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FADESP / 2021
A mensagem que o texto passa é a de que
A cabe aos pais identificar a dor de seus filhos e ajudar a fortalecê-los.
B os adultos devem reservar tempo para a convivência com crianças.
C pais mais experientes têm maior sensibilidade para criar seus filhos.
D a estabilidade emocional dos pais define o caráter de uma criança.
E não se deve usar desculpas para ignorar o sofrimento dos pequenos.

Gabarito letra D



FADESP / 2021
Segundo Maria Montessori, o choro frequente de uma criança
A tem o objetivo de chamar a atenção dos adultos.
B faz com que ela se habitue a atrair piedade.
C pode ser indício de tendências depressivas.
D é sinal de que não conhece seus sentimentos.
E leva à incapacidade de resolver seus problemas.

Gabarito letra C



FADESP / 2021
Para o autor do texto, não damos atenção à tristeza das crianças
A quando elas choram.
B com alguma frequência.
C quando estamos deprimidos.
D em raros momentos.
E se estivermos assoberbados.

Gabarito letra C



FADESP / 2021
Em Não querer deixar a criança “manhosa”, “mimada”, dando atenção a ela quando
chora ou se desestabiliza emocionalmente é uma dessas formas de desprezo (linhas
10 e 11), as aspas foram empregadas para destacar

A discurso direto.

B discurso indireto.

C sentido denotativo.

D sentido conotativo.

E linguagem coloquial.

Gabarito letra
E



FADESP / 2021
O trecho Caso o banhista seja queimado por esses animais, não deve tocar no local afetado
pois a toxina se espalha para onde a pessoa levar a mão. Também é possível aplicar vinagre
na região e evitar jogar água ou esfregar a mão com areia, além de procurar um centro
médico para tratar os ferimentos (linhas 32 a 35) é do tipo
A narrativo.
B descritivo.
C argumentativo.
D injuntivo.

Gabarito letra D



FADESP / 2021
A função sintática de uma palavra é o papel que ela desempenha dentro de uma oração
na relação com outros termos. Na oração “Pedi o carro ao meu pai ontem”, a função
sintática de ao meu pai na relação entre os termos na oração é

A objeto indireto.

B sujeito da oração.

C adjunto adverbial.

D objeto direto.

E predicado da oração.

Gabarito letra
A



FADESP / 2021
Em Acerca disso, aqui trouxemos uma reflexão de grande sabedoria da revolucionária
pedagoga Maria Montessori (linhas 12 e 13), a expressão acerca disso poderia ser
substituída por
A contra isso.
B além disso.
C apesar disso.
D sobre isso.
E isso posto.

Gabarito letra D



FADESP / 2020
A palavra indicada poderia substituir a que está grifada em
A Já uma moradora de Guarujá também flagrou as aparições em praias do município (linhas
4 e 5) - imediatamente.
B Eles orientam que não pode mexer, mas tem muitas crianças na praia (linhas 12 e 13) -
há.
C Já em Guarujá, uma moradora flagrou a aparição das caravelas-portuguesas, ou barco-
de-guerra-português, como também são conhecidas, em praias do município na manhã
deste sábado (linhas 19 a 21) - surpreendeu
D Caso o banhista seja queimado por esses animais, não deve tocar no local afetado pois a
toxina se espalha para onde a pessoa levar a mão (linhas 32 e 33) - se.

Gabarito letra B



FADESP / 2020
Foi empregado no presente do indicativo o verbo
A cai (título do texto).
B atingiu (linha 3).
C houve (linha 4).
D foi (linha 8).

Gabarito letra A



FADESP / 2021
Em Adultos e meninos devem a sua existência ao domicílio uterino, a despeito da
impensável claustrofobia de boiar durante meses dentro de um bolsão líquido nas
entranhas maternas (linhas 3 a 5), o pronome sua refere-se a
A Deus.
B mulher.
C tórax masculino.
D pedaço.
E adultos e meninos.

Gabarito letra E



FADESP / 2021
A palavra grifada é preposição em
A Turista de São Paulo, a cirurgiã-dentista Bárbara Lombardo dos Santos, de 34 anos, conta
que passeava pela faixa de areia de Praia Grande com os pais quando flagrou uma das
caravelas-portuguesas (linhas 6 a 8).
B Já li a respeito delas e sei que são perigosas, então decidimos chamar os guarda-vidas
(linhas 8 e 9).
C Já em Guarujá, uma moradora flagrou a aparição das caravelas-portuguesas, ou barco-
de-guerra-português, como também são conhecidas, em praias do município na manhã
deste sábado (linhas 19 a 21).
D Também é possível aplicar vinagre na região e evitar jogar água ou esfregar a mão com
areia, além de procurar um centro médico para tratar os ferimentos (linhas 34 e 35).

Gabarito letra B



FADESP / 2021

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).

Gabarito letra A



FADESP / 2021
Sem alterar o sentido do enunciado, em Adultos e meninos devem a sua existência ao
domicílio uterino, a despeito da impensável claustrofobia de boiar durante meses dentro de
um bolsão líquido nas entranhas maternas (linhas 3 a 5), a locução conjuntiva grifada
poderia ser substituída por
A apesar.
B bem como.
C quando.
D contanto que.
E embora.

Gabarito letra A



FADESP / 2021

Em A maioria deles morre primeiro. Muitos ensandecem por não saber relevar a dor da
dúvida. (linhas 8 a 10), os dois enunciados poderiam ser ligados pela conjunção
A mas.
B e.
C porque.
D portanto.
E pois.

Gabarito letra B



FADESP / 2021
A palavra sublinhada é conjunção em
A Não querer deixar a criança “manhosa”, “mimada”, dando atenção a ela quando chora ou
se desestabiliza emocionalmente é uma dessas formas de desprezo (linhas 10 e 11).
B Alguns pais têm diferentes princípios pedagógicos: não consolam a criança porque sabem
por experiência que no final de contas ele vai parar de chorar e se acalmará sozinho (linhas
14 a 16).
C Acham que se intervierem com carícias e carinhos para confortá-lo vai se tornar
caprichoso e acabará por tomá-lo por costume, com o único fim de obter atenção com cada
birra (linhas 16 a 18).
D Acham que se intervierem com carícias e carinhos para confortá-lo vai se tornar
caprichoso e acabará por tomá-lo por costume, com o único fim de obter atenção com cada
birra (linhas 16 a 18).
E Essa será a base sólida sobre a qual a sua emoção se fortalecerá e florescerá! (linhas 24
e 25).

Gabarito letra C



FADESP / 2021
A concordância não foi observada em
A A sobrecarga de tarefas e o infinito de informação nos fazem cada vez mais distanciados
daqueles que amamos e, talvez, até mesmo daquilo que amamos em nós mesmos (linhas 1
a 3).
B Os números alarmantes sobre a depressão e até suicídio de crianças nos faz duvidar do
caminho que estamos trilhando, na administração de nossas emoções e das emoções de
nossos filhos (linhas 4 a 6).
C Não querer deixar a criança “manhosa”, “mimada”, dando atenção a ela quando chora ou
se desestabiliza emocionalmente é uma dessas formas de desprezo (linhas 10 e 11).
D Acham que se intervierem com carícias e carinhos para confortá-lo vai se tornar
caprichoso e acabará por tomá-lo por costume, com o único fim de obter atenção com cada
birra (linhas 16 a 18).
E Saibamos antever a angústia e o sofrimento dos nossos filhos, acolhendo-os, afagando-os
e amando-os de modo especial já nos primeiros indícios da sua tristeza (linhas 22 a 24).

Gabarito letra B



FADESP / 2021
Uma vírgula deveria ter sido empregada em

A Ao G1, uma banhista relatou o encontro com os animais na orla de Praia Grande
(linhas 3 e 4).

B "Já li a respeito delas e sei que são perigosas, então decidimos chamar os guarda-
vidas" (linhas 8 e 9).

C Eles orientam que não pode mexer, mas tem muitas crianças na praia (linhas 12 e
13).

D Bárbara conta, também, que após o alerta, os guarda-vidas retiraram o animal até
uma das bases para evitar acidentes (linhas 15 e 16).

Gabarito letra
D



FADESP / 2021
Em Fé, menina. Deus é um poeta. (linha 1), a vírgula foi empregada para

A isolar um topônimo.

B isolar uma expressão explicativa.

C separar um aposto.

D separar um vocativo.

E separar termos coordenados de uma mesma oração.

Gabarito letra
D



FADESP / 2021
Uma vírgula deveria ter sido empregada em

A Aliado a isso, as empresas do setor têm estimulado seus clientes a consumirem
menos e melhor, promovendo, inclusive ações de conscientização (linhas 6 a 8).

B Afinal, crianças e adolescentes também estão suscetíveis a consumirem bebidas
alcoólicas – o que é algo proibido por lei (linhas 10 e 11).

C Na prática, a iniciativa reforça o posicionamento da empresa de que a educação é a
chave para a prevenção (linhas 15 e 16).

D A escola Professora Jandyra Reis de Oliveira, na cidade de Barra Mansa, no Rio de
Janeiro, é uma das agraciadas pelo projeto (linhas 34 e 35).

Gabarito letra
A
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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
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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
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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
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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
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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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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 
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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 
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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1) Um investidor aplica em um determinado banco R$ 10.000,00 a juros simples. Após
6 meses, resgata totalmente o montante de R$ 10.900,00 referente a esta operação e
o aplica em outro banco, durante 5 meses, a uma taxa de juros simples igual ao dobro
da correspondente à primeira aplicação. O montante no final do segundo período é
igual a

a) R$ 12.862,00
b) R$ 12.750,00
c) R$ 12.650,00
d) R$ 12.550,00
e) R$ 12.535,00









2) Um capital é aplicado, durante 8 meses, a uma taxa de juros simples de 15% ao ano,
apresentando um montante igual a R$ 13.200,00 no final do prazo. Se este mesmo
capital tivesse sido aplicado, durante 2 anos, a uma taxa de juros compostos de 15% ao
ano, então o montante no final deste prazo seria igual a

a) R$ 17.853,75.
b) R$ 17.192,50.
c) R$ 16.531,25.
d) R$ 15.870,00.
e) R$ 15.606,50.









3) Um capital de R$ 15.000,00 é aplicado, durante 2 anos, à taxa de 5% ao semestre com
capitalização contínua. Dos valores abaixo, o mais próximo do valor dos juros desta
aplicação é

Dados:
ln(1,051271) = 0,05; ln(1,105171) = 0,10; ln(1,161834) = 0,15 e
ln(1,221403) = 0,20; em que ln é o logarítmo neperiano, tal que
ln(e) = 1.
a) R$ 3.076,00
b) R$ 3.155,00
c) R$ 3.321,00
d) R$ 3.487,00
e) R$ 3.653,00









4) Uma taxa de juros nominal, de 15% ao ano, com capitalização bimestral, corresponde a
uma taxa de juros efetiva de









5) Ao descontar em um banco, 5 meses antes de seu vencimento, um título de valor
nominal igual a R$ 50.000,00, uma empresa recebe na data da operação de desconto
comercial simples o valor de R$ 45.000,00. Utilizando a mesma taxa de desconto
anterior e ainda a operação de desconto comercial simples, descontando um título de
valor nominal de R$ 36.000,00, 3 meses antes de seu vencimento, receberá

a) R$ 33.420,00
b) R$ 35.000,00
c) R$ 32.450,00
d) R$ 34.560,00
e) R$ 33.840,00









6) Um título é resgatado 3 meses antes do vencimento, segundo o critério do
desconto racional composto. Se a taxa utilizada foi de 10% ao mês e o valor do
desconto resultou em R$ 16.550,00, o valor nominal do título é

a) R$ 60.000,00
b) R$ 62.000,00
c) R$ 64.350,00
d) R$ 66.550,00
e) R$ 68.450,00









7) Auditor Fiscal da Receita Estadual (SEFAZ GO)

O preço à vista de um apartamento é R$ 210.000,00. Jorge fez uma proposta ao
proprietário para adquirir esse imóvel pagando o em três parcelas iguais, a primeira
à vista, a segunda após 1 ano e a terceira depois de 2 anos. O proprietário aceitou a
proposta, desde que fossem cobrados juros compostos de 100% ao ano sobre o
saldo devedor após o pagamento de cada parcela. Nas condições impostas pelo
proprietário, o valor de cada uma das três parcelas a serem pagas por Jorge, em
reais, deverá ser igual a
a) 120.000,00
b) 90.000,00
c) 100.000,00
d) 70.000,00
e) 130.000,00









8) Um indivíduo faz um financiamento, sem entrada, no valor de R$ 100.000,00, a ser
pago em 100 prestações, no Sistema de Amortização Constante (SAC). Sabendo que a
taxa de juros, no regime de juros compostos, é de 1% ao mês, o valor da 4ª parcela a ser
paga é de:
a) 1970.
b) 2000.
c) 2566.
d) 1000.
e) 1400.









Se Z tem distribuição normal padrão, então:
P(Z < 0,5) = 0,691; P(Z < 0,8) = 0,788; P(Z < 1) = 0,841; P(Z < 1,2) = 0,885; P(Z < 1,28) =
0,90; P(Z < 2) = 0,977

Com o objetivo de se estimar a idade média, μ, em anos, de ingresso no primeiro
emprego formal de jovens de determinada comunidade, selecionou-se uma amostra
aleatória de 100 jovens da população de jovens que já haviam ingressado no mercado
de trabalho formal. Os resultados obtidos encontram-se na tabela de distribuição de
frequências apresentada a seguir:





9) Calcule a média amostral
a) 22
b) 22,5
c) 23
d) 23,5
e) 24







10) Supondo-se que o desvio padrão populacional seja igual a 1, o intervalo
de confiança para μ, em anos, com coeficiente de confiança igual a 80%,
baseado nessa amostra, é igual a:
a) [22,372 ; 22,628]
b) [22,4 ; 22,6]
c) [22,35 ; 22,65]
d) [22,3 ; 22,7]
e) [22,2 ; 22,8]







11) O tempo necessário para que uma pessoa tenha um retorno sobre seu processo
administrativo em um determinado órgão público tem distribuição normal com média
μ = 140 dias e desvio padrão σ = 50 dias.
A probabilidade de que uma pessoa, aleatoriamente selecionada, espere entre 180 dias
e 240 dias para ter o retorno sobre seu processo é igual a:
a) 17,5%
b) 17,7%
c) 18%
d) 18,36%
e) 18,9%









Uma amostra aleatória de 9 valores de salários extraída de uma população,
considerada normal e de tamanho infinito, apresentou uma média igual a R$ 800,00
com um desvio padrão igual a R$ 120,00. Os registros históricos indicam que a média
dos salários da população é igual a R$ 740,00. Deseja-se testar a hipótese, ao nível de
significância 𝛼𝛼, se o valor da média verificada na amostra difere do valor de R$ 740,00.
Seja H0 a hipótese nula do teste (𝝁𝝁= 740), H1 a hipótese alternativa (𝝁𝝁 740) e 𝒕𝒕𝜶𝜶/𝟐𝟐> 0 o
quantil da distribuição “t” de Student, no nível de significância , para testes bicaudais
com 8 graus de liberdade. Sabendo-se que H0 foi rejeitada, MARQUE A OPÇÃO
CORRETA:
a) 𝒕𝒕𝜶𝜶/𝟐𝟐≤ 1,5
b) 𝒕𝒕𝜶𝜶/𝟐𝟐 ≥ 1,5
c) 𝒕𝒕𝜶𝜶/𝟐𝟐 ≤ 2,5
d) 𝒕𝒕𝜶𝜶/𝟐𝟐 ≥ 2,5
e) 𝒕𝒕𝜶𝜶/𝟐𝟐 ≤ 0,5
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Contabilidade
Prof. Silvio Sande

01.(Revisão de Véspera SEFA PA – Fiscal)
De acordo com o Pronunciamento Técnico 00 (R2) – Estrutura Conceitual para Relatório Financeiro, a existência de controle
é requisito necessário para que se possa enquadrar recurso econômico no conceito de ativo. Nesse sentido, assinale a opção
que apresenta condição que, de acordo com o referido pronunciamento técnico, é suficiente para configurar existência de
controle de recurso econômico por parte de uma entidade.

a) A entidade deter a propriedade do recurso econômico.
b) A entidade deter a custódia do recurso econômico.
c) A entidade deter os direitos em relação aos benefícios econômicos gerados pelo recurso econômico.
d) A entidade deter a capacidade presente de direcionar o uso do recurso econômico e obter os recursos econômicos que
possam dele fluir.
e) A entidade ter o direito de empregar o recurso econômico em suas atividades.
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02.(Revisão de Véspera SEFA PA – Fiscal)
De acordo com a legislação societária, as aplicações de recursos em ações de outras empresas classificadas como
disponíveis para venda devem ser avaliadas no balanço patrimonial utilizando-se como critério o

a) valor justo.
b) método da equivalência patrimonial.
c) custo de aquisição, ajustado ao valor provável de realização, quando este for inferior.
d) valor presente.
e) custo de reposição.
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03.(Revisão de Véspera SEFA PA – Fiscal)
No dia 5/1/2021, determinada empresa comprou 10 camisetas por R$ 5,00 cada, para revenda. Ao receber o pedido, a
empresa devolveu duas dessas camisetas, por estarem com defeito, e efetuou o respectivo registro na escrituração. No dia
20/1/2021, a empresa fez o pagamento antecipado dessa compra e recebeu um desconto condicional de 5%.

Considerando essa situação hipotética, assinale a opção que mostra o lançamento correto que a empresa deve ter
registrado no dia 20/1/2021.
a) D – Fornecedores 40,00 C – Disponível 38,00 C – Desconto financeiro obtido 2,00
b) D – Fornecedores 38,00 D – Desconto financeiro obtido 2,00 C – Disponível 40,00
c) D – Fornecedores 40,00 C – Disponível 40,00
d) D – Fornecedores 50,00 C – Disponível 47,50 C – Desconto financeiro obtido 2,50
e) D – Fornecedores 38,00 C – Disponível 38,00
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04. (IBFC/EBSERH/ 2021)
De acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade Técnica Geral (NBC TG04) - Ativo intangível, em relação a
identificação dos ativos intangíveis, analise as alternativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

( ) A definição de ativo intangível requer que ele seja identificável, para diferenciá-lo do ágio derivado da expectativa
de rentabilidade futura que é o Goodwill.
( ) Um ativo satisfaz o critério de identificação, em termos de definição de um ativo intangível quando resultar de
direitos contratuais ou outros direitos legais, exclusivamente quando tais direitos possam ser transferíveis ou
separáveis da entidade ou de outros direitos ou obrigações.
( ) Um ativo satisfaz o critério de identificação, em termos de definição de um ativo intangível quando puder ser
separado da entidade e vendido, transferido, licenciado, alugado, ou trocado, individualmente ou junto com um
contrato, ativo ou passivo relacionado, independente da intenção de uso pela entidade.
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05.(Revisão de Véspera SEFA PA – Fiscal)
De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 04 (R1) – Ativo Intangível, a utilização do método do custo para
mensuração de ativo intangível com vida útil definida requer a realização de ajustes no valor contábil original do
referido ativo, de modo que este seja apresentado

a) ao custo corrente.
b) ao custo, deduzidas a depreciação acumulada e eventuais perdas acumuladas por redução ao seu valor
recuperável.
c) ao custo, deduzidas a amortização acumulada e eventuais perdas acumuladas por redução ao seu valor
recuperável.
d) ao custo, deduzida a provisão para ajuste ao seu valor provável de realização.
e) ao custo, deduzida a provisão para ajuste ao seu valor presente.
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06.(Revisão de Véspera SEFA PA – Fiscal)
Relativamente ao tratamento contábil de itens do ativo imobilizado, julgue os itens a seguir.

I. Um item com alta probabilidade de geração de benefícios futuros para a entidade deve ser contabilmente
reconhecido, ainda que haja considerável dúvida quanto ao seu provável custo.

II. Como regra, a mensuração inicial de um item do ativo imobilizado se dá pelo seu custo, podendo ir além do valor
dispendido na sua aquisição.

III. A avaliação posterior de itens do ativo imobilizado deve seguir a regra do valor de custo ou valor de mercado,
escolhendo-se o menor entre os dois.

IV. A escolha do método de depreciação depende de como a entidade espera se apropriar dos benefícios econômicos
futuros do ativo.
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Estão certos apenas os itens
a) I e III.

b) II e IV.

c) III e IV.

d) I, II e III.

e) I, II e IV
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07.(Revisão de Véspera SEFA PA – Fiscal)
Uma lavanderia adquiriu uma máquina de lavar roupa pelo valor de R$ 30.000 e gastou mais R$ 3.000 para colocá-la
em funcionamento no início do exercício.
Sabendo-se que a vida útil dessa máquina é de 5 anos e que não haverá valor residual, é correto afirmar que o valor
da depreciação contabilizado na demonstração do resultado será o mesmo no método linear e no método da soma dos
dígitos no

a) primeiro ano.
b) segundo ano.
c) quinto ano.
d) terceiro ano.
e) quarto ano.
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08.(Revisão de Véspera SEFA PA – Fiscal)
No dia 30/6/2021, a empresa Alfa apresentava um saldo de R$ 45.000,00, na conta Máquinas e equipamentos,
correspondente a uma máquina de xerox, mesmo saldo da conta de depreciação acumulada desse bem. No mesmo dia,
a empresa vendeu tal máquina por R$ 5.000,00 e comprou uma nova por R$ 40.000,00. A empresa não possuía
outros ativos imobilizados.
Nessa situação hipotética, o valor do imobilizado da empresa Alfa

a) reduziu-se em R$ 5.000,00.
b) aumentou em R$ 5.000,00.
c) aumentou em R$ 45.000,00.
d) aumentou em R$ 40.000,00.
e) permaneceu o mesmo.
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09.(Revisão de Véspera SEFA PA – Fiscal)
No encerramento de seu último exercício social, uma entidade realizou o teste de recuperabilidade de determinado
ativo que havia sido adquirido por R$ 240 mil e que já acumulava R$ 40 mil de depreciação. O valor em uso desse bem
foi estimado em R$ 205 mil e o valor justo líquido das despesas de sua venda foi avaliado em R$ 195 mil.
Nessa situação hipotética, a entidade deve

a) reverter parte da amortização, visto que o valor em uso do bem supera seu valor contábil.
b) adicionar R$ 5 mil à depreciação.
c) contabilizar uma provisão de R$ 5 mil para perda de valor recuperável.
d) abster-se de realizar qualquer contabilização.
e) realizar a venda imediata do ativo.



Contabilidade
Prof. Silvio Sande

Os clientes de uma empresa entram na justiça contra ela por quebra de contrato. Os
advogados da empresa estimam o desfecho da causa e o valor a ser pago.
Assinale a opção que indica a existência de um passivo contingente, de acordo com

o Pronunciamento Técnico CPC 25 - Provisões, Passivos e Ativos Contingentes.

A) A perda é certa e o valor de perda pode ser estimado com confiabilidade.

B) A perda é provável e o valor de perda pode ser estimado com confiabilidade.

C) A perda é provável e o valor de perda não pode ser estimado com confiabilidade.

D) A perda é remota e o valor de perda pode ser estimado com confiabilidade.

E) A perda é remota e o valor de perda não pode ser estimado com confiabilidade

10.(Revisão de Véspera SEFA PA – Fiscal)



Contabilidade
Prof. Silvio Sande

11.(Revisão de Véspera SEFA PA – Fiscal)
A Cia. Industrial Morro Branco adquiriu 1 000 unidades de uma matéria prima por R$ 300.000,00, com incidência de
10% do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), perfazendo a nota fiscal de compra o valor total de R$
330.000,00. Sobre a operação, incidiu também o Imposto sobre Circulação de Mercadorias à alíquota de 18%. A
companhia, sendo contribuinte do IPI e do ICMS, deve escriturar o valor do estoque de matérias-primas, em R$, por:
a) 246.000,00.
b) 270.600,00.
c) 276.000,00.
d) 300.000,00.
e) 330.000,00.



Contabilidade
Prof. Silvio Sande

12.(Revisão de Véspera SEFA PA – Fiscal)
Com relação ao balanço patrimonial, o ativo deve ser classificado como não circulante quando
a) for mantido essencialmente com o propósito de ser negociado.
b) a sua realização for esperada para até doze meses após a data do balanço.
c) o seu consumo for pretendido no decurso normal do ciclo operacional da entidade.
d) for mantido, por mais de um período, para uso na produção ou no fornecimento de mercadorias.
e) for um equivalente de caixa.



Contabilidade
Prof. Silvio Sande

13.(Revisão de Véspera SEFA PA – Fiscal)
Com base no Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1) – Apresentação das Demonstrações Contábeis, assinale a opção
correspondente à obrigação que deve ser classificada como passivo não circulante no balanço patrimonial.
a) Obrigação que deve ser liquidada durante o ciclo operacional normal da empresa.
b) Obrigação mantida essencialmente com a finalidade de ser negociada.
c) Obrigação que deve ser liquidada em até 12 meses após a data do balanço.
d) Obrigação que deve ser liquidada em até 12 meses após a data do balanço e que dê ao devedor o direito de liquidá-
la por meio da emissão de títulos patrimoniais em favor do credor.
e) Obrigação em relação à qual o credor tem o direito incondicional de diferir sua liquidação durante, pelo menos, 12

meses após a data do balanço.



Contabilidade
Prof. Silvio Sande

14.(Revisão de Véspera SEFA PA – Fiscal)
Conforme a NBC TG 18 (R3), os investimentos em coligadas, empreendimentos controlados em conjuntos e em
controladas, devem ser avaliados pelo método da equivalência patrimonial. Acerca do método da equivalência
patrimonial, é correto afirmar que
a) a participação do investidor no lucro ou prejuízo do período da investida deve ser reconhecida diretamente no

patrimônio líquido do investidor.
b) as distribuições recebidas da investida aumentam o valor contábil do investimento.
c) ajustes no valor contábil do investimento não são necessários pelo reconhecimento da participação do investidor

nas variações de saldo dos outros resultados abrangentes da investida.
d) a entidade com o controle individual ou conjunto, ou com influência significativa sobre uma investida, deve

contabilizar esse investimento utilizando o método da equivalência patrimonial.



Contabilidade
Prof. Silvio Sande

15.(Revisão de Véspera SEFA PA – Fiscal)
Em 31/12/2016, a Cia. Participativa adquiriu 30% de participação na Cia. Iluminada por R$ 800.000,00 e passou a ter
influência significativa sobre a investida. O Patrimônio Líquido da Cia. Iluminada era composto apenas pelo Capital
Social, o qual era formado por 5.000 ações ordinárias. Durante o ano de 2017, a Cia. Iluminada apurou lucro líquido de
R$ 200.000,00 e distribuiu dividendos no valor de R$ 80.000,00.



Contabilidade
Prof. Silvio Sande

A Cia. Participativa, em 2017, reconheceu Receita de

a) Dividendos no valor de R$ 24.000,00, em função de avaliar a Cia. Iluminada pelo método da equivalência
patrimonial.
b) Equivalência Patrimonial no valor de R$ 36.000,00, em função de avaliar a Cia. Iluminada pelo método de custo.
c) Dividendos no valor de R$ 24.000,00, em função de avaliar a Cia. Iluminada pelo método de custo.
d) Equivalência Patrimonial no valor de R$ 60.000,00, em função de avaliar a Cia. Iluminada pelo método da
equivalência patrimonial.
e) Equivalência Patrimonial no valor de R$ 36.000,00 e Receita de Dividendos no valor de R$ 24.000,00, em função de
avaliar a Cia. Iluminada pelo método da equivalência patrimonial.



Contabilidade
Prof. Silvio Sande

16.(Revisão de Véspera SEFA PA – Fiscal)
Assinale a opção que corresponde ao conjunto de demonstrações contábeis segundo a vigente Estrutura Conceitual da
Contabilidade estabelecida pelo CPC.

a) balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração do fluxo de caixa, demonstração das
mutações do patrimônio líquido, demonstração do resultado abrangente
b) balanço patrimonial, demonstração do resultado abrangente, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das
mutações do patrimônio líquido, demonstração de lucros ou prejuízos acumulados e notas explicativas
c) demonstração da posição financeira, demonstração do resultado abrangente, demonstração dos fluxos de caixa,
demonstração das mutações do patrimônio líquido, balanço social e notas explicativas



Contabilidade
Prof. Silvio Sande

d) demonstração da posição financeira, balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração das
mutações do patrimônio líquido, demonstração de lucros ou prejuízos acumulados e notas explicativas

e) demonstração da posição financeira, demonstração do resultado abrangente, demonstração dos fluxos de caixa,
demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração das origens e aplicações de recursos e notas explicativas



Contabilidade
Prof. Silvio Sande

Uma sociedade empresária apresentou os seguintes saldos em relação ao exercício de X0:
· Receita de Vendas: R$ 500.000;
· Despesa com Perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa: R$ 10.000;
· Receita Financeira: R$ 40.000;
· Receita com a Venda de Ativo Imobilizado: R$ 70.000;
· Custo das Mercadorias Vendidas: R$ 200.000;
· Custo do Ativo Imobilizado vendido: R$ 85.000;
· Despesa de Salários: R$ 140.000;
· Despesa de aluguel: R$ 120.000;
· Despesa com Imposto de Renda e Contribuição Social: R$18.700.

17.(Revisão de Véspera SEFA PA – Fiscal)



Contabilidade
Prof. Silvio Sande

Em relação à Demonstração do Resultado do Exercício da sociedade empresária, em 31/12/X0, assinale a
afirmativa correta.

a) A receita líquida de vendas é de R$ 490.000.
b) O lucro bruto é de R$ 290.000.
c) A receita antes do resultado financeiro é de R$ 100.000.
d) O lucro antes do imposto sobre a renda é de R$ 55.000.
e) O lucro líquido é de R$ 51.300.



Contabilidade
Prof. Silvio Sande

18.(Revisão de Véspera SEFA PA – Fiscal)
Na demonstração do resultado abrangente, o contador deve reconhecer

I. ganhos e perdas originados da conversão de demonstrações contábeis de empresas com operações com o
exterior.

II. ajustes originados de avaliação patrimonial e relativos a ganhos e perdas na mensuração de ativos financeiros
disponíveis para venda.

III. ajuste de avaliação patrimonial relativo a efetiva parcela de ganhos e perdas de instrumentos de hedge em hedge
de fluxo de caixa.
IV. ganhos e perdas atuariais em planos de pensão que geram benefícios a empregados.
V. despesas antecipadas contabilizadas no ativo circulante e reconhecidas à medida que o tempo transcorre e em

estrita obediência ao regime de competência.



Contabilidade
Prof. Silvio Sande

Estão certos apenas os itens
a) II e IV.

b) III e V.

c) I, II e V.

d) I, II, III e IV.

e) I, III, IV e V.



Contabilidade
Prof. Silvio Sande

19.(Revisão de Véspera SEFA PA – Fiscal)
De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 03 (R2) – Demonstração dos Fluxos de Caixa, assinale a opção que se
refere à forma como a amortização de empréstimos obtidos em instituições financeiras deve ser classificada na
Demonstração dos Fluxos de Caixa de uma empresa.

a) entrada de caixa advinda de atividades de financiamento
b) saída de caixa advinda de atividades de financiamento
c) saída de caixa advinda de atividades operacionais
d) entrada de caixa advinda de atividades de investimento
e) saída de caixa advinda de atividades de investimento



Contabilidade
Prof. Silvio Sande

20.(Revisão de Véspera SEFA PA – Fiscal)
Uma empresa de consultoria auferiu as seguintes receitas, em determinado período.

• Prestação de serviços: R$ 200.000
• Venda de ativo imobilizado: R$ 100.000
• Equivalência Patrimonial: R$ 50.000
• Financeiras: R$ 30.000
• Aluguel: R$ 20.000

Assinale a opção que indica o valor adicionado recebido em transferência, evidenciado na Demonstração do Valor Adicionado
da entidade.
a) R$ 50.000
b) R$ 70.000
c) R$ 100.000
d) R$ 150.000
e) R$ 200.000



Contabilidade
Prof. Silvio Sande

As Cias. X e Y apresentavam os seguintes balanços patrimoniais, em 31/12/X0:

21.(Revisão de Véspera SEFA PA – Fiscal)



Contabilidade
Prof. Silvio Sande

Em janeiro de X1, a Cia. Y vendeu todo o seu estoque à vista para a Cia. X, por R$ 30.000. Em junho de X1, a Cia. X vendeu
60% do estoque para terceiros por R$ 40.000.

Em relação às demonstrações consolidadas, em 31/12/X1, assinale a afirmativa correta.

(A) O custo das mercadorias vendidas é de R$ 18.000.
(B) O lucro bruto é de R$ 28.000.
(C) A receita de equivalência patrimonial é de R$ 10.000.
(D) O lucro líquido é de R$ 38.000.
(E) O estoque é de R$ 12.000.

Prof. Silvio Sande
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DIREITO CONSTITUCIONAL

Prof. Adriane Fauth

@adrianefauth

Profa. Adriane Fauth 

@FauthAdriane

Adriane Fauth



• Conceitos de teoria do Estado. Princípios do Estado Democrático de
Direito. Conceito de constituição. Regras materialmente constitucionais
e formalmente constitucionais. Tipos de constituição. O Direito
Constitucional e os demais ramos do direito. Poder constituinte
originário e derivado.

• Controle de constitucionalidade. Controle judiciário difuso e
concentrado. Ação declaratória de constitucionalidade. Ação direta de
inconstitucionalidade.

• Constituição da República Federativa do Brasil: Princípios fundamentais
e Direitos e Deveres individuais e coletivos. O habeas corpus. O
mandado de segurança. O direito de petição. O mandado de injunção. A
ação popular. A ação civil pública. O habeas data. Direitos sociais.
Nacionalidade. Direitos políticos.

Prof. Adriane Fauth

EDITAL



• Organização político-administrativa. O federalismo no Brasil. Repartição
de receitas tributárias. Competências constitucionais: União, Estados,
Distrito Federal e Municípios. Intervenção nos Estados e Municípios.

• Administração pública, disposições gerais e servidores públicos civis.
• Separação de poderes. Sistemas de governo.
• Poder Legislativo, Poder Executivo e Poder Judiciário. Ministério

Público. Processo legislativo.
• Defesa do Estado e as instituições democráticas.
• Princípios gerais da atividade econômica e financeira. Sistema

Tributário Nacional, Do Orçamento e Finanças Públicas.

Prof. Adriane Fauth

EDITAL



• Constituição do Estado do Pará. Fundamentos do Estado. Poder
Legislativo, Poder Executivo e Poder Judiciário. Funções essenciais à
justiça. Administração Pública. Servidores Públicos Civis. Segurança
Pública.

• Direitos Humanos. Direito constitucional internacional. Tratados
Internacionais: regime jurídico. Tratados Internacionais de proteção dos
direitos humanos: conceito, formação, extinção e efeitos jurídicos.
Sistemas e instrumentos de proteção dos direitos humanos. Hierarquia,
incorporação e impacto dos tratados internacionais de proteção dos
direitos humanos no direito brasileiro.

Prof. Adriane Fauth

EDITAL



CONCEITO E 
CLASSIFICAÇÃO DAS 
CONSTITUIÇÕES

Prof. Adriane Fauth



Prof. Adriane Fauth

Constituição: Conceitos e 
sentidos

• FERDINAND LASSALE
• A soma de fatores reais de poder dentro de uma 

sociedade
SOCIOLÓGICO

• CARL SCHIMITT
• Decisão política fundamental
• Constituição (material)
• Leis Constitucionais (formal)

POLÍTICO

• HANS KELSEN
• Lógico-jurídico: norma hipotética fundamental
• Jurídico-positivo: norma positiva suprema.

JURÍDIKO



Prof. Adriane Fauth

Constituição: Conceitos e 
sentidos



Prof. Adriane Fauth

ORIGEM 

• OUTORGADA 
• PROMULGADA 
• CESARISTA
• PACTUADA

FORMA 

• ESCRITA
• COSTUMEIRA 

EXTENSÃO 

• SINTÉTICA
• ANALÍTICA

CONTEÚDO 

• MATERIAL
• FORMAL

ELABABORAÇÃO 

• DOGMÁTICA 
• HISTÓRICA

ALTERABILIDADE 

• RÍGIDAS 
• FLEXÍVEIS 
• SEMIRRÍGIDAS ou 

SEMIFLEXÍVEL 

FINALIDADE 

• GARANTIA
• BALANÇO
• DIRIGENTE

CORRESPONDÊNCIA 

• NORMATIVA 
• NOMINATIVA
• SEMÂNTICA 

LOCAL

• HETERÔNOMAS
• AUTÔNOMAS



Prof. Adriane Fauth

CF/88
PEDRA FAND 

ORIGEM PROMULGADA 

FORMA ESCRITA 

ELABORAÇÃO DOGMÁTICA 

ALTERABILIDADE RÍGIDA

EXTENSÃO ANALÍTICA

CONTEÚDO FORMAL

LOCAL DE DECRETAÇÃO AUTÔNOMAS

ONTOLOGIA NOMINATIVA (PRETENTE SER 
NORMATIVA)

FINALIDADE DIRIGENTE



No que se refere ao conceito e à classificação das constituições, assinale
a alternativa INCORRETA.
A) Na visão de Carl Schimitt, por ser a constituição o produto de uma
decisão política, ela poderia ser admitida como a decisão política do titular
do poder constituinte.
B) Quanto à forma, tem-se constituição classificada como escrita ou como
costumeira ou consuetudinária.
C) Quanto ao modo de elaboração, as constituições podem ser
classificadas como rígidas, flexíveis ou semirrígidas.
D) Quanto ao conteúdo, o conceito de constituição pode ser tomado tanto
no sentido material como no formal.
E) Para Ferdinand Lassale, uma constituição só seria legítima se
representasse o efetivo poder social, refletindo as forças sociais que
constituem o poder. Prof. Adriane Fauth

(AOCP/2021 – MPE-RS) 



PODER CONSTITUINTE

Prof. Adriane Fauth



Prof. Adriane Fauth

PODER CONSTITUINTE



Prof. Adriane Fauth

EMENDAS CONSTITUCIONAIS



Prof. Adriane Fauth



ORGANIZAÇÃO POLÍTICO -
ADMINISTRATIVA

Prof. Adriane Fauth



REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS

ADMINISTRATIVA

EXCLUSIVA UNIÃO

COMUM

UNIÃO

ESTADOS/DF

MUNICÍPIOS

LEGISLATIVA

PRIVATIVA UNIÃO DELEGAÇÃO – LEI 
COMPLEMENTAR

CONCORRENTE

UNIÃO

ESTADOS/DF

MUNICÍPIO NÃO TEM 
CONCORRENTE!



REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS

Prof. Adriane Fauth

COMPETÊNCIAS PRIVATIVAS DA UNIÃO –
CAPACETE DE PM

C= civil
A= agrário
P= penal
A= aeronáutico
C= comercial
E= eleitoral
T= trabalho
E= espacial
DE = Desapropriação
P= processual
M= marítimo

COMPETÊNCIA CONCORRENTE – PUTO FE

P - Penitenciário

U – Urbanístico

T – Tributário

O - Orçamentário

F - Financeiro

E – Econômico



Prof. Adriane Fauth



O modelo jurídico previsto na Constituição Federal de 1998, acerca da
repartição de competências,
A) garante à União, aos Estados e aos Municípios a competência de
organizar e manter o Poder Judiciário
B) a competência legislativa concorrente limita a União a estabelecer
normas gerais.
C) prevê que a competência administrativa comum da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios seja exercida em forma de
comando e controle da União.
D) estabelece como competência privativa da União legislar sobre
desapropriação, populações indígenas e jazidas, minas e outros recursos
minerais, enquanto atribui aos Municípios competência privativa para
legislar sobre registros públicos.

Prof. Adriane Fauth

(FADESP/2017 – procurador 

jurídico) 



Constitui competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal
e Municípios promover:

A) programas de construção de moradias e a melhoria das condições
habitacionais e de saneamento básico.
B) o processo legislativo sobre a demarcação de terras das populações
indígenas.
C) a criação das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e
microrregiões, constituindo agrupamentos de municípios limítrofes.
D) o estabelecimento de Diretrizes e Bases da cultura e educação
nacional.

Prof. Adriane Fauth

(FADESP/2021– MPE-PA) 



É de competência municipal a instituição de imposto:

A) sobre a propriedade de veículos automotores.
B) sobre a transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou
direitos.
C) sobre a propriedade territorial rural.
D) sobre a transmissão de bens imóveis intervivos.
E) sobre operações de crédito, câmbio e seguro.

Prof. Adriane Fauth

(FADESP/2021) 



OBRIGADA!

Prof. Adriane Fauth

@adrianefauth
Profa. Adriane 
Fauth 
@FauthAdriane

Adriane Fauth



DIREITO CIVIL

Prof. Mário Godoy



1. (MANAUSPREV/PROC/21) De acordo com as disposições do Código Civil, a
decadência

A) para pleitear-se a anulação do negócio jurídico em razão de erro, dolo ou coação
opera-se no prazo de quatro anos.
B) pode ser validamente renunciada, seja ela estabelecida por lei ou por acordo entre as
partes.
C) se interrompe por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor.
D) convencional pode ser conhecida de ofício pelo juiz, em qualquer grau de jurisdição.
E) não corre entre os cônjuges na constância da sociedade conjugal.













2. (PGE-GO/PROC/21) Considere as seguintes proposições acerca da cláusula penal:
I. Se a cláusula penal for estipulada para o caso de inadimplemento total da obrigação, esta
se converte em alternativa a benefício do credor.
II. Desde que expressamente justificado no contrato, o valor da cominação imposta na
cláusula penal poderá, em determinados casos, exceder o valor da obrigação principal.
III. O credor poderá exigir a pena convencionada na cláusula penal mesmo sem alegar
prejuízo.
IV. Havendo mais de um devedor da obrigação, seja ela divisível ou não, só incorre na
pena prevista na cláusula penal o devedor que a infringir.
V. O devedor incorre de pleno direito na cláusula penal caso deixe de cumprir a obrigação
ou se constitua em mora, independentemente de dolo ou culpa.
De acordo com o Código Civil, está correto APENAS o que se afirma nos itens
A) III e IV.
B) IV e V.
C) I e II.
D) I e III.
E) II e V.













3. (SEFAZ-SC/ANAL/21) De acordo com o Código Civil, a propriedade imóvel pode ser
adquirida por

A) contrato, usucapião e evicção.
B) registro do título translativo no Registro de Imóveis, usucapião e evicção.
C) acessão, usucapião e registro do título translativo no Registro de Imóveis.
D) contrato, tradição e acessão.
E) contrato, ocupação e evicção













4. (DPE-SC/DEF/21) Cláudio, dirigindo em alta velocidade, colidiu o seu veículo com o de
Susan, causando-lhe lesões graves. Susan teve que ficar afastada de seu trabalho por 15 dias
e, diante das lesões sofridas, teve redução parcial de sua capacidade de trabalho. Susan
também sofreu danos estéticos em razão do acidente. Nesse caso,
A) o ofensor deverá indenizar Susan pelas despesas do tratamento e lucros cessantes até o
fim da convalescença, bem como deverá arcar com pensão correspondente à depreciação
laboral sofrida; os danos estéticos ficam abrangidos pelos danos morais.
B) o ofensor deverá indenizar Susan pelas despesas do tratamento e lucros cessantes até o
fim da convalescença, pelos danos estéticos, além de eventuais danos morais, e também
deverá arcar com pensão correspondente à depreciação laboral sofrida.
C) a indenização por danos morais não poderá ser cumulada com indenização por dano
estético, em conformidade com entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.
D) o ressarcimento pelos lucros cessantes até o fim da convalescença não pode ser cumulado
com a cobrança de pensão correspondente à depreciação laboral sofrida.
E) a pensão correspondente à da depreciação laboral sofrida afasta a necessidade de fixação
de danos morais e outros danos materiais que a ofendida venha a ter sofrido.













5. (DPE-AM/DEF/21) Sobre os direitos sucessórios na união estável e o entendimento
do Supremo Tribunal Federal acerca do tema, é correto afirmar:
A) Se o/a companheiro/a concorrer com colaterais, terá direito a um terço da herança.
B) Se o/a companheiro/a concorrer com descendentes em comum, não haverá cota
mínima a receber em relação aos filhos, dividindo-se o valor da herança por cabeça.
C) Os/as companheiros/as não herdam caso o de cujus tenha deixado apenas bens
particulares.
D) Se o/a companheiro/a concorrer com descendentes só do autor da herança,
receberá metade do que couber a cada um daqueles.
E) A sucessão dos/as companheiros/as sobreviventes segue a ordem de vocação
hereditária.













GABARITO:

1. A
2. D
3. C
4. B
5. E



OBRIGADO

Prof. Mário Godoy



DIREITO PENAL

Prof. Renan Araujo



INSTAGRAM: @profrenanaraujo

TELEGRAM: 
https://t.me/profrenanaraujo

https://t.me/profrenanaraujo


Prof. Renan Araujo
Facebook: @profrenanaraujoestrategia

Lei penal no tempo

 Tempo e lugar do crime

 Princípio da reserva legal – Somente lei FORMAL

 Retroatividade da lei penal benéfica (mesmo que já tenha havido o trânsito em julgado)

 Leis temporárias/excepcionais



Consumação e tentativa

 Tentativa – Iniciada a execução, crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do
agente.

 Desistência voluntária e arrependimento eficaz – Agente desiste de prosseguir na execução
OU impede que o resultado ocorra.

 Arrependimento posterior – Reparação do dano/restituição da coisa até o recebimento da
denúncia, por ato voluntário, nos crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa.



Prof. Renan Araujo
Facebook: @profrenanaraujoestrategia

(FADESP / 2012 / MPE-PA)
Sobre crime, é correto afirmar:
A) Diz-se crime tentado, quando, iniciada a execução, esta não se consuma por arrependimento
do agente.
B) Caracteriza arrependimento posterior quando o agente voluntariamente desiste de
prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza.
C) Diz-se crime tentado, quando, iniciada a execução, esta não se consuma por circunstâncias
alheias à vontade do agente.
D) Diz-se crime tentado, quando nele se reúnem quase todos os elementos de sua definição
legal.



Causas de exclusão da ilicitude 
e da culpabilidade

 Causas de exclusão da ilicitude
 Legítima defesa
 Estado de necessidade
 Estrito cumprimento do dever legal
 Exercício regular de direito

 Causas de exclusão da culpabilidade
 Coação moral irresistível e obediência hierárquica
 Erro de proibição inevitável
 Inimputabilidade



Prof. Renan Araujo
Facebook: @profrenanaraujoestrategia

(FADESP / 2012 / MPE-PA)
Ocorre exclusão de ilicitude quando o crime é praticado;
A) por menor de 18 anos.
B) sobre forte emoção ou paixão.
C) sobre os efeitos de comprovada embriaguez.
D) pelo agente em estado de necessidade.



Concurso de pessoas

 Teoria monista

 Participação de menor importância

 Cooperação dolosamente distinta

 Comunicabilidade das circunstâncias/condições de caráter pessoal



(FGV/2021/PCRN)
Jonas, agente policial de determinado estado, e seu primo Hélio,
desempregado, subtraíram da delegacia na qual o primeiro exercia
suas funções, computadores que haviam sido substituídos por
equipamentos novos e que se encontravam guardados, tendo a
dupla se aproveitado das facilidades decorrentes do cargo
exercido por Jonas.
Ao tomar conhecimento dos fatos, a autoridade policial deverá
reconhecer que Jonas praticou:
A) crime de peculato, devendo Hélio responder pelo mesmo delito;
B) crime de furto qualificado, assim como Hélio;
C) crime de peculato, enquanto Hélio responderá por peculato
culposo;
D) crime de peculato, enquanto Hélio responderá por furto
qualificado;
E) crime de peculato enquanto Hélio responderá por furto simples



Prof. Renan Araujo
Facebook: @profrenanaraujoestrategia

Estelionato
Ação penal

Regra – Ação penal pública condicionada à representação

 Exceção – Se a vítima for:

 A Administração Pública, direta ou indireta
 Criança ou adolescente
 Pessoa com deficiência mental
 Maior de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz



Prof. Renan Araujo
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Disposições gerais

 Isenção de pena - Quem comete crime patrimonial contra:

 Cônjuge, na constância da sociedade conjugal

 Ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou
natural.



Prof. Renan Araujo
Facebook: @profrenanaraujoestrategia

Disposições gerais

 Necessidade de representação se o crime é praticado contra:

 Cônjuge desquitado ou judicialmente separado

 Irmão

 Tio ou sobrinho, com quem o agente coabita



Prof. Renan Araujo
Facebook: @profrenanaraujoestrategia

Disposições gerais

 Inaplicabilidade dos arts. 181 e 182

 Quando há emprego de grave ameaça ou violência à pessoa

 Não se aplica ao estranho que participa do crime

 Se o crime é praticado contra pessoa com 60 anos ou mais



Crimes funcionais

 Reparação do dano no crime de peculato

 Peculato culposo – Extinção da punibilidade (se antes da sentença irrecorrível);
redução da pena pela metade (se após).

 Peculato doloso – Pode gerar redução de pena de 1/3 a 2/3 (se ocorrer antes do
recebimento da denúncia), pelo arrependimento posterior.



Crimes funcionais

 Concussão x corrupção passiva

 Prevaricação x corrupção passiva privilegiada

 Princípio da insignificância



(FGV/2021/PCRN/DELEGADO)
João, fiscal de um Município do Estado Alfa, passava por uma rua de
comércio popular com a família, quando seu filho avistou um comerciante
vendendo balões de personagens infantis e insistiu que queria um. João,
então, se dirigiu ao vendedor e exigiu que ele lhe desse o balão pretendido
pelo filho, que estava sendo vendido para outro casal, dizendo que
trabalhava para a Prefeitura e que,se não fosse atendido, chamaria a
guarda municipal para apreender os objetos e lavrar o auto próprio. Ao
proceder da forma narrada, João praticou, em tese, a conduta tipificada
como:
A) extorsão;
B) concussão;
C) corrupção passiva;
D) exercício arbitrário das próprias razões;
E) corrupção passiva, mas João terá sua tipicidade afastada pelo princípio
da insignificância.



Crimes praticados por particular
contra a adm. em geral

 Corrupção ativa

 OFERECER ou PROMETER vantagem indevida ao servidor para que ele infrinja seu dever funcional

 Crime formal

 Finalidade específica



(FGV/2021/SEFAZ-ES)
Durante uma fiscalização de rotina in loco de um determinado
estabelecimento comercial, dois fiscais solicitam ao comerciante
a documentação pertinente. O comerciante exibe os
documentos aos fiscais e estes constatam a ocorrência de
irregularidades que os obrigariam a autuar o estabelecimento.
Os fiscais comunicam ao comerciante que ele será autuado,
momento em que este oferece a quantia de R$ 10.000,00 (dez
mil reais) para que eles deixassem de fazer a autuação. Os fiscais
responderam que estariam de acordo mediante o pagamento
de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). O comerciante afirma que
não tem essa quantia e os fiscais realizam a autuação na forma
da lei. Diante da narrativa, assinale a afirmativa correta.
(...)



(FGV/2021/SEFAZ-ES)
(...)
A) O comerciante e os fiscais não cometeram nenhum crime,
pois não foi efetivado o pagamento de dinheiro e o
estabelecimento foi regularmente autuado.
B) O comerciante cometeu o crime de corrupção e os fiscais
cometeram o crime de concussão, todos na modalidade
tentada.
C) O comerciante cometeu o crime de corrupção ativa na
modalidade tentada e os fiscais não cometeram nenhum crime.
D) O comerciante cometeu o crime de corrupção ativa e os
fiscais cometeram o crime de corrupção passiva.
E) O comerciante cometeu o crime de corrupção e os fiscais
cometeram o crime de prevaricação.



Crimes importantes para área fiscal

 Falsificação de selo destinado a controle tributário

Excesso de exação

 Descaminho x contrabando



(CESPE / 2020 / SEFAZ-AL)
Com relação a aspectos do direito penal, julgue o item a
seguir.
Caracteriza crime contra a fé pública a venda, no exercício de
atividade comercial, de mercadoria em que tenha sido
aplicado selo falsificado que se destina a controle tributário.



(CESPE / 2020 / SEFAZ-DF)
À luz da legislação penal brasileira, julgue o item a seguir.
O agente que faz uso de selo falsificado destinado a controle
tributário, sabendo de sua falsificação, comete crime contra a
fé pública.



Prof. Renan Araujo
Facebook: 

(CESPE/2019/SEFAZ-RS/AUDITOR)
Determinado auditor fiscal da SEFAZ exigiu do contribuinte o
pagamento de tributo que sabia ser indevido, afirmando que iria
recolher o valor aos cofres públicos.
Nessa situação hipotética, o auditor fiscal deverá responder pelo
cometimento do crime de
A) peculato.
B) excesso de exação.
C) corrupção passiva.
D) peculato mediante erro de outrem.
E) crime funcional contra a ordem tributária.
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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 legislação em vigor.



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.



Dispositivos relevantes

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. 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. Fábio Dutra



Taxas

Tributo Vinculado
Fato Geradores:

Exercício regular do poder de polícia;
Serviço público específico e divisível;

Impostos

Tributo não vinculado;
Tributo de arrecadação não vinculada;
Fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes definidos em lei complementar;

Taxas x Impostos



Princípio da Isonomia:

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

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

Princípios Tributários
Princípio da Legalidade:

Institução: sempre por meio de lei (como regra, ordinária ou M.P.);

Exceções por LC:

Alteração das Alíquotas: como regra, por meio de lei;

Exceções por LC:



 Imunidade recíproca:

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

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

Alcança apenas “contribuinte de direito”;

Alcança OAB + Caixas de Assistência de Advogados.

ATENÇÃO: esta imunidade alcança apenas “impostos”!

Imunidades Tributárias



Imunidade cultural:

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

Imunidade da música nacional:

Necessidade de produção no Brasil;
Autor ou intérprete brasileiro.

ATENÇÃO: estas imunidades alcançam apenas “impostos”!

Imunidades Tributárias



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

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

privado.

Arrecadação bancária: pessoas jurídicas de direito privado.

Competência Tributária



 Competência tributária:

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

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

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

Empréstimos Compulsórios: somente União

Contribuições Especiais: como regra, União*

Atenção! Os Estados podem instituir contribuições ao RPPS.

Competência Tributária



 Vigência da Legislação Tributária:

 Vigência espacial;

 Vigência temporal;

 Aplicação da Legislação Tributária:

 Fatos geradores futuros;
 Fatos geradores pendentes;

Vigência e Aplicação da 
Legislação



Interpretação 
Literal

Suspensão 
do C.T.

Exclusão do 
C.T.

Dispensa do 
cumpriment

o de 
obrigações 
acessórias

Interpretação da 
Legislação Interpretação Literal:



Interpretação mais benéfica ao 
sujeito passivo

Normas que 
disponham sobre 

infrações e penalidades
Em caso de dúvida

Interpretação da 
Legislação
 Interpretação mais benéfica ao sujeito passivo:



 Obrigação Tributária Principal:
 Surgimento: Fato gerador
 Objeto: pagamento de tributo ou multa tributária
 Extinção: juntamente com o crédito tributário

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

 Descumprimento de obrigação acessória: multa tributária (obrigação
principal)

Obrigação Tributária



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

 Atenção: PAssivo = PAgamento

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

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

Obrigação Tributária



 Responsabilidade por sucessão empresarial:

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

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

Responsabilidade 
Tributária



Responsabilidade de Terceiros:

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

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

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

O mero inadimplemento não gera responsabilidade do administrador.

Responsabilidade 
Tributária



Modalidades de Lançamento:

 Lançamento de Ofício: sem participação do sujeito passivo;

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

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

Crédito Tributário



 Legislação/Taxa de câmbio aplicável ao lançamento:

Aspectos 
Formais

Legislação vigente na 
data do lançamento

Aspectos 
Materiais

Legislação vigente na 
data do fato gerador

Taxa de 
Câmbio

Data do fato gerador

Crédito Tributário



Não suspende a exigibilidade de obrigações acessórias.

Não impede o lançamento tributário.

MoratóriaMOR

Depósito do montante integralDE
Reclamações e Recursos 

AdministrativosR

LiminaresLIM

ParcelamentoPAR

Suspensão do Crédito 
Tributário



Prazo decadencial e prescricional: 5 anos

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

Termo Inicial da Prescrição: constituição definitiva do crédito
tributário.

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

Expiração do prazo para cobrar (execução
fiscal).PRESCRIÇÃO

Extinção do Crédito Tributário



 Certidões Negativas x Certidões Positivas com Efeitos de Negativa:

• Inexistência de débitos

• Regularidade Fiscal
Certidão Negativa

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

Certidão Positiva 
Com Efeitos de 

Negativa

Administração Tributária



Prof Fábio Dutra 

@proffabiodutra Fábio Dutra ProfFabioDutraConcursos



OBRIGADO!

Prof. Fábio Dutra



ADMINISTRAÇÃO E

ÉTICA NA GESTÃO PÚBLICA

Prof. Elisabete Moreira





Prof. Elisabete Moreira

01. A análise da evolução da administração pública brasileira, a partir
dos anos 1930, permite concluir acertadamente que
a) com o Estado Novo e a criação do DASP, a admissão ao serviço
público passou a ser feita exclusivamente por meio de concurso
público, sendo descontinuadas as práticas do clientelismo e da
indicação por apadrinhamento
b) a reforma trazida pelo Decreto-Lei n. 200/67 propugnou pela
descentralização funcional do aparelho do Estado mediante delegação
de autoridade às entidades da administração indireta para a
consecução de muitas das funções e metas do governo



Prof. Elisabete Moreira

c) a partir de meados do século XX, com o desenvolvimentismo, deu-
se a ampliação e a consolidação da administração direta, principal
gestora das políticas públicas implementadas pela administração
indireta
d) a partir dos anos 1980, dadas a falência do estado do bem-estar
social, a crise fiscal e a redemocratização, as reformas do aparelho do
Estado passaram a seguir uma estratégia única e homogênea.
e) Os “50 Anos em 5” e a construção de Brasília, no período de JK,
representaram a pedra fundamental do que viria a ser a adoção do
gerencialismo no serviço público.



Prof. Elisabete Moreira

02. Sobre o tema ‘governo eletrônico e transparência’, é correto
afirmar:
a) para uma maior transparência dos governos, é necessário que as
informações estejam disponíveis em linguagem acessível, para
entendimento do público em geral.
b) em regiões com altos índices de exclusão digital, é justificável a
pouca transparência dos governos locais.



Prof. Elisabete Moreira

c) como instrumento efetivo para uma melhor governança, a simples
implementação do governo eletrônico garante maior eficiência e
transparência.
d) quanto maior é a oferta de serviços on-line disponibilizados ao
cidadão, maior é a transparência dos atos públicos.
e) a dimensão tecnológica é mais importante que a político-institucional 
para definir em que medida um governo eletrônico pode ser mais ou 
menos transparente



Prof. Elisabete Moreira

03. A Administração Gerencial, ganhou força no Brasil no final do
século passado, deixando para trás um período marcado pela forte
presença da burocracia na Administração Pública, trazendo à tona
diversos conceitos:
a) Nos órgãos públicos, os avanços da tecnologia da informação
representam vantagens para o atendimento público ao possibilitar a
centralização das decisões e a descentralização dos controles sobre
os serviços prestados
b) Em função da evolução da administração pública brasileira, a visão
globalizada da gestão deve prevalecer sobre uma visão analítica



Prof. Elisabete Moreira

c) A reforma do aparelho do Estado inclui a dimensão institucional-
legal, que visa ampliar a autonomia e introduzir três novas formas de
responsabilização dos gestores: administração por resultados,
competição administrada por excelência e controle social.
d) Accountability vertical inclui a existência de freios e contrapesos que
permitem a mútua fiscalização entre poderes.
e) a implementação de bonificação por tempo de serviço, efetivando a
utilização dos incentivos procedimentais.



Prof. Elisabete Moreira

04. Sobre o tema ‘governabilidade, governança e accountability’,
assinale a opção incorreta.
a) Governança pode ser entendida como um modelo horizontal de
relação entre atores públicos e privados no processo de elaboração de
políticas públicas.
b) O conceito de governança possui um caráter mais amplo que o
conceito de governabilidade.
c) A accountability visa a fortalecer o controle social e político, em
detrimento do controle burocrático.
d) As parcerias público-privadas (PPPs) constituem um exemplo de
coordenação de atores estatais e não estatais, típico da governança.
e) A governabilidade refere-se mais à dimensão estatal do exercício do
poder.



Prof. Elisabete Moreira

05. “A governança, enquanto um novo modelo de gestão pública,
requer a concepção de estruturas e processos próprios, que se
diferenciam, se é que isto é possível, de concepções tradicionais da
gestão pública. A rede de governança modifica substancialmente as
relações de poder entre o Estado e a sociedade” (Peci et al, 2008, p.
52). Assim, novos modelos de gestão da governança devem:
a)contar com maior participação do setor privado e menor
participação do terceiro setor.
b)estimular a centralização e a padronização de diagnósticos;



Prof. Elisabete Moreira

c) ser elaborados verticalmente pelos representantes da
administração pública federal;
d) utilizar diagnósticos locais que levem em consideração a
estruturação e a força de outros atores;
e) pressupõe a elaboração colaborativa de todas as etapas referentes
à construção de políticas públicas



Prof. Elisabete Moreira

06. A Nova Governança Pública (NGP) é um modelo de gestão
marcado pela participação e emerge como uma opção aos tradicionais
modelos de mercado e de justiça social na prestação do serviço
público. Essa nova forma de gestão busca promover a expansão de
redes de serviços cujos beneficiários participem da formulação das
políticas públicas a eles direcionadas. Sobre a NGP e a participação de
redes locais na formulação de serviços, é correto afirmar que:
a) é significativamente menos eficiente do que modelos anteriores,
dada a morosidade na negociação, formulação e distribuição de
serviços;
b) é igualmente eficiente a modelos anteriores apesar da morosidade
na negociação, formulação e distribuição de serviços;



Prof. Elisabete Moreira

c) a participação social garante maior adesão e efetividade na
implementação do serviço, reduzindo custos para a comunidade e
para o Estado;
d) a participação social não garante maior compreensão de
fenômenos sociais, sendo incerta a efetividade das políticas públicas
assim desenvolvidas;
e) a participação social não garante maior adesão e efetividade na
implementação do serviço, mesmo que reduza custos para a
comunidade e para o Estado.



Prof. Elisabete Moreira

07. A gestão burocrática baseada no marco teórico de Weber
caracteriza-se pelo exercício hierárquico da autoridade, com ênfase
na aplicação impessoal de regras racionais e formais. Dentre os
diversos problemas advindos desse modelo estão a rigidez do
comportamento institucional, a adesão literal às regras e o
cumprimento acrítico de ordens ignorando a razoabilidade e os
possíveis efeitos adversos. Em resposta a esse modelo surge o
paradigma pós-burocrático da New Public Management (NPM).
A NPM busca soluções para os problemas da burocracia weberiana,
dentre essas soluções estão a quebra da opacidade burocrática por
meio da:
a) centralização decisória de gestão e a substituição progressiva do
foco em procedimentos pelo accountability de resultados;



Prof. Elisabete Moreira

b) descentralização da gestão e o reforço progressivo do foco em
procedimentos apoiado no accountability de resultados;
c) delegação de responsabilidades e o aumento da autonomia de
alocação de recursos, substituindo o controle ex post pelo controle ex
ante;
d) reforço de relações contratuais e a substituição do controle ex ante
pelo controle ex post focado no accountability de resultados;
e) descentralização da gestão e a substituição progressiva do foco em
procedimentos pelo accountability de resultados.



Prof. Elisabete Moreira

08. Na formulação e avaliação de políticas públicas de educação no
Brasil, pode-se considerar que as decisões correntes são marginais,
uma vez que as decisões tomadas no passado constrangem decisões
futuras e limitam a capacidade dos governos de adotar novas políticas
públicas ou de reverter a rota das políticas em vigor. Nesse caso,
considera-se que a política pública segue um processo:
a) “Mix scanning”
b) Racional-compreensivo
c) Incremental
d) Institucional
e) Neoinstitucional



Prof. Elisabete Moreira

09. Um analista de políticas públicas destacou em seu relatório a
importância das instituições para a decisão tomada e,
consequentemente, seus resultados. Considerando a importância das
instituições no processo, seu relatório aponta que a decisão levou em
consideração:
a) a existência de informação incompleta e assimétrica;
b) a prevalência do cálculo racional e do autointeresse individual;
c) a racionalidade limitada das decisões diante da complexidade da
política;
d) a captura das agências governamentais por interesses particularistas;
e) a socialização de regras, papéis, identidades e ideias percebidas pelos
decisores.



Prof. Elisabete Moreira

10. Com relação a planejamento e avaliação nas políticas públicas,
I – A análise custo-efetividade baseia-se na relação entre os custos
relativos e os resultados monetários de uma política pública.
II – Modelo lógico é uma metodologia de formulação de políticas
públicas composto pelos seguintes elementos: insumos, atividades,
produtos, resultados e impactos.
III – Avaliações formativas tem foco em processos, na implementação 
de uma política pública



Prof. Elisabete Moreira

Assinale a opção correta.
a)Apenas o item I está certo.
b)Apenas o item II está certo.
c)Apenas os itens I e III estão certos.
d)Apenas os itens II e III estão certos.
e)Todos os itens estão certos.
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11. Os objetivos de uma política reguladora de Estado
tradicionalmente, são:
a) defesa da concorrência e manutenção da responsabilidade fiscal.
b) defesa dos usuários de serviços públicos e da responsabilidade
fiscal.
c) defesa das empresas prestadoras de serviços públicos e
responsabilidade fiscal.
d) defesa dos princípios da privatização de estatais e da concorrência.
e) defesa da concorrência e dos usuários de serviços públicos.



Prof. Elisabete Moreira

12. Acerca de accountability, julgue os itens seguintes.
I A obrigação de prestar contas, o uso de boas práticas de gestão e a
responsabilização pelos resultados advindos da utilização de
recursos públicos integram o conceito de accountability.
II Valores tradicionais presentes na política brasileira, como a prática
do clientelismo e o patrimonialismo, favorecem a prática
de accountability.
III Os cidadãos fazem jus ao direito de cobrar que os maus gestores
sejam responsabilizados por atos praticados com inobservância da lei
ou do interesse público.
.



Prof. Elisabete Moreira

Assinale a opção correta.
a)Apenas o item II está certo.
b)Apenas o item III está certo.
c)Apenas os itens I e II estão certos.
d)Apenas os itens I e III estão certos.
e)Todos os itens estão certos.
.
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13. O processo de modernização do Estado brasileiro, surgido em um
contexto de acelerada industrialização e caracterizado pela criação
do Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP), está
vinculado ao modelo de Estado
a)gerencial.
b)patrimonialista.
c)da nova administração pública.
d)burocrático.
e)neoliberal.

.
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14. A qualificação como organização da sociedade civil de interesse
público (OSCIP) apenas será útil para as entidades que pretendam
a) obter a qualificação de organizações sociais.
b) promover trabalho voluntário remunerado.
c) firmar termo de parceria com o poder público.
d) obter isenção do imposto de renda.
e) promover a assistência social custeada pelo Estado.
.
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Questão 1: FADESP - Tec NS (UEPA)/UEPA/Ciências 
Econômicas/2020Assunto: Curva de possibilidades de produção
A Fronteira de Possibilidade de Produção (FPP) representa a capacidade máxima
de produção da economia, com pleno emprego dos fatores de produção. A FPP
é um modelo que mostra como a necessidade de se fazer escolhas se impõe à
sociedade, devido à escassez dos recursos produtivos disponíveis. A análise do
modelo leva à conclusão de que
a) a fronteira de possibilidade de produção não pode ser expandida, dado que

todos os recursos produtivos estão sendo plenamente utilizados.
b) a convexidade da fronteira de possibilidade de produção indica a

possibilidade de que a quantidade de um dos bens seja aumentada, sem que
haja custo para a sociedade.
c) o aumento da quantidade produzida de um dos bens gera um custo de

oportunidade que consiste na redução da quantidade produzida do outro bem.
d) o custo de oportunidade, também denominado custo alternativo, é

constante em toda a extensão da FPP.
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Questão 2: FADESP - Tec NS (UEPA)/UEPA/Ciências
Econômicas/2020Assunto: Elasticidade renda da demanda
A curva de Engel relaciona a quantidade adquirida de um bem com a renda do
consumidor e pode ser obtida a partir da curva de renda-consumo. A respeito
da curva de Engel e de sua relação com a curva de renda-consumo é correto
afirmar o seguinte:
a) no caso dos bens inferiores, a curva de Engel apresenta declividade positiva.
b) quando se trata de um bem inferior, a curva de renda-consumo apresenta

declividade negativa.
c) o coeficiente de elasticidade-renda da demanda dos bens normais apresenta

sinal negativo.
d) no caso dos bens normais, tanto a curva de renda-consumo como a curva

de Engel apresentam declividade negativa.
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Questão 3: FADESP - Tec NS (UEPA)/UEPA/Ciências 
Econômicas/2020Assunto: Restrição orçamentária
Um consumidor dispõe de $ 1.000 para adquirir os bens X e Y, cujos preços são,
respectivamente, $ 4 e $ 2. A respeito da reta orçamentária (ou linha de
orçamento), compatível com dados apresentados, é correto afirmar que
a) sua expressão matemática Y = f(X) é representada pela equação Y = 500 –

2X.
b) aumentos no preço de um dos bens, mantido constante o preço do outro

bem, provocarão deslocamentos paralelos da reta orçamentária.
c) ocorrendo variações proporcionais e na mesma direção nos preços dos dois

bens (duplicarem simultaneamente, por exemplo), a reta orçamentária não
sofrerá deslocamento.
d) as combinações das quantidades de X e Y situadas na reta orçamentária

possibilitam ao consumidor poupar parte dos recursos de que dispõe para
adquirir os bens.
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Questão 4: FADESP - Tec NS (UEPA)/UEPA/Ciências 
Econômicas/2020Assunto: Preferências e curvas de indiferença
A análise ordinal do comportamento do consumidor tem como
pressuposto o fato de que suas preferências são completas, monotônicas
e transitivas. As preferências são
a) transitivas porque o consumidor sempre prefere cestas de consumo

que contenham maiores quantidades de bens.
b) transitivas porque o consumidor pode trocar uma cesta de consumo

por outra cesta, se desejar fazer a troca.
c) completas porque os bens que o consumidor deseja adquirir podem

ser encontrados no mercado.
d) monotônicas porque cestas com maiores quantidades de bens são

preferíveis às que possuem menores quantidades.
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Questão 5: FADESP - Tec NS (UEPA)/UEPA/Ciências 
Econômicas/2020Assunto: Preferências e curvas de indiferença
A função utilidade de um consumidor é expressa por U = AB, onde A e B
representam as quantidades dos bens e U, o grau de satisfação alcançado.
Representando por R a renda do consumidor e operando-se as condições da
escolha ótima da combinação dos bens A e B, chega-se ao resultado de que a
demanda do bem B é expressa pela equação
a) B = R/Pb.
b) B = R/2Pb.
c) B = R/3Pb.
d) B = R/4Pb.
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Questão 6: FADESP - Tec NS (UEPA)/UEPA/Ciências 
Econômicas/2020Assunto: Produção
A função de produção de curto prazo Q = f(L), na qual Q representa a
quantidade de produto obtido e L, a quantidade de trabalho empregado no
processo produtivo, apresenta, inicialmente, rendimentos físicos marginais
crescentes. Funções com essa característica apresentam 03 (três) regiões,
denominadas de estágios da produção. Em relação a esses estágios é correto
afirmar que
a) a fronteira entre os estágios I e II está localizada no ponto da função de

produção onde a produtividade marginal é máxima.
b) o estágio II da função de produção caracteriza-se por apresentar

produtividade média do trabalho crescente.
c) no estágio III da função de produção a produtividade marginal do trabalho é

negativa.
d) o estágio I corresponde à região relevante da função de produção.
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Questão 7: FADESP - Tec NS (UEPA)/UEPA/Ciências 
Econômicas/2020Assunto: Custos
Os valores dos custos unitários de curto prazo são calculados a partir dos
valores dos custos totais e das quantidades obtidas de produto e, por essa
razão, existem relações que podem ser estabelecidas entre estes. Sobre essas
relações é correto afirmar o seguinte:
a) para qualquer nível de produção os custos totais médios são superiores aos

custos variáveis médios.
b) a diferença entre os valores do custo total médio e do custo variável médio é

constante.
c) dado que o valor do custo fixo total é constante, o valor do custo fixo médio

também é constante.
d) o comportamento do custo variável médio é determinado pelo

comportamento da produtividade marginal.
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Questão 8: FADESP - Tec NS (UEPA)/UEPA/Ciências 
Econômicas/2020Assunto: Concorrência perfeita
A função custo total de uma empresa que opera em um mercado de
concorrência perfeita é dada pela equação CT = 20 + 16Q + 2Q2. A
oferta da empresa é expressa pela equação
a) Q = 4 + 1/4P.
b) Q = - 4 + 4P.
c) Q = - 4 + 2P.
d) Q = - 4 + 1/4P.
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Questão 9: FADESP - Tec NS (UEPA)/UEPA/Ciências 
Econômicas/2020Assunto: Monopólio
O custo total de um monopólio é dado pela equação CT = 20 + 16Q +
2Q2. A demanda de mercado pelo produto do monopolista é expressa
por Q = 100 – 1/2P. Para que o lucro seja maximizado, a empresa
deverá produzir, em toneladas,
a) 22.
b) 23.
c) 24.
d) 25.
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Questão 10: FADESP - Tec NS (UEPA)/UEPA/Ciências 
Econômicas/2020Assunto: Eficiência (ou ótimo) de Pareto
Uma economia, para ser eficiente em termos de alocação de bens e insumos, precisa
satisfazer três condições, quais sejam: eficiência na troca, eficiência na produção e
eficiência na substituição. Sobre os conceitos de eficiência é correto afirmar que
a) a alocação de bens e insumos é eficiente (ótimo de Pareto) se não houver uma

alocação alternativa capaz de melhorar as condições de alguns consumidores sem
prejudicar as de outros.
b) a alocação de bens e insumos é eficiente na troca se não for possível melhorar as

condições dos consumidores, aumentando as quantidades produzidas de alguns bens
e reduzindo as de outros.
c) a alocação de bens e insumos é eficiente na produção quando um estoque fixo

de bens de consumo não pode ser realocado entre os consumidores sem que alguns
deles sejam prejudicados.
d) a alocação de bens e insumos é eficiente na substituição quando um estoque fixo

de insumos não pode ser redistribuído entre as empresas sem reduzir a quantidade
produzida de pelo menos um dos bens.
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Questão 11: FADESP - Tec NS (UEPA)/UEPA/Ciências 
Econômicas/2020Assunto: Conceitos e identidades macroeconômicos
A conta da renda, componente do sistema de contas nacionais, é
composta de quatro contas: conta de geração da renda, conta de
alocação da renda, conta de distribuição secundária da renda e conta de
uso da renda. Cada uma das contas apresenta como saldo um agregado
macroeconômico. O saldo da conta de uso da renda é o agregado
a) Renda Nacional Bruta.
b) Renda Nacional Disponível Bruta.
c) Poupança Bruta.
d) Excedente Operacional Bruto.



Questão 11: FADESP - Tec NS (UEPA)/UEPA/Ciências 
Econômicas/2020Assunto: Conceitos e identidades macroeconômicos
A conta da renda, componente do sistema de contas nacionais, é
composta de quatro contas: conta de geração da renda, conta de
alocação da renda, conta de distribuição secundária da renda e conta de
uso da renda. Cada uma das contas apresenta como saldo um agregado
macroeconômico. O saldo da conta de uso da renda é o agregado
a) Renda Nacional Bruta.
b) Renda Nacional Disponível Bruta.
c) Poupança Bruta.
d) Excedente Operacional Bruto.



Questão 12: FADESP - Tec NS (UEPA)/UEPA/Ciências 
Econômicas/2020Assunto: Balanço de pagamentos
Uma empresa residente exporta mercadorias para o resto do mundo no
valor de US$ 120.000, sendo US$ 50.000 venda a prazo e o restante
depositado em sua conta corrente no exterior. No balanço de
pagamentos, os valores foram creditados na conta exportações e
debitados nas contas
a) empréstimos e financiamentos e variações de reservas (haveres).
b) créditos comerciais e variação de reservas (haveres).
c) investimento em carteira e crédito comercial.
d) moeda e depósitos e crédito comercial.
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Questão 13: FADESP - Tec NS (UEPA)/UEPA/Ciências 
Econômicas/2020Assunto: Modelo Keynesiano
Seja C = 140 – 0,7 YD a equação da função consumo, na qual C
representa o consumo e YD, a renda disponível. Da análise da equação é
correto concluir que
a) cada real acrescido na renda aumenta o consumo em R$ 0,70.
b) a propensão marginal a consumir é 140.
c) o valor do consumo é de 70% da renda.
d) a propensão média a consumir é 0,7.
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Questão 14: FADESP - Tec NS (UEPA)/UEPA/Ciências 
Econômicas/2020Assunto: Modelo Keynesiano
Seja a função consumo expressa pela equação C = 160 – 0,6YD. Na
equação, C representa o consumo e YD, a renda disponível. O valor do
multiplicador, compatível com a função consumo apresentada, é
a) 2,0.
b) 2,5.
c) 3,0.
d) 3,5.



Questão 14: FADESP - Tec NS (UEPA)/UEPA/Ciências 
Econômicas/2020Assunto: Modelo Keynesiano
Seja a função consumo expressa pela equação C = 160 – 0,6YD. Na
equação, C representa o consumo e YD, a renda disponível. O valor do
multiplicador, compatível com a função consumo apresentada, é
a) 2,0.
b) 2,5.
c) 3,0.
d) 3,5.



Questão 15: FADESP - Tec NS (UEPA)/UEPA/Ciências 
Econômicas/2020Assunto: Política monetária
As operações de mercado aberto consistem na compra e venda de títulos pelo
Banco Central e afetam a oferta de moeda na economia. Ao modificar os meios
de pagamentos, as operações de mercado aberto podem alterar os preços dos
títulos e o valor da taxa de juros. Dessa forma,
a) comprando títulos, o Banco Central reduz a oferta de moeda, provocando

aumentos nos preços dos títulos e redução da taxa de juros.
b) vendendo títulos, o Banco Central aumenta a oferta de moeda provocando

redução nos preços dos títulos e aumento da taxa de juros.
c) o aumento da oferta de moeda por meio da compra de títulos por parte do

Banco Central provoca diminuição nos preços dos títulos e aumento da taxa de
juros.
d) a redução dos meios de pagamentos pela venda de títulos por parte do

Banco Central reduz os preços dos títulos e eleva a taxa de juros.



Questão 15: FADESP - Tec NS (UEPA)/UEPA/Ciências 
Econômicas/2020Assunto: Política monetária
As operações de mercado aberto consistem na compra e venda de títulos pelo
Banco Central e afetam a oferta de moeda na economia. Ao modificar os meios
de pagamentos, as operações de mercado aberto podem alterar os preços dos
títulos e o valor da taxa de juros. Dessa forma,
a) comprando títulos, o Banco Central reduz a oferta de moeda, provocando

aumentos nos preços dos títulos e redução da taxa de juros.
b) vendendo títulos, o Banco Central aumenta a oferta de moeda provocando

redução nos preços dos títulos e aumento da taxa de juros.
c) o aumento da oferta de moeda por meio da compra de títulos por parte do

Banco Central provoca diminuição nos preços dos títulos e aumento da taxa de
juros.
d) a redução dos meios de pagamentos pela venda de títulos por parte

do Banco Central reduz os preços dos títulos e eleva a taxa de juros.
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Direito Administrativo

Prof. Herbert Almeida



 Expressos
 Legalidade
 Impessoalidade
 Moralidade
 Publicidade
 Eficiência

Regime jurídico-administrativo



Fadesp – Câmara de Marabá / 2021

Sobre os princípios constitucionais da Administração Pública, pode-se afirmar que

a) os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência devem ser
obedecidos pela administração pública direita e indireta, de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios

b) os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência devem ser
obedecidos pela administração pública direita, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios. Já a administração indireta está dispensada da obediência aos
princípios da publicidade e eficiência.

c) os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência devem ser
obedecidos pela administração pública direita e indireta, dos Poderes Executivo e Legislativo da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Já o Poder Judiciário tem princípios próprios
específicos de suas condições de exercício da Justiça.



Fadesp – Câmara de Marabá / 2021
d) os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência devem ser
obedecidos pela administração pública indireta, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios. Já a administração direta está dispensada da obediência aos
princípios da publicidade e eficiência.

e) os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência devem ser
obedecidos pela administração pública direita e indireta, de qualquer dos Poderes da União. Já os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios estão dispensados de tal obediência, a não ser quando a
obediência a tais princípios for expressamente derivada da Constituição Estadual, Lei Orgânica do
Distrito Federal e Lei Orgânica Municipal, respectivamente.



Prof.

ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Desconcentração

Órgãos públicos

Mesma pessoa jurídica

Com hierarquia / Com subordinação

Descentralização

Entidades – Pessoas jurídicas distintas

Sem hierarquia / com vinculação

Por outorga / Por delegação 



ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Entidade Criação Natureza Atividades Resp. Civil Regime de pessoal

Autarquias Por lei Direito Público Típicas Objetiva Estatutário

Fundações 
Públicas

Por lei Direito Público

Interesse social Objetiva

Estatutário

Autorizada
por lei Direito Privado CLT

Empresas 
públicas /

SEM

Autorizada
por lei Direito Privado

1) Atividade 
econômica

Subjetiva 
(direito privado)

CLT

2) Serviços 
Públicos Objetiva



Diferenças entre EP e SEM

Capital Forma jurídica Foro (entidades 
federais)

Empresa 
pública Público Qualquer Justiça federal

Sociedade de 
economia mista

Público / 
Privado S.A. (sempre) Justiça eederal



Fadesp – Uepa / 2019
O poder público, por meio de leis, cria instituições destinadas a executar serviços públicos
especializados. É o que se denomina administração indireta, que é composta pelas seguintes
instituições:

a) autarquias, fundações e institutos públicos, sem autonomia administrativa e financeira.

b) empresas públicas e privadas que prestam serviços aos cidadãos, por sua conta e risco.

c) empresas e fundações públicas e privadas, sem autonomia administrativa e financeira.

d) autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista



Prof.

PODERES ADMINISTRATIVOS

Discricionário vs. vinculado

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

Disciplinar (punir -> servidores + particulares disciplina interna)

Regulamentar / normativo (regulamentos, decretos autônomos)

Polícia: (condicionar / restringir -> coletividade)

Judiciária vs. Administrativa

Ciclo/delegação: ordem, consentimento, fiscalização e sanção



APOSTAS

 Delegação do poder de polícia

 Entidades de direito público: todas as fases;

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

 Regulamentos autorizados:

 Deslegalização / Podem inovar (com limites)

 Poder disciplinar (vínculo especial) vs. de polícia (vínculo geral)



Fadesp – CPC- Renato Chaves / 2019
De acordo com a legislação aplicável, o poder que consiste na “atividade da administração pública que,
limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato,
em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à
disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de
concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos
direitos individuais ou coletivos”, é o

a) poder hierárquico.

b) poder de polícia.

c) poder disciplinar.

d) poder regulamentar.

e) poder regulamentar e disciplinar.



Prof.

ATOS ADMINISTRATIVOS

Elementos: Com Fi For M Ob

Atributos: PATI

Desfazimento:

Anulação (ilegal, ex tunc, Judiciário + Administração)

Revogação (mérito, ex nunc, Administração)

Cassação, caducidade, contraposição, renúncia

Convalidação: competência / forma (sanáveis)



Fadesp – Câmara de Marabá / 2021
Sobre o ato administrativo pode-se afirmar que

a) seus atributos são a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos e a auto-
executoriedade, mas somente quando convalidados pelo Chefe do Executivo.

b) a imperatividade do ato administrativo o torna obrigatório somente aos integrantes da própria
administração pública. Ao restante da sociedade, em respeito à liberdade individual, depende de
confirmação por sentença judicial.

c) a tipicidade do ato administrativo vincula-o a figuras previamente definidas por lei, o que não retira
a discricionariedade de o administrador público agir para fora dos padrões definidos em lei quando
entender necessário.

d) o motivo é requisito eventual do ato administrativo, só estando presente em atos administrativos
complexos.

e) o motivo e a motivação do ato administrativo não se confundem. O motivo representa os
pressupostos de fato, enquanto a motivação é a justificativa por escrito da existência de tais
pressupostos.



Prof.

SERVIÇOS PÚBLICOS
 Concessão

 Licitação (concorrência ou diálogo competitivo)

 Pessoa jurídica ou consórcio de empresas

 Sem precariedade (não admite revogação)

 Natureza contratual

 Permissão

 Licitação (sem definir modalidade)

 Pessoa física ou jurídica

 Título precário (admite revogação)

 Natureza contratual / contrato de adesão



Prof.

SERVIÇOS PÚBLICOS

Advento do termo contratual

Encampação

Caducidade

Anulação

Rescisão

Falência ou extinção da empresa concessionária e falecimento ou
incapacidade do titular, no caso de empresa individual.

Revisão
Prof. Herbert Almeida



Fadesp – Câmara de Marabá / 2021
Sobre as diferenças e semelhanças entre concessão, autorização e permissão, pode-se afirmar que

a) autorização e permissão são atos administrativos precários de delegação do poder concedente à pessoa física
ou jurídica para a prestação de serviços públicos realizados sem licitação.

b) permissão é ato administrativo precário de delegação do poder concedente à pessoa física ou jurídica para a
prestação de serviços públicos realizado sem licitação, que deve ser formalizado por contrato de adesão.

c) a permissão e a concessão são ambas formalizadas por contrato de adesão definido previamente em edital de
licitação delegando a prestação de serviços públicos à pessoa jurídica com capital superior a vinte salários-
mínimos.

d) a permissão deve ser precedida de licitação em qualquer de suas modalidades, enquanto na concessão, que
também deve ser precedida de licitação, a única modalidade permitida é a concorrência.

e) a permissão deve ser precedida de licitação em qualquer de suas modalidades, enquanto na concessão, que
também deve ser precedida de licitação, as únicas modalidades permitidas são a concorrência e a carta-convite.



Prof.

LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO
 Requisitos

 Identificação do requerente / especificação da informação

 Não pode:

 exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação

 Acesso:

 Regra: imediato

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

 Prorrogação: 10 dias.



Prof.

LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO

 Prazos de sigilo

 ultrassecreta: 25 (vinte e cinco) anos;

 secreta: 15 (quinze) anos; e

 reservada: 5 (cinco) anos.

 Informações pessoais:

 Acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo;

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

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

 Acesso por terceiros: previsão legal ou consentimento expresso da pessoa.



Fadesp - Prefeitura de Marabá / 
2019A Lei Nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, regula o acesso a informações previsto nos art. 5º, 37 e
216 da Constituição Federal e dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União,
Estados, Distrito Federal e Municípios a esse respeito. De acordo com essa lei, considera-se
informação sigilosa aquela

a) submetida permanentemente à restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade
para a segurança da sociedade e do Estado.

b) considerada inadequada em termos de acesso ao público em geral, por causa de sua
imprevisibilidade para a segurança da sociedade e do Estado.

c) submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade
para a segurança da sociedade e do Estado

d) classificada ocasionalmente como irrestrita ao acesso público em razão de sua imponderabilidade
para a segurança da sociedade e do Estado.



LICITAÇÕES PÚBLICAS

Modalidades:

concorrência (habilitação preliminar, +3,3 mi; + 1,43 mi)

tomada de preços (cadastrados, = 3,3 mi; = 1,43 mi)

convite (carta-convite, = 330 mil; = 176 mil)

concurso (técnico, científico ou artístico)

leilão (alienação de bens)

pregão (bens e serviços comuns)



LICITAÇÕES PÚBLICAS

Inexigibilidade (inviabilidade de competição)
fornecedor exclusivo
serviço técnico + natureza singular + notória especialização
artista consagrado

Dispensável (discricionariedade):
baixo valor
emergência, guerra, perturbação da ordem
deserta
estabelecimentos penais – risco segurança pública



Fadesp - Câmara de Marabá / 2021
Sobre as licitações e contratos da Administração Pública previstos na Lei n. 8.666, de 21 de junho de
1993, pode-se afirmar que

a) são modalidades de licitação: a concorrência, a tomada de preços e o sorteio.

b) a tomada de preços permite a participação entre interessados devidamente cadastrados ou que
atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do
recebimento das propostas.

c) o leilão não é modalidade de licitação por ser mera venda de bens e móveis inservíveis para a
administração.

d) o leilão é modalidade de licitação acessível somente para interessados previamente cadastrados.

e) o convite permite a escolha e convite pela unidade administrativa de, no mínimo, cinco interessados
do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não.



OBRIGADO
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Direito Empresarial
Prof. Cadu Carrilho

Prof. Cadu Carrilho
Direito Empresarial

Direito Empresarial

@profcaducarrilho

t.me/professorcadu



Direito Empresarial
Prof. Cadu Carrilho

Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a
produção ou a circulação de bens ou de serviços.
Art. 967. É obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da
respectiva sede, antes do início de sua atividade.

 



Direito Empresarial
Prof. Cadu Carrilho

Os Excluídos das Regras de Empresário
Art. 966 - Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de
natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o
exercício da profissão constituir elemento de empresa.

 



Direito Empresarial
Prof. Cadu Carrilho

FADESP – Procurador/Municipal de Marabá/2019
de acordo com o Código Civil, não se considera empresário quem exerce profissão
intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares
ou colaboradores, mesmo quando exercício da profissão constituir elemento de empresa.
Gabarito: Errada

FADESP - Procurador Jurídico/CM Capanema/2017
o conceito de empresário adotado pelo Código Civil encontra amparo na Teoria da
Empresa, que considera aquele que profissionalmente realiza atividade econômica
organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Na mesma linha, a
Teoria dos Atos de Comércio, ainda em vigor, exclui desse conceito aquele que exerce
profissão intelectual, de natureza artística, literária ou científica, mesmo que com o
concurso de auxiliares, inclusive se o exercício da profissão constituir elemento de
empresa.
Gabarito: Errada



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

Sociedade em Nome Coletivo
Art. 1.039. Somente pessoas físicas podem tomar parte na sociedade em nome coletivo, respondendo todos os
sócios, solidária e ilimitadamente, pelas obrigações sociais.
Parágrafo único. Sem prejuízo da responsabilidade perante terceiros, podem os sócios, no ato constitutivo, ou por
unânime convenção posterior, limitar entre si a responsabilidade de cada um.
Sociedade em Comandita Simples
Art. 1.045. Na sociedade em comandita simples tomam parte sócios de duas categorias: os comanditados, pessoas
físicas, responsáveis solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais; e os comanditários, obrigados somente pelo
valor de sua quota.
Parágrafo único. O contrato deve discriminar os comanditados e os comanditários.

 



Direito Empresarial
Prof. Cadu Carrilho

FADESP - Técnico Bancário (BANPARÁ)/2018  
Somente pessoas físicas podem participar e todos possuem responsabilidade ilimitada e
solidária perante as obrigações assumidas pela empresa. Ou seja, cada sócio responde
ilimitadamente e isoladamente por qualquer obrigação social da empresa, mesmo que o
montante do capital exceda o valor do capital social. Essas características referem-se a(à)
A) sociedades anônimas.
B) sociedades por quotas de responsabilidade limitada.
C) firma individual.
D) sociedades em nome coletivo.
E) sociedade em comandita simples.

Gabarito: D



Direito Empresarial
Prof. Cadu Carrilho

FADESP – Procurador/Municipal de Marabá/2019
na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas
quotas, mas todos respondem de forma subsidiária pela integralização do capital
social.
Gabarito: Errada

FADESP - Procurador Jurídico/CM Capanema/2017
a responsabilidade de cada sócio, na sociedade limitada, é restrita ao valor de suas quotas,
mas todos respondem subsidiariamente pela integralização do capital social. Na sociedade
anônima, o capital divide-se em ações, obrigando-se cada sócio ou acionista somente pelo
preço de emissão das ações que subscrever ou adquirir.
Gabarito: Errada



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

FADESP - Procurador Jurídico/CM Capanema/2017  
De acordo com a Lei 6404/76, a cada ação ordinária corresponde 01 (um) voto nas
deliberações da assembleia geral, de acordo com a Lei 6404/76, e é possível atribuir voto
plural a qualquer classe de ação.
Gabarito: Original – Errada / Atualizado - Correta



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

Art. 5o Não são exigíveis do devedor, na recuperação judicial ou na falência:
I – as obrigações a título gratuito;
II – as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, salvo as
custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor.

 

Não são exigíveis do 
devedor 

na recuperação judicial 
ou na falência 

as obrigações a título gratuito 

as despesas que os credores fizerem para tomar parte na 
recuperação judicial ou na falência 

salvo as  
custas judiciais 
decorrentes de 

litígio com o 
devedor 



Direito Empresarial
Prof. Cadu Carrilho

FADESP – Procurador/Municipal de Marabá/2019
na ordem de classificação dos créditos na falência prevista na Lei de Falências, o
pagamento dos créditos tributários tem preferência em relação aos créditos com garantia
real.
Gabarito: Errada

FADESP – Procurador/Municipal de Marabá/2019
as obrigações a título gratuito podem ser exigidas do devedor na recuperação ou na
falência.
Gabarito: Errada



Direito Empresarial
Prof. Cadu Carrilho

Incorporação - Art. 1.116. Na incorporação, uma ou várias sociedades são absorvidas por outra, que lhes
sucede em todos os direitos e obrigações, devendo todas aprová-la, na forma estabelecida para os respectivos tipos.
Fusão - Art. 1.119. A fusão determina a extinção das sociedades que se unem, para formar sociedade nova,
que a elas sucederá nos direitos e obrigações.
Art. 228. A fusão é a operação pela qual se unem duas ou mais sociedades para formar sociedade nova, que
lhes sucederá em todos os direitos e obrigações.
Cisão - Art. 229. A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu patrimônio para uma ou
mais sociedades, constituídas para esse fim ou já existentes, extinguindo-se a companhia cindida, se houver versão de
todo o seu patrimônio, ou dividindo-se o seu capital, se parcial a versão.
Transformação - Art. 1.113. O ato de transformação independe de dissolução ou liquidação da sociedade, e
obedecerá aos preceitos reguladores da constituição e inscrição próprios do tipo em que vai converter-se.
Art. 1.115. A transformação não modificará nem prejudicará, em qualquer caso, os direitos dos credores.
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FADESP - Técnico (MPE-PA)/Contador/2012  
A operação societária entre o Pontofrio e as Casas Bahia, da qual surgiu a empresa Via
Varejo, conceitualmente é denominada de
A) Incorporação de sociedade.
B) Fusão.
C) Cisão.
D) Transformação.

Gabarito: B
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a transformação de tipos societários não modificará nem prejudicará, em qualquer caso, os

direitos dos credores. Na incorporação entre tipos societários, uma ou várias sociedades
são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações, devendo
todas aprová-la, na forma estabelecida para os respectivos tipos. A fusão, por sua vez,
determina a extinção das sociedades que se unem, para formar sociedade nova, que a elas
não sucederá nos direitos e obrigações.

Gabarito: Errada
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