 
Governança                             

Canotilho

Princípios da Boa 
Governança                             

Matias-Pereira

Princípios da 
Governança Pública                             

Decreto n.°
9.203/2017

Princípios da 
Governança 

Corporativa IBGC

Transparência Transparência Relações Éticas Capacidade de resposta Transparência                                             
(Disclosure)                                 

Equidade Coerência Conformidade Integridade Equidade                                                       
(Fairness)                                                                             

Accountability Negociação e 
Participação Transparência

Confiabilidade Prestação de Contas                                 
(Accountability)

Responsabilidade Eficácia
Prestação de Contas 

Responsável 
(Accountabiliy)

Melhoria regulatória
Responsabilidade 

Corporativa 

Legitimidade Democracia 
Participativa -

Prestação de contas e 
responsabilidade

-

Eficiência - - Transparência -
Probidade - - - -



(FADESP – SEFA-PA – Fiscal - 2022)
O Decreto Nº 9.203/2017 dispõe sobre política de governança da administração pública
federal. São princípios da governança pública:
I. Transparência;
II. Confiabilidade;
III. Qualidade do serviço público;
IV. Engajamento no trabalho;
V. Prestação de contas.
Estão corretos os itens
a) I, III e IV apenas.
b) I, II e V apenas.
c) I, II e IV apenas.
d) II, III e V apenas.
e) II, III e IV apenas.



Governabilidade x Governança

GOVERNABILIDADE
-Legitimidade

-Capacidade Política
-Exercício do Poder Político
-Condições sistemicas mais 

"gerais"

GOVERNANÇA
-Capacidade Governativa

-Maneira como os recursos são administrados
-Forma como o governo exerce o poder
-Capacidade do governo de formular e 

implementar políticas públicas
-Braço instrumental da governabilidade 



Accountability

Dever de 
prestar 
contas

Responsabilidade 
pelos atos de 

gestão
ACCOUNTA

BILITY

Três dimensões da 
Accountability

Informação 

Justificação

Punição (sansão / responsabilização)



Tipos Accountability

Accountability 
Horizontal

Fiscalização 
mútua entre 
Poderes ou 

entre Órgãos

Ação entre 
iguais e 

autonomos

Tribunais de 
Contas, 

Controladoria
s Gerais, etc.

Accountability 
Vertical

Cidadãos
controlam as 

ações dos 
governantes

Ação entre 
desiguais

Voto, 
plebiscito, 
referendo, 

ação popular

Accountability 
Societal

Exercido por 
Entidades 
Sociais, 
ONG´s, 

mídia, etc.

Liberdade 
de 

expressão

Controle 
"não 

eleitoral"



Empreendedorismo Governamental

Governo empreendedor significa aproveitar os recursos disponíveis da melhor maneira
possível, através de formas inovadoras, em busca de satisfazer as necessidades dos
cidadãos.



Ciclo de Políticas Públicas

Construçã
o da 

agenda

Formulaç
ão da 

política

Tomada 
de 

decisão
Implementa

ção

Avaliação



Tipos de Políticas Públicas

Políticas Distributivas
Os benefícios são concentrados

apenas para alguns grupos de atores 
da sociedade, enquanto os custos são 

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

Políticas Redistributivas
Busca redistribuir rendas. 

Os benefícios são concentrados em 
determinado grupo de atores da 

sociedade, enquanto os custos são 
concentrados em outro grupo de pessoas.



Tipos de Análises de Políticas Públicas

Análise Custo-Benefício (ACB)
-Custos e Resultados podem ser

traduzidos em unidades monetárias
-Utilizado, normalmente, para 

políticas econômicas
-Análise quantitativa

Análise Custo-Efetividade (ACE)
-Resultados não podem ser traduzidos

em unidades monetárias
-Utilizado, normalmente, para políticas

sociais.
-Análise qualitativa



Tipos de Avaliação de Políticas 
Públicas

Tipos de 
Avaliação

Avaliação Ex ante
(Avaliação 

Diagnóstica / 
Controle Prévio)

Trata-se de uma avaliação “inicial”, que ocorre antes
da implementação.

Trata-se de um controle proativo, que busca avaliar 
a viabilidade dos programas e evitar erros no 
desenho e formulação de programas/políticas 

públicas.
Avaliação In itinere

(Avaliação Formativa / 
Controle 

Concomitante /
Avaliação 

Intermediária)

Trata-se de uma avaliação que ocorre durante a 
implementação (durante o processo de 

implementação). 
Trata-se de um controle reativo, que busca detectar 

e corrigir os desvios que ocorrem durante a 
execução das atividades.

Avaliação Ex post
(Avaliação Somativa / 

Controle Posterior)

Trata-se de uma avaliação “final”, que ocorre após
da implementação. Busca-se avaliar os resultados 

do programa/política pública. 
Trata-se de um tipo de controle que tem foco no 

resultado.



Tipos de Controle

Tipos de 
Controle

Quanto ao 
nível 

organizacional

Controle   
Estratégico

Avalia a organização como um todo. É genérico, 
sintético e orientado para o longo prazo.

Controle            
Tático

Avalia unidades/departamentos. É menos genérico, 
mais detalhado e orientado ao médio prazo.

Controle 
Operacional

Avalia atividades e tarefas específicas. É detalhado, 
analítico e voltado para o curto prazo.

Quanto ao 
momento

Controle      
Preventivo

Ocorre antes da atividade ser executada. Está 
relacionado aos insumos. É proativo.

Controle    
Simultâneo

Ocorre durante a execução da atividade. Está 
relacionado aos processos. É reativo.

Controle        
Posterior

Ocorre depois da atividade ser executada. Está 
relacionado aos resultados. 



Eficiência x Eficácia x Efetividade



Finalidades dos Indicadores

Finalidades dos 
INDICADORES

mensurar os resultados e gerir o desempenho

embasar a análise crítica dos resultados obtidos e do 
processo de tomada de decisão

contribuir para a melhoria contínua dos processos
organizacionais

facilitar o planejamento e o controle do desempenho

viabilizar a análise comparativa do desempenho da 
organização e do desempenho de diversas organizações 

atuantes em áreas ou ambientes semelhantes



Componentes Básicos dos Indicadores

Componentes 
Básicos dos 

INDICADORES

Medida
grandeza qualitativa ou quantitativa que permite classificar as 

características, resultados e consequências dos produtos, processos ou 
sistemas

Fórmula padrão matemático que expressa à forma de realização do cálculo

Índice (número) valor de um indicador em determinado momento

Padrão de 
Comparação

índice arbitrário e aceitável para uma avaliação comparativa de padrão 
de cumprimento

Meta
índice (número) orientado por um indicador em relação a um padrão de 

comparação a ser alcançado durante certo período



Variáveis Componentes dos 
Indicadores

Variáveis dos 
Indicadores                

(TCU)

Custo custos unitários das tarefas
custos “totais” das ações programadas

Tempo
quanto tempo cada tarefa está sendo executada 

ações estão sendo desenvolvidas dentro dos 
prazos estabelecidos. 

Qualidad
e

mensurar a satisfação do “cliente/usuário” 
avaliar se os padrões de qualidade estão sendo 

atingidos.

Quantida
de

mensurar a produção total (objetivos 
quantitativos)

avaliar se a demanda dos “clientes/usuários” foi 
atendida.



Ética

Principais 
filósofos
relacionad
os à Ética 

na 
antiguidad

e

Sócrates a ética consiste no caminho capaz de conduzir o homem à Felicidade.

Platão a ética consiste no conhecimento que conduz a conduta humana à Justiça e 
ao Bem.

Aristóteles
a ética consiste no conhecimento que possibilita ao homem alcançar a 

Virtude cardeal, a qual representa uma ação justa, prudente, corajosa e 
temperada.



Moral

Visão de 
alguns 

grandes 
filósofos 

sobre 
moral

Adam Smith
os princípios morais derivam das experiências históricas. as regras
estabelecidas pela sociedade passam a ser aplicadas à medida que se 

tornaram eficientes e úteis.

David Hume
passou a observar a moral de forma empírica. Para Hume, o impulso 
básico para as ações humanas consiste em obter prazer e impedir a 

dor. 

Immanuel
Kant

Kant defendia a ideia de que a base da moral é a razão. A ação das 
pessoas influencia o comportamento de outros indivíduos. 



Moral

Senso Moral
permite que o indivíduo faça a 

distinção entre o justo e o injusto, 
o bom e o mau, o certo e o errado.

Consciência Moral
revela e impõe ao indivíduo a 

responsabilidade decorrente das 
consequências de suas ações e 

escolhas.

Senso Moral x Consciência Moral



Ética x Moral

ÉTICA
ethos (grego): caráter, morada do ser, 

modo de ser, qualidade do ser
disciplina filosófica (parte da filosofia) 

que estuda a moral

Tem caráter científico

os fundamentos da moralidade e 
princípios ideais da ação humana 
ponderação da ação, intenção e 

circunstâncias sob o manto da liberdade 
é teórica, especulativa, investigativa, 

reflexiva  
fornece os critérios para eleição da 

melhor conduta
tende a ser permanente (atemporal / 
perene / absoluta) e universal (geral)

Relacionada com princípios

MORAL

mos, mores, moralis (latim): costume 
regulação (normatização) de 

comportamentos considerados como 
adequados a determinado grupo social

é prática (pragmática), prescritiva e 
normativa

"particular"

Tende a ser temporária e cultural 

dependência espaço-temporal (relativa); 
caráter histórico e social

Relacionada à prática e condutas 
específicas

Conjunto de costumes, hábitos, valores, 
e “regras de convivência”



Teorias que explicam os Conceitos 
Éticos

Teorias 
que 

explicam 
os 

Conceitos 
Éticos

Fundamentalismo de acordo com essa Teoria, os preceitos éticos são externos ao indivíduo. 

Utilitarismo
o utilitarismo se caracteriza por considerar “bom” apenas o que é “útil”. 
Nesse sentido, em termos éticos, significa dizer que a conduta ética 

desejável é a conduta ética útil. 

Dever Ético
proposta por Emanuel Kant, essa Teoria propõe que o conceito ético seja 

extraído do fato de que cada um deve se comportar de acordo com os 
princípios universais.

Contratualista
Essa Teoria parte do princípio de que o ser humano assume com os seus 

semelhantes a obrigação de se comportar de acordo com regras morais
estabelecidas para o convívio social. 

Relativismo
de acordo com essa Teoria, cada indivíduo deve decidir, por si mesmo, 

sobre o que é ou não é ético, com base nas suas próprias convicções e 
na sua própria concepção sobre o “bem” e o “mal”. 



Ética da Convicção x Ética da Responsabilidade

Ética da 
Convicção               

x                                   
Ética da 

Responsabilidade
(Weber)

Ética da Convicção

se caracteriza essencialmente pelo compromisso do indivíduo 
com um conjunto de valores associados a determinadas 
crenças. Nesse sentido, as intenções do agente são mais 
importantes do que os “resultados” ou o “sucesso” de suas 

ações. 

Ética da 
Responsabilidade

A ética da responsabilidade valoriza as 
consequências/resultados das ações dos indivíduos. Ou seja, 
a ética da responsabilidade se preocupa com a relação entre 

os meios e os fins. 



Ética da Convicção x Ética da Responsabilidade

Ética da 
Convicção               

x                                   
Ética da 

Responsabilidade
(Weber)

Ética da Convicção

se caracteriza essencialmente pelo compromisso do indivíduo 
com um conjunto de valores associados a determinadas 
crenças. Nesse sentido, as intenções do agente são mais 
importantes do que os “resultados” ou o “sucesso” de suas 

ações. 

Ética da 
Responsabilidade

A ética da responsabilidade valoriza as 
consequências/resultados das ações dos indivíduos. Ou seja, 
a ética da responsabilidade se preocupa com a relação entre 

os meios e os fins. 



FADESP – SEFA PA - 2022

Os valores éticos essenciais para moldar a conduta no setor público são: honestidade,
integridade e imparcialidade.



FADESP – SEFA PA - 2022

Juízo moral: caracteriza-se pela decisão do que é moralmente certo na administração
pública.

Intenção moral: caracteriza-se pela decisão de se comprometer com a moral, em vez de
qualquer outro tipo de ação na administração pública.

Caráter moral: caracteriza-se pela demonstração e persistência para a intenção de se
comportar moralmente na administração pública.



FADESP – SEFA PA - 2022

Nepotismo: Caracterizado quando há favorecimento por parte de gestores a seus
parentes.

Conflito de interesse: Caracterizado quando o confronto entre público e privado implica
prejuízo para o interesse coletivo.

Uso impróprio de autoridade: Caracterizado quando há falsificação ou manipulação
indevida de relatórios ou documentos.

Desvio de conduta: Caracterizado por padrões socialmente inadequados, agressivos ou
desafiantes, com violação de normas sociais ou direitos individuais.





AUDITORIA

Prof. Guilherme Santanna



FADESP / CDP / 2012
Ao conduzir a auditoria das demonstrações contábeis, o auditor tem
por objetivo
a) detectar possíveis erros ou fraudes ocasionados pela não

observância da legislação societária.
b) apresentar total segurança no que concerne à impossibilidade

de distorções significativas das demonstrações contábeis.
c) obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis

estão livres de distorções relevantes.
d) emitir opinião capaz de assegurar tanto a viabilidade futura da

entidade quanto a eficiência com a qual a administração conduziu
os negócios.



Auditoria
Prof. Guilherme Sant’Anna

Objetivos Gerais – Auditoria 
Independente



Auditoria
Prof. Guilherme Sant’Anna

Auditoria Interna e Externa



FADESP / Banpará / 2018
O auditor responde por suas ações na execução dos trabalhos de auditoria. 
Não está entre as atribuições do auditor, na execução do seu trabalho,
a)  aplicar o máximo de cuidado e zelo na realização do seu trabalho, 
estendidos a suas conclusões.
b)  fornecer opinião imparcial sobre as demonstrações contábeis.
c)  objetivar precipuamente o exame das demonstrações contábeis efetuado e 
a identificação de fraudes.
d)  demonstrar em que medida as distorções por fraude ou erro afetam de 
forma relevante as demonstrações contábeis, se em seu parecer não conste 
ressalva específica.
e)  conduzir seus exames atendendo às Normas de Auditoria Independente 
das Demonstrações Contábeis.



FADESP / CDP / 2012
Quanto ao planejamento da auditoria, é correto afirmar que
a) o auditor deve apresentar de forma conclusiva à administração da
entidade os elementos do planejamento, não cabendo discussão a respeito,
visando assim evitar atrasos na execução dos trabalhos, bem como manter
a independência da auditoria.
b) o plano de auditoria é de responsabilidade compartilhada entre o
auditor e a administração da entidade auditada.
c) para que possa ser executado com êxito, o planejamento deve
constituir-se em uma fase isolada que antecede todas as demais fases do
processo de auditoria.
d) trata-se de um processo contínuo e interativo que pode começar logo
após a conclusão da auditoria anterior.



FADESP / CM Marabá / 2011
Dentre os itens abaixo, um está relacionado corretamente com as
normas gerais para procedimentos dos papéis de trabalhos de
auditoria. Indique-o, assinalando a alternativa correspondente.
a)  Os papéis de trabalhos devem evidenciar a obediência às 

normas de auditoria geralmente adotadas.
b)  Os dados e informações pertinentes devem ser incluídos por 

amostragens.
c)  Os procedimentos de auditoria adotados ficarão evidenciados 

em sua extensão e profundidade.



FADESP / CM Marabá / 2011
d) Na data do término da auditoria, os papéis devem estar prontos
e em condições de serem arquivados.
e) Devem-se incluir os dados para fácil identificação da data em

que foram elaborados, quem foi o encarregado e quem fez a
revisão, assim como terão título e código que esclareça a natureza
do exame.



FADESP / CM Marabá / 2011
A administração de uma empresa é responsável pelo
estabelecimento do sistema de controle interno. Como é
denominado o tipo de controle interno em que se assegura que
sejam registradas apenas as transações auditadas por seus valores
corretos e dentro do período de competência, como o calculo das
provisões?
a) Responsabilidade.
b) Rotina Interna.
c) Acesso aos Ativos.
d) Confronto dos Ativos com os Registrados.
e) Amarração do Sistema.



Crepaldi
 Responsabilidade: as atribuições dos funcionários ou setores

internos da empresa devem ser claramente definidas e
limitadas, de preferência por escrito, mediante o
estabelecimento de manuais internos de organização

 Rotinas internas: a empresa deve definir no Manual de
Organização todas as suas rotinas internas. Essas rotinas
compreendem: formulários internos e externos (ex.: requisição
de aquisição de material); evidências das execuções dos
procedimentos internos, etc.

 Acesso aos ativos: a empresa deve limitar o acesso dos
funcionários a seus ativos e estabelecer controles físicos sobre
esses.



Crepaldi
 Segregação de funções: uma mesma pessoa não pode ter

acesso aos ativos e aos registros contábeis, em virtude dessas
funções serem incompatíveis dentro do Sistema de controle
interno.

 Confronto dos ativos com os registros: a empresa deve
estabelecer procedimentos de forma que os ativos, sob
responsabilidade de alguns funcionários, sejam periodicamente
confrontados com os registros da contabilidade. Objetivo é
detector desfalque de bens ou registro inadequado de ativos.

 Amarrações do Sistema: devem ser regsitradas apenas as
transações autorizadas, por seus valores corretos e dentro do
período de competência



FADESP / Banpará / 2018
O parecer do auditor independente deve ser claro e expressar
objetivamente se as demonstrações contábeis auditadas, em todos
os aspectos relevantes, na opinião do auditor, estão ou não
adequadamente representadas. Nas demonstrações contábeis de
determinada instituição financeira consta a provisão para
devedores duvidosos, porém em montante tal que não representa a
real inadimplência dos clientes. No parecer dos auditores consta o
seguinte parágrafo: “Em nossa opinião, exceto quanto aos efeitos
da insuficiência de provisão para créditos de liquidação duvidosa
comentada no parágrafo 3º, as demonstrações contábeis...”. Essa
expressão é empregada em pareceres



FADESP / Banpará / 2018
a) sem ressalva.
b) com ressalva.
c) adverso.
d) com abstenção de opinião.
e) mistos, com ressalva e adverso.



▪ Opinião não modificada

▪ Opinião modificada

 Evidência de que as DC apresentam distorção relevante

 Não evidência de que as DC não apresentam distorção relevante

 Tipos

Normas CFC – relativas à opinião

Efeitos NÃO
generalizados

Efeitos
generalizados

Evidência de 
distorção relev. Com ressalva Adversa

Não evidência Com ressalva Abstenção op.



▪ Comunicações adicionais

 Parágrafo de ênfase

 Parágrafo de outros assuntos

Normas CFC – relativas à opinião



FADESP / CPCRC / 2019
Quanto à responsabilidade do auditor, é INCORRETO afirmar que
a) o auditor que realiza auditoria de acordo com as normas de

auditoria é responsável por obter segurança razoável de que as
demonstrações contábeis, como um todo, não contêm distorções
relevantes, causadas por fraude ou erro.
b) há um risco inevitável, devido às limitações inerentes da auditoria,

de que algumas distorções relevantes das demonstrações contábeis
podem não ser detectadas, apesar de a auditoria ser devidamente
planejada e realizada de acordo com as normas estabelecidas.
c) o risco de não ser detectada uma distorção relevante decorrente de

fraude é mais alto do que o risco de não ser detectada uma fraude
decorrente de erro.



FADESP / CPCRC / 2019
d) a capacidade do auditor de detectar uma fraude depende de
fatores como a habilidade do perpetrador, a frequência e a extensão
da manipulação, o grau de conluio, a dimensão relativa dos valores
individuais manipulados e a posição dos indivíduos envolvidos.
e) torna-se relativamente fácil para o auditor determinar se as

distorções em áreas de julgamento, como estimativas contábeis,
foram causadas por fraude ou erro, em razão de ele ser capaz de
identificar oportunidades potenciais de perpetração de fraude.



FADESP / CPCRC / 2019
Com base na Norma Brasileira de Contabilidade que aborda a
responsabilidade do auditor em relação à fraude, pode-se afirmar que a
principal responsabilidade pela prevenção e detecção da fraude é dos
a) órgãos fiscalizadores, como receita federal do Brasil, ministério público
federal e estaduais.
b) responsáveis pela governança da entidade e da sua administração.
c) profissionais da contabilidade, tanto contadores quanto técnicos em
contabilidade.
d) auditores independentes legalmente registrados no IBRACON.
e) peritos contadores legalmente registrados no CRC do seu estado.



FADESP / CPCRC / 2019
A NBC TA 240 (R1) aborda em seu texto características da fraude.
Entre essas características, é INCORRETO afirmar que
a) as distorções nas demonstrações contábeis podem originar-se de

fraude ou erro.
b) o fator distintivo entre fraude e erro está no fato de ser
intencional ou não intencional a ação subjacente que resulta em
distorção nas demonstrações contábeis.
c) embora a fraude constitua um conceito jurídico amplo, para

efeitos das normas de auditoria, o auditor está preocupado com a
fraude que causa distorção relevante nas demonstrações contábeis.



FADESP / CPCRC / 2019
d) dois tipos de distorções intencionais são pertinentes para o
auditor – distorções decorrentes de informações contábeis
fraudulentas e da apropriação indébita de ativos.
e) o fato do auditor poder suspeitar ou, em raros casos, identificar a
ocorrência de fraude, lhe é atribuído autonomia jurídica para
estabelecer se realmente ocorreu fraude.



FADESP / ISS Irituia / 2017
As informações utilizadas pelo auditor para chegar às conclusões em
que se fundamentam sua opinião são tecnicamente denominadas
a) evidências de auditoria.
b) conclusões de auditoria.
c) fundamentos de auditoria.
d) registros de auditoria.



Testes de observância e testes substantivos

Testes de 
observância

Testes substantivos

Efetivo
funcionamento dos 

controles int.

S.E.V. dos dados 
contábeis

Testes de detalhes
(transações e saldo)

Proced. analíticos
substantivos (rev. 

analítica)



▪ Inspeção

▪ Observação

▪ Confirmação externa (positiva / negativa)

▪ Recálculo

▪ Revisão analítica

▪ Indagação

▪ Reexecução

Procedimentos (tipos específicos)



FADESP / ISS Irituia / 2017
Os procedimentos de auditoria que visam a assegurar que os
mecanismos de controle interno estabelecidos pela administração
estão sendo cumpridos e funcionando efetivamente são
tecnicamente denominados testes de
a) revisão.
b) composição.
c) confirmação.
d) observância.



FADESP / ISS Irituia / 2017
Os procedimentos de auditoria que envolvem conferências,
confrontação de saldos do balanço com o razão geral ou analítico e a
circularização com fornecedores, são aplicáveis ao(s)/às
a) ativo imobilizado.
b) ativos disponíveis.
c) estoque.
d) contas a pagar.



FADESP / ISS Irituia / 2017
A verificação dos lançamentos contábeis – observando-se se estão
em conformidade com o regime de competência, se não houve sub
ou superavaliação dos valores lançados –, a conferência dos saldos, a
checagem com o razão, com os papéis de trabalho da auditoria
anterior, é procedimento de auditoria aplicável às contas de/do
a) ativo.
b) resultado.
c) passivo.
d) patrimônio líquido.



FADESP / Banpará / 2018
Uma indústria de refrigerantes constituída juridicamente como
sociedade anônima de capital aberto foi alvo do trabalho de
auditores independentes que iniciaram seus procedimentos às 8
horas do dia 4 de Abril de 2018, por meio de contagem física de
caixa, e resultou nos seguintes registros:
1.Saldo inicial de caixa no dia 03/04/2018: $ 0,00
2. Valor em dinheiro: $ 5.000,00
3. Vale para funcionários: $ 2.000,00
4. Vendas em dinheiro no dia 03/04/2018: $ 20.000,00
5. Vendas a prazo para recebimento com 30 dias: $ 20.000,00
6. Documento de depósito bancário do dia 03/04/2018: $ 10.000,00



FADESP / Banpará / 2018
Os auditores independentes chegaram à seguinte conclusão:
a) faltam no caixa $ 5.000,00.
b) faltam no caixa $ 3.000,00.
c) sobram no caixa $ 10.000,00.
d) sobram no caixa $ 5.000,00.
e) faltam no caixa $ 2.000,00.



▪ RA = RDR x RD
(RI x RC)

▪ Distorções são relevantes quando for razoavelmente esperado...influenciar decisão econômica dos usuários

▪ Julgamentos sobre materialidade são feitos à luz das circunstâncias envolvidas, e são afetados pela magnitude e
natureza das distorções

▪ Considera-se as necessidades de informações financeiras comuns a usuários como um grupo

Risco e Relevância



▪ Controle de qualidade -> sócio encarregado do trabalho (assume a responsab.)

▪ Revisão do controle de qualidade (ent. listadas e outros) -> revisor (não participante da equipe)

 Equipe de trabalho: (sócio enc. + quadro técnico + contratados) que executam procedimentos

 Elementos do SCQ (respons. da liderança; exig. éticas relev.; aceitação/contin,; RH; execução; monitoramento)

Supervisão e controle de 
qualidade



▪ Conceitos

 Amostragem

 Risco de amostragem (rejeição incorreta / aceitação incorreta)

 Estratificação

 Anomalia

▪ Abordagens: estatística e não estatística

▪ Métodos de seleção

▪ Fatores que alteram o tamanho da amostra

Amostragem



Controles Internos



▪ Eventos subsequentes - definição

Eventos Subsequentes

EVENTOS FATOS

DATA 
DAS DC

DATA 
RELATÓRIO

DATA DE 
DIVULG. DAS DC

REGRA: APLICA PROCED. 
P/ OBTER EVID. ATÉ DT 

RELAT.

REGRA: NADA
SE DE CONHECIMENTO NA DT DO RELAT E O 

LEVASSE A ALTERÁ-LO: D. D. I.
CASO ALTERE AS DC: APLICA OS PROCED. NAS 

CIRCUNSTÂNCIAS

FATOS



• EFD – parte integrante do SPED - Ajuste Sinief 02/2009

• EFD ICMS / IPI:

 Uso obrigatório para os contribuintes do ICMS e/ou do IPI.

 Conjunto de registros de apuração de impostos, referentes às
operações e prestações praticadas pelo contribuinte, bem como
de documentos fiscais e de outras informações de interesse dos
fiscos das unidades federadas e da Secretaria da Receita Federal
do Brasil.

 O contribuinte deve gerar e manter uma EFD-ICMS/IPI para cada
estabelecimento.



• EFD – parte integrante do SPED
• EFD ICMS / IPI:

 Substitui a escrituração e impressão dos seguintes livros:
I - Livro Registro de Entradas;
II - Livro Registro de Saídas;
III - Livro Registro de Inventário;
IV - Livro Registro de Apuração do IPI;
V - Livro Registro de Apuração do ICMS;
VI - documento Controle de Créd. de ICMS do At. Permanente - CIAP;
VII - Livro Registro de Controle da Produção e do Estoque.



• EFD ICMS / IPI:
 Arquivo digital deve ser submetido a um programa validador,

fornecido pelo SPED, o qual verifica a consistência das
informações prestadas no arquivo. Após essas verificações, o
arquivo digital é assinado por meio de certificado digital...

 Arquivos da EFD-ICMS/IPI têm periodicidade mensal e devem
apresentar informações relativas a um mês civil ou fração, ainda
que as apurações dos impostos (ICMS e IPI) sejam efetuadas em
períodos inferiores a um mês.

 Arquivo digital da EFD-ICMS/IPI será gerado pelo contribuinte de
acordo com as especificações do leiaute definido em Ato
COTEPE e conterá a totalidade das informações econômico-
fiscais e contábeis correspondentes ao período compreendido
entre o primeiro e o último dia do mês civil, inclusive.



Auditoria
Prof. Guilherme Sant’Anna

• NF-e – parte integrante do SPED - Ajuste
Sinief 07/2005

 Objetivo: implantação de um modelo nacional de documento
fiscal eletrônico, identificado pelo modelo 55, visando a substituir
a sistemática de emissão do documento fiscal em papel, modelos
1 e 1-A (e mod. 4)

 Existência apenas digital (NF-e vs. DANFE)

 Operações comerciais envolvendo a circulação de mercadorias,
como venda para pessoa jurídica, devolução, transferência, entre
outros.

 NFC-e



Auditoria
Prof. Guilherme Sant’Anna

• Ajuste Sinief 07/2005

 Cláusula primeira Fica instituída a Nota Fiscal Eletrônica - NF-e,
modelo 55, que poderá ser utilizada pelos contribuintes do IPI ou
ICMS em substituição:

 I - à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A;

 II - à Nota Fiscal de Produtor, modelo 4.



Auditoria
Prof. Guilherme Sant’Anna

• Ajuste Sinief 07/2005

 Cláusula primeira

 § 1º Considera-se Nota Fiscal Eletrônica - NF-e o documento
emitido e armazenado eletronicamente, de existência apenas
digital, com o intuito de documentar operações e prestações, cuja
validade jurídica é garantida pela assinatura digital do emitente e
autorização de uso pela administração tributária da unidade
federada do contribuinte, antes da ocorrência do fato gerador.



Auditoria
Prof. Guilherme Sant’Anna

• Ajuste Sinief 07/2005

 Cláusula primeira

 § 2º Ficam as unidades federadas autorizadas a estabelecer a
obrigatoriedade da utilização da NF-e, a qual será fixada por
intermédio de Protocolo ICMS, o qual será dispensado:

I - na hipótese de contribuinte inscrito no cadastro do ICMS de
uma única unidade federada;

II - a partir de 1º de dezembro de 2010.



Auditoria
Prof. Guilherme Sant’Anna

• Ajuste Sinief 07/2005 

 Cláusula segunda: Para emissão da NF-e, o contribuinte deverá
estar previamente credenciado na unidade federada em cujo
cadastro de contribuinte do ICMS estiver inscrito.

§ 1º O contribuinte credenciado para emissão de NF-e deverá
observar, no que couber, as disposições relativas à emissão de
documentos fiscais por sistema eletrônico de processamento de
dados, constantes dos Convênios ICMS 57/95 e 58/95, ambos de
28 de junho de 1995 e legislação superveniente.



Auditoria
Prof. Guilherme Sant’Anna

• Ajuste Sinief 07/2005

 Cláusula segunda:

 § 2º O credenciamento a que se refere o caput poderá ser:

I - voluntário, quando solicitado pelo contribuinte;

II - de ofício, quando efetuado pela Administração Tributária.

 § 3º É vedada a emissão de nota fiscal modelo 1 ou 1-A ou da
Nota Fiscal de Produtor, modelo 4, por contribuinte credenciado à
emissão de NF-e, exceto quando a legislação estadual assim
permitir.



OBRIGADO

Prof. Guilherme Santanna



Direito Empresarial
Prof. Cadu Carrilho

Prof. Cadu Carrilho

Direito Empresarial
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Direito Empresarial
Prof. Cadu Carrilho

Art. 974. Poderá o incapaz, por meio de representante ou devidamente assistido, continuar a empresa antes exercida por ele
enquanto capaz, por seus pais ou pelo autor de herança.
§ 1° Nos casos deste artigo, precederá autorização judicial, após exame das circunstâncias e dos riscos da empresa, bem como da
conveniência em continuá-la, podendo a autorização ser revogada pelo juiz, ouvidos os pais, tutores ou representantes legais do
menor ou do interdito, sem prejuízo dos direitos adquiridos por terceiros.

 



Direito Empresarial
Prof. Cadu Carrilho

Estabelecimento

Art. 1.142. Considera-se estabelecimento todo complexo de bens organizado, para exercício da empresa, por
empresário, ou por sociedade empresária.
§ 1º O estabelecimento não se confunde com o local onde se exerce a atividade empresarial, que poderá ser físico ou
virtual.

 

ESTABELECIMENTO 

complexo de bens 

organizado 

para o exercício da empresa 

por empresário ou sociedade 

materiais 

imateriais 

Patrimônio 

Imóvel 

Não se confunde com... 



Direito Empresarial
Prof. Cadu Carrilho

Nome Empresarial
Art. 1.155. Considera-se nome empresarial a firma ou a denominação adotada, de conformidade com este Capítulo,
para o exercício de empresa.

Art. 1.156. O empresário opera sob firma constituída por seu nome, completo ou abreviado, aditando-lhe, se quiser,
designação mais precisa da sua pessoa ou do gênero de atividade.

Art. 1.158 - § 1o A firma será composta com o nome de um ou mais sócios, desde que pessoas físicas, de modo
indicativo da relação social.

Art. 1.158 § 2o A denominação deve designar o objeto da sociedade, sendo permitido nela figurar o nome de um ou
mais sócios.



Direito Empresarial
Prof. Cadu Carrilho

 

NOME EMPRESARIAL 

Firma Denominação 

Social Individual 

nome,  
completo ou abreviado 

sócios de 
responsabilidade 

ilimitada  

Termo qualquer 
+ 

objeto da sociedade 

designação mais precisa  
da sua pessoa ou  

do gênero de atividade 

aditando-lhe, se quiser,  permitido figurar  

somente os  
nomes desses sócios 

aditar ao nome de um 
deles a expressão  
"e companhia" ou  
sua abreviatura. 

o nome de um  
ou mais sócios 



Direito Empresarial
Prof. Cadu Carrilho

Regras Gerais
Preposto que recebe a atribuição não pode passar essa atribuição a outra pessoa
Se fizer isso, vai responder. 

Art. 1.169. O preposto não pode, sem autorização escrita, fazer-se substituir no desempenho da
preposição, sob pena de responder pessoalmente pelos atos do substituto e pelas obrigações por
ele contraídas.

É proibido, ao preposto fazer concorrência com o preponente.
Art. 1.170. O preposto, salvo autorização expressa, não pode negociar por conta própria ou de
terceiro, nem participar, embora indiretamente, de operação do mesmo gênero da que lhe foi
cometida, sob pena de responder por perdas e danos e de serem retidos pelo preponente os lucros
da operação.



Direito Empresarial
Prof. Cadu Carrilho  



Direito Empresarial
Prof. Cadu Carrilho

 

Sociedade Limitada
Art. 1.052. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos
respondem solidariamente pela integralização do capital social.
§ 1º A sociedade limitada pode ser constituída por 1 (uma) ou mais pessoas.
§ 2º Se for unipessoal, aplicar-se-ão ao documento de constituição do sócio único, no que couber, as disposições sobre o
contrato social.
Sociedade Anônima
Art. 1º A companhia ou sociedade anônima terá o capital dividido em ações, e a responsabilidade dos sócios ou acionistas
será limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas.

 



Direito Empresarial
Prof. Cadu Carrilho

Direitos Essenciais dos Acionistas
Art. 109. Nem o estatuto social nem a assembléia-geral poderão privar o acionista dos direitos
de:
I - participar dos lucros sociais;
II - participar do acervo da companhia, em caso de liquidação;
III - fiscalizar, na forma prevista nesta Lei, a gestão dos negócios sociais;
IV - preferência para a subscrição de ações, partes beneficiárias conversíveis em ações, debêntures
conversíveis em ações e bônus de subscrição, (...)
V - retirar-se da sociedade nos casos previstos nesta Lei.



Direito Empresarial
Prof. Cadu Carrilho

 



Direito Empresarial
Prof. Cadu Carrilho

Sociedade Anônima
Art. 15. As ações, conforme a natureza dos direitos ou vantagens que confiram a seus titulares, são ordinárias,
preferenciais, ou de fruição.
§ 1º As ações ordinárias e preferenciais poderão ser de uma ou mais classes, observado, no caso das ordinárias, o
disposto nos arts. 16, 16-A e 110-A desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)
Art. 110. A cada ação ordinária corresponde 1 (um) voto nas deliberações da assembléia-geral.
§ 1º O estatuto pode estabelecer limitação ao número de votos de cada acionista.
§ 2º É vedado atribuir voto plural a qualquer classe de ações. (Revogado pela Lei nº 14.195, de 2021)
Art. 110-A. É admitida a criação de uma ou mais classes de ações ordinárias com atribuição de voto plural, não
superior a 10 (dez) votos por ação ordinária: (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)
I - na companhia fechada; e (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)
II - na companhia aberta, desde que a criação da classe ocorra previamente à negociação de quaisquer ações ou
valores mobiliários conversíveis em ações de sua emissão em mercados organizados de valores mobiliários.
(Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)



Direito Empresarial
Prof. Cadu Carrilho

Diretoria e Conselho de Administração

Art. 138. A administração da companhia competirá, conforme dispuser o estatuto, ao conselho
de administração e à diretoria, ou somente à diretoria.

§ 1º O conselho de administração é órgão de deliberação colegiada, sendo a representação da
companhia privativa dos diretores

§ 2º As companhias abertas e as de capital autorizado terão, obrigatoriamente, conselho de
administração.

Art. 139. As atribuições e poderes conferidos por lei aos órgãos de administração não podem ser
outorgados a outro órgão, criado por lei ou pelo estatuto.



Direito Empresarial
Prof. Cadu Carrilho  



Direito Empresarial
Prof. Cadu Carrilho

Créditos Concursais
Art. 83. A classificação dos créditos na falência obedece à seguinte ordem:
I - os créditos derivados da legislação trabalhista, limitados a 150 (cento e cinquenta) salários-mínimos por credor,
e aqueles decorrentes de acidentes de trabalho;
II - os créditos gravados com direito real de garantia até o limite do valor do bem gravado;
III - os créditos tributários, independentemente da sua natureza e do tempo de constituição, exceto os créditos
extraconcursais e as multas tributárias;
IV - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)
V - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)
VI - os créditos quirografários, a saber:
VII - as multas contratuais e as penas pecuniárias por infração das leis penais ou administrativas, incluídas as multas
tributárias;
VIII - os créditos subordinados, a saber:
IX - os juros vencidos após a decretação da falência, conforme previsto no art. 124 desta Lei.



Direito Empresarial
Prof. Cadu Carrilho

 

Créditos trabalhistas e acidentes do trabalho 

Créditos com garantia real 

Créditos tributários  

Créditos quirografários 

Multas e penas 

Créditos subordinados 

Juros vencidos após a falência 

O que sobrar vai para o falido, ou dividido entre os sócios 

Trabalhistas: até 150 
s.m. por credor 

Limitado ao valor do bem 

Exceto multa e extraconcursais  

1 

3 

5 

7 

2 

4 

6 Observação: 

Créditos cedidos a qualquer 
título mantêm sua natureza 

  

Integram à classe os créditos com 
privilégio especial ou geral em 

outras normas  



Direito Empresarial
Prof. Cadu Carrilho

Requisitos do Devedor
Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça
regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos,
cumulativamente:
I – não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as
responsabilidades daí decorrentes;
II – não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial;
III - não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no
plano especial de que trata a Seção V deste Capítulo;
IV – não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa
condenada por qualquer dos crimes previstos nesta Lei.



Direito Empresarial
Prof. Cadu Carrilho  



Direito Empresarial
Prof. Cadu Carrilho
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