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ITCD
Assuntos mais relevantes:

Sujeição Ativa;

Isenção x Não-incidência;

Sujeição Passiva;
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ITCD
Dispositivos mais relevantes:

Art. 113. O imposto sobre a transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens

ou direitos, tem como fato gerador:

I - a transmissão "causa mortis" ou por doação de direitos e da propriedade, posse ou

domínio de bens móveis ou imóveis;

§ 2º Nas transmissões, "causa mortis" e nas doações ocorrem tantos fatos geradores

distintos, quantos forem os herdeiros, legatários ou donatários.

Art. 114. O imposto incide também sobre as seguintes e principais modalidades de

transmissão:

(...)

ITCD
Dispositivos mais relevantes:

§ 1º Não se considera transferência de direito, a desistência ou renúncia à herança ou

legado, quando ocorrerem cumulativamente as seguintes condições:

I - quando feita sem ressalva, em benefício do monte;

III - quando não tenha o desistente ou renunciante praticado qualquer ato que revele

intenção de aceitar a herança ou legado.

IV - quando efetuada dentro de 60 (sessenta) dias contados da data do falecimento do

de cujus.

§ 2º Na hipótese do inciso X, ocorrem simultaneamente fatos geradores distintos, com a

transmissão "causa mortis" e a posterior transmissão não onerosa.
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ITCD
Dispositivos mais relevantes:

Art. 115. O imposto é devido ao Estado do Amazonas:

I - tratando-se de bens imóveis e respectivos direitos, quando situados no território do

Estado;

II - tratando-se de outros bens e direitos, quando:

a) o inventário ou arrolamento se processar neste Estado;

b) o doador for domiciliado neste Estado.

ITCD
Dispositivos mais relevantes:

Art. 116. O imposto não incide sobre:

I - a transmissão dos bens e direitos referidos nesta Lei, ao patrimônio:

a) da União, dos Estados e dos Municípios, inclusive autarquias e fundações instituídas e

mantidas pelo Poder Público, desde que os bens e os direitos estejam vinculados às suas

finalidades essenciais ou às delas decorrentes;

b) de templos de qualquer culto, desde que os bens e os direitos estejam relacionados com

as suas finalidades essenciais;

c) de partidos políticos, inclusive suas fundações, de entidades sindicais de trabalhadores,

de instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os

requisitos do parágrafo 1º;
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ITCD
Dispositivos mais relevantes:

II - a cessão prevista do inciso III, do artigo 113, quando o cedente for qualquer das

entidades referidas no inciso I, deste artigo;

IV - a doação de bem móvel quando constituir fato gerador do ICMS.

Art. 118. São isentos do imposto:

I - os atos que fazem cessar entre os proprietários a indivisibilidade dos bens comuns;

II - os frutos e rendimentos acrescidos à herança após a abertura da sucessão, exceto aqueles

decorrentes de contrato com instituições financeiras cujo início se dê antes da abertura da

sucessão e esteja sujeito a termo que ocorra após a morte do autor da herança;

ITCDDispositivos mais relevantes:

III - transmissão causa mortis de:

a) imóvel, rural ou urbano, cujo valor não ultrapasse R$ 100.000,00 e o(s) beneficiado(s)

não possua(m) outro imóvel;

b) roupa e utensílio agrícola de uso manual, bem como móvel e aparelho de uso doméstico

que guarneçam as residências familiares;

IV - a transmissão por doação:

a) a Estado estrangeiro, de imóvel exclusivamente destinado a uso de sua missão diplomática

ou consular;

b) de bem imóvel doado pelo Poder Público a particular no âmbito de programa habitacional

destinado a pessoas de baixa renda, para implantar políticas de reforma agrária, de moradia

ou decorrentes de calamidade pública;

c) de roupa, utensílio agrícola de uso manual, móvel e aparelho de uso doméstico que

guarneçam as residências familiares.

V - as transmissões cujo tributo tenha valor inferior a R$ 50,00
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ITCD
Dispositivos mais relevantes:

Art. 124. O contribuinte do imposto é:

I - o herdeiro ou o legatário, no caso de transmissão "causa mortis";

II - o donatário no caso de doação.

III - o beneficiário, nas hipóteses de transmissão previstas no art. 114.

Art. 124-A. É responsável pelo recolhimento do imposto o doador, quando o

donatário residir em outro Estado.

Art. 124-B. Respondem solidariamente pelo pagamento do ITCMD devido:

I - o doador ou o cedente;

ITCD
Dispositivos mais relevantes:

Art. 119. A alíquota do imposto é de 2% (dois por cento)

§ 2º O nu-proprietário e o fideicomissário pagam o imposto de acordo com a

alíquota vigorante no momento da extinção do usufruto ou da substituição do

fideicomisso, com o valor verificado em cada um desses momentos.

Art. 121. Nos casos abaixo especificados, a base de cálculo é:

I - na transmissão por sucessão legítima ou testamentária, o valor venal dos bens ou

direitos no momento da avaliação do inventário ou do arrolamento;

II - na arrematação ou leilão e na adjudicação de bens penhorados, o valor da

avaliação judicial para a primeira ou única praça, ou o preço pago, se este for

maior;
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ITCD
Dispositivos mais relevantes:

Art. 119. A alíquota do imposto é de 2% (dois por cento)

§ 2º O nu-proprietário e o fideicomissário pagam o imposto de acordo com a

alíquota vigorante no momento da extinção do usufruto ou da substituição do

fideicomisso, com o valor verificado em cada um desses momentos.

Art. 121. Nos casos abaixo especificados, a base de cálculo é:

I - na transmissão por sucessão legítima ou testamentária, o valor venal dos bens ou

direitos no momento da avaliação do inventário ou do arrolamento;

ITCD
Dispositivos mais relevantes:

II - na arrematação ou leilão e na adjudicação de bens penhorados, o valor da

avaliação judicial para a primeira ou única praça, ou o preço pago, se este for

maior;

III - na transmissão por sentença declaratória de usucapião, o valor da avaliação

judicial;

IV - na transmissão não onerosa de bem imóvel, com reserva ao transmitente de

direito real, 50% do valor venal do bem;

V - na extinção de usufruto, com a consolidação da propriedade na pessoa do nu-

proprietário, 50% do valor venal do bem;

VI - na transmissão de direito real reservado ao transmitente em transmissão anterior,

nos termos do inciso IV deste artigo, 50% do valor venal do bem.
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ITCD
Dispositivos mais relevantes:

Art. 122-A. A alíquota aplicável do imposto será aquela vigente:

I - ao tempo da abertura da sucessão, em se tratando de transmissão causa mortis,

seja o processo judicial ou extrajudicial;

II - à data do ato jurídico da doação, considerando-se como tal o primeiro ato

jurídico a estipular a transferência da coisa, seja por meio judicial ou extrajudicial

PAT
Assuntos mais relevantes:

Recursos;

Consulta;

Intimações;
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PAT
Dispositivos mais relevantes:

Art. 3º (...)

Parágrafo único. A Instância Administrativa, iniciada pela instauração do procedimento

contencioso, termina com a Decisão irrecorrível exarada no processo, ou o decurso do

prazo para o recurso ou, ainda, a afetação do caso do Poder Judiciário.

PAT
Dispositivos mais relevantes:

Art. 43. Considera-se iniciado o procedimento tributário administrativo de apuração das

infrações à Legislação Tributária, para o fim de excluir a espontaneidade da iniciativa do

sujeito passivo:

I - com a lavratura do Termo de início de Fiscalização, ou intimação escrita para

apresentar livros fiscais ou comerciais, ou outros elementos de interesse para a Fazenda

Estadual;

II - com a lavratura do Auto de Infração e Notificação Fiscal ou do Auto de Apreensão;

III - com qualquer ato escrito de autoridade competente, que caracterize o início de

procedimento para apuração do débito fiscal.
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PAT
Dispositivos mais relevantes:

Art. 45. O Procedimento Contencioso Tributário - Administrativo instaura-se na órbita

administrativa por:

I - impugnação por escrito, do contribuinte ou seu representante legal, contra lançamento

de crédito tributário, decorrente de:

a) Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF);

b) Auto de Apreensão (AA).

II - indeferimento por autoridade exatora, de pretensão fundada em legislação fiscal,

desde que já tenha havido pedido de reconsideração;

III - impugnação de exigência fiscal, não prevista nos incisos anteriores;

IV - revelia do infrator.

PAT
Dispositivos mais relevantes:

CTE:

Art. 235. Considera-se iniciado o procedimento tributário-administrativo de apuração das

infrações à legislação tributária, para o fim de excluir a espontaneidade da iniciativa do

sujeito passivo:

I - com a lavratura do Termo de Início de Fiscalização ou do Termo de Início de

Verificação Fiscal;

II - com a lavratura do Auto de Infração e Notificação Fiscal ou do Auto de Apreensão.

Art. 236. O Procedimento Contencioso Tributário-Administrativo instaura-se na órbita

administrativa por:
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PAT
Dispositivos mais relevantes:

I - reclamação, por escrito, do contribuinte ou seu representante legal, contra lançamento

de crédito tributário, decorrente de:

a) Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF);

b) Auto de Apreensão (AA);

c) Notificação de Lançamento.

III - revelia do infrator.

Parágrafo único. É garantida ampla defesa na esfera administrativa, na forma

estabelecida no Regulamento.

PAT
Dispositivos mais relevantes:

Art. 4º A intervenção do contribuinte ou do responsável por obrigações fiscais no Processo

Tributário - Administrativo, far-se-á pessoalmente ou por intermédio de procurador, com

mandato regularmente outorgado.

Parágrafo único. A intervenção direta das pessoas jurídicas será feita através de seus

representantes legais.

Art. 15. A intimação para o autuado pagar o débito, apresentar defesa ou atender a

quaisquer atos emanados da Secretaria da Fazenda, será feita:
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PAT
Dispositivos mais relevantes:

I - pessoalmente, sempre que possível;

II - mediante documento escrito entregue por funcionário ou pelo correio, com

comprovação do recebimento;

III - através de termo lavrado no próprio processo, quando o autuado comparecer à

repartição fiscal;

IV - por edital.

§ 1º A intimação por edital só será autorizada nos seguintes casos:

a) de encontrar-se o intimado no exterior sem mandatário ou proposto conhecido no País;

b) de o intimado não se localizar no endereço declarado, nem constar outro de cadastro

fiscal;

PAT
Dispositivos mais relevantes:

c) de ser inacessível o lugar onde se encontrar o intimado;

d) de recusa por parte do autuado, em assinar o Auto de Infração.

CTE: na hipótese de o contribuinte encontrar-se no CCA com inscrição suspensa.

§ 4º Os despachos de mero expediente independem de intimação.

Art. 16. Ressalvado o disposto no art. 15, os sujeitos passivos de obrigações tributárias

serão intimados e cientificados de quaisquer atos decisórios mediante notificação em seu

Domicilio Tributário Eletrônico - DT-e e, caso não seja possível, mediante publicação no

Diário Oficial Eletrônico da SEFAZ - DOE- SEFAZ/AM.
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PATDispositivos mais relevantes:

Art. 17. Considera-se realizada a intimação:

I - na data da ciência do intimado;

II - na data do recebimento, por via postal ou telegráfica, comprovado pelo aviso de

recepção e, se aquela for emitida, 15 (quinze) dias após a entrega da intimação à

respectiva agência;

III - nos casos de edital e do artigo anterior, 15 (quinze) dias após a respectiva

publicação.*

CTE:

III - no caso de edital, na data da publicação no Diário Oficial do Estado.

Art. 19. A inexistência, no processo, da prova de intimação acarreta a sua nulidade,

podendo, todavia, ser sanada a falta na fase instrutória do mesmo.

PAT
Dispositivos mais relevantes:

CTE:

Art. 281-E. As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se

cadastrarem na forma do art. 281-A, parágrafo único, III, “b”, desta Lei, dispensando-se

a publicação no órgão oficial.

§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta

eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2º A intimação será considerada realizada no primeiro dia útil seguinte da consulta

eletrônica, quando esta se realizar em dia não útil.
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PAT
Dispositivos mais relevantes:

§ 3º A consulta a que se referem os §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10

dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a

intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo serão consideradas pessoais para todos os

efeitos legais.

PAT
Dispositivos mais relevantes:

Art. 21. As autoridades julgadoras, de ofício ou a requerimento do interessado,

declararão nulo o ato:

I - notificado sem:

a) referência completa das normas em que se fundamenta a pretensão;

b) indicação dos seguintes requisitos:

1 - qualificação dos interessados;

2 - valor da prestação pecuniária ou descrição da obrigação tributária ou, ainda, do

dever fiscal exigido pela Fazenda;

3 - Prazo de impugnação.

c) assinatura ou chancela mecânica da autoridade que tiver homologado a exigência e

indicação do seu cargo.
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PAT
Dispositivos mais relevantes:

II - praticado:

a) por pessoa incompetente ou impedida;

b) com preterição do direito de defesa.

Parágrafo único. Não será decretada a nulidade, nem se repetirá o ato, se a parte a que

favoreça lhe houver dado causa, ou quando não influir na solução do litígio.

Art. 23. A inobservância dos prazos destinados à instrução, movimentação e julgamento

de processos responsabilizará, na forma da Lei, o funcionário culpado, mas não

acarretará a nulidade do procedimento fiscal.

Nulidades e Prazos
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Prazos

PAT
Dispositivos mais relevantes:

Art. 28. O julgador de primeira instância administrativa é o Auditor Fiscal de Tributos

Estaduais designado por ato do Secretário de Estado da Fazenda, a quem compete,

privativamente julgar e decidir:

(...)

IV - as impugnações ao lançamento de ofício do IPVA, em instância única.

Art. 33. As questões do Processo Tributário - Administrativo serão julgadas, em grau de

recurso, em segunda instância administrativa, pelo Conselho de Recursos Fiscais (CRF).

33

34



PAT
Dispositivos mais relevantes:

Art. 34. Ao Conselho de Recursos Fiscais, com sede na Capital e jurisdição em todo o

Território Estadual, órgão integrante da Secretaria da Fazenda, são cabíveis os seguintes

recursos:

1 - recurso voluntário;

2 - recurso de ofício;

3 - recurso de revista;

4 - pedido de reconsideração.

PATDispositivos mais relevantes:

CTE:

Art. 229. O julgamento do PTA em 2ª instância compete ao Conselho de Recursos Fiscais -

CRF.

§ 1º O CRF, órgão integrante da SEFAZ, com sede na Capital e jurisdição em todo o

território do Estado do Amazonas, possui a seguinte estrutura:

I - Órgãos Deliberativos:

Conselho Pleno;

Câmaras de Julgamento.

II - Órgãos Executivos:

Secretaria Geral;

Assessoria Técnica.

III - Representação Fiscal.
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PAT
Dispositivos mais relevantes:

Art. 35. O Conselho de Recursos Fiscais é composto de 6 (seis) membros efetivos,

denominados Conselheiros, nomeados pelo Governador do Estado por mandato de 2

(dois) anos, podendo ser reconduzido, sendo 3 (três) funcionários da Secretaria da

Fazenda, indicados pelo Secretário da Fazenda e 3 (três) representantes dos contribuintes,

escolhidos em listas tríplices elaboradas pelas Federações das Indústrias, da Agricultura e

do Comercio.

§ 1º A nomeação dos Conselheiros efetivos e respectivos suplentes recairá em pessoas de

reconhecida idoneidade e competência em matéria tributária.

§ 2º Os servidores fazendários designados para compor o Conselho de Recursos Fiscais,

desempenharão o encargo sem prejuízo de outras atividades na Secretaria de Estado da

Fazenda.

PAT
Dispositivos mais relevantes:

CTE:

Art. 230. O Conselho de Recursos Fiscais - CRF é composto de 12 (doze) membros,

denominados Conselheiros, nomeados pelo Governador do Estado para mandato de 2

(dois) anos, permitida a recondução, sendo:

I - 6 (seis) Representantes da Fazenda Pública, indicados pelo Secretário de Estado da

Fazenda, dentre os ocupantes do cargo de Auditor Fiscal de Tributos Estaduais, ou outra

nomenclatura que venha a ser adotada, os quais, enquanto em exercício no CRF, estarão

impedidos de exercer atividade de fiscalização direta e do exercício de cargo de

confiança no âmbito da administração fazendária, sem prejuízo das vantagens

remuneratórias inerentes ao cargo efetivo;
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PAT
Dispositivos mais relevantes:

II - 06 (seis) representantes dos contribuintes, cujos critérios e condições para a escolha e

exercício do mandato serão definidos em regulamento, sendo duas vagas para cada uma

das seguintes entidades, indicados em listas sêxtuplas:

a) Federação das Indústrias do Estado do Amazonas;

b) Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Amazonas;

c) Federação do Comércio do Estado do Amazonas.

§ 1o A nomeação dos Conselheiros e respectivos suplentes recairá em pessoas com

formação de nível superior, preferencialmente nas áreas de Administração, Contabilidade,

Direito e Economia, de reconhecida idoneidade e competência em matéria tributária.

PAT
Dispositivos mais relevantes:

§ 3º O Presidente e Vice-Presidente do CRF serão eleitos, entre os Conselheiros efetivos,

em escrutínio secreto na última sessão ordinária do mês de janeiro de cada ano, para

cumprimento de 1 (um) ano, permitida a reeleição somente por 2 (dois) períodos

consecutivos.

Art. 38. Perderá o mandato o Conselheiro que faltar, sem motivo justificado, a 3 (três)

sessões consecutivas ou a 8 (oito) intercaladas durante cada ano, devendo o Presidente do

Conselho, ou seu substituto legal, comunicar imediatamente, o fato ao Secretário da

Fazenda.

Parágrafo único. O Conselheiro também perderá o mandato em caso de desídia

caracterizada pela inobservância reiterada de prazos.
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PATDispositivos mais relevantes:

Art. 56. § 1º O Auto de Infração e Notificação Fiscal ou Auto de Apreensão será

assinado pelo autuante e pelo autuado ou seu representante, ou pelo transportador, ou

pelo responsável pelas mercadorias, no caso de Auto de Apreensão.

§ 2º Em caso de recusa ou ausência do autuado ou seu representante, o auto deverá ser

assinado por 2 (duas) testemunhas, fazendo-se em aditamento, menção do motivo.

§ 3º A assinatura do autuado poderá ainda ser lançada no Auto, sobre protesto, e, em

nenhuma hipótese importará em confissão da falta argüida, nem sua recusa agravará a

infração.

§ 4º A assinatura das testemunhas não implicará em responsabilidade de espécie alguma

no processo.

PAT
Dispositivos mais relevantes:

Art. 63. A não autuação do contribuinte incurso em infração à Lei Fiscal e não apreensão

de mercadorias em circulação, sem obediência às normas legais, configura lesão aos

cofres públicos punível com demissão, desde que o funcionário tenha agido com o intuito

de dolo ou fraude.

Art. 64. Lavrado o auto, terá o autuante o prazo de 72 (setenta duas) horas para

entregá-lo a registro.

Parágrafo único. Em caso de infração ao disposto neste artigo, será aplicada ao

funcionário responsável a pena de suspensão, por tantos dias quantos forem os de atraso,

se o fato não constituir falta maior.
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PAT
Dispositivos mais relevantes:

Art. 69. Dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da data da intimação do Auto de

Infração e Notificação Fiscal ou do Auto de Apreensão poderá o contribuinte ou seu

representante legal apresentar defesa administrativa na forma de impugnação, com efeito

suspensivo, dirigida ao Consultor Chefe, da Consultoria Tributária da Secretaria de Estado

da Fazenda.

§ 3º A defesa apresentada tempestivamente supre eventual omissão ou defeito da

intimação.

Art. 71. No caso de impugnação parcial da exigência fiscal, a defesa somente produzirá

os efeitos regulares se o contribuinte ou responsável promover o recolhimento da

importância que entender devida, dentro do prazo estabelecido no artigo 69, deste

Regulamento.

PAT
Dispositivos mais relevantes:

Art. 73. Independem de provas os fatos notórios.

Art. 75. É vedado reunir em uma só petição defesas referentes a mais de 1(um) processo,

ainda que versando sobre o mesmo assunto e alcançando o mesmo contribuinte.

Art. 87. Proferida a decisão de primeira instância, terá o infrator prazo de 20 (vinte) dias

para, sob pena de cobrança executiva, efetuar o recolhimento do débito objeto da

condenação ou recorrer ao Conselho de Recursos Fiscais.
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PAT
Dispositivos mais relevantes:

Art. 97. Das decisões finais do Consultor Tributário do Estado, contrárias ao contribuinte,

caberá recurso voluntário, com efeito suspensivo, para o Conselho de Recursos Fiscais.

§ 1º O recurso poderá ser interposto contra a decisão, ou parte dela.

§ 2º Presume-se que a impugnação é total quando o recorrente não especificar a parte de

que recorre.

§ 3º No caso de impugnação parcial da decisão do julgador de primeira instância, o

sujeito passivo deverá promover o recolhimento da importância que entender devida até o

término do prazo para interposição do recurso.

PAT
Dispositivos mais relevantes:

Art. 101. A autoridade julgadora de primeira instância administrativa recorrerá de ofício,

com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos Fiscais (CRF), sempre que, no todo ou em

parte:

I - decidir contrariamente à Fazenda Estadual;

II - decidir favoravelmente à restituição de tributos, contribuição financeira ou

penalidades;

III - decidir consultas favoravelmente ao sujeito passivo da obrigação tributária;

§ 1º Será dispensada a interposição do recurso oficial, quando:
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PAT
Dispositivos mais relevantes:

1 - a importância pecuniária excluída não exceder o valor correspondente a três UBAs,

vigente à data da decisão.

2 - a restituição não exceder o valor a que ser refere o item I;

3 - houver nos autos prova de recolhimento dos tributos exigidos e acréscimos legais;

4 - a decisão de primeira instância concluir pela lavratura de novo Auto de Infração e

Notificação Fiscal.

§ 2º O recurso de ofício será interposto no próprio ato da decisão, mediante simples

declaração do seu prolator.

PAT
Dispositivos mais relevantes:

CTE:

Art. 258. O Auditor Tributário recorrerá de ofício, com efeitos suspensivo e devolutivo,

ao Conselho de Recursos Fiscais, sempre que, no todo ou em parte, proferir decisão

contrária à Fazenda Estadual.

§ 1º Por decisão contrária à Fazenda entende-se aquela que:

I - importar no cancelamento, redução ou relevação dos tributos e multas previstos nesta

Lei e fixados em auto de infração;

II - autorizar a restituição do indébito ou multas;

III - concluir pela lavratura de novo auto de infração, por erro de direito;

§ 2º O recurso de que trata este artigo será interposto pelo Auditor Tributário, mediante

declaração na própria decisão.
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PAT
Dispositivos mais relevantes:

§ 4º A interposição do recurso de ofício caberá apenas quando:

I - a importância em litígio exonerada exceder o montante de R$ 50.000,00 indicado no

AINF;

II - o valor restituído, sem os encargos, exceder o montante referido no inciso I deste

parágrafo;

III - o valor do AINF declarado nulo, com ou sem possibilidade de refazimento, for

superior ao montante previsto no inciso I deste parágrafo;

IV - a despeito do valor, a matéria do AINF seja considerada controversa ou resulte de

aplicação de novidade legislativa.

§ 5º O montante a que se refere o inciso I do § 4º deste artigo será considerado em

relação ao valor total da exigência fiscal original constante do AINF.

PATDispositivos mais relevantes:

Art. 109. Dos Acórdãos do Conselho de Recursos Fiscais são admissíveis os seguintes

recursos:

I - pedido de reconsideração;

II - recurso de revista;

CTE:

Art. 264. Da decisão proferida pela Câmara de Julgamento são admissíveis os seguintes

recursos, com efeito suspensivo:

II - Recurso de Revista;

III - Recurso Extraordinário.

Parágrafo único. As petições serão apresentadas dentro do prazo legal, diretamente à

Secretaria do Conselho.
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PAT
Dispositivos mais relevantes:

CTE:

Art. 270. Caberá Recurso Extraordinário, dirigido ao Conselho Pleno, da decisão da

Câmara de Julgamento proferida com voto de desempate de seu Presidente, quando o

sujeito passivo ou a Representação Fiscal entendê-la contrária à legislação ou à evidência

dos autos.

Decreto:

Art. 112. Dos acórdãos proferidos pelo Conselho de Recursos Fiscais caberá, no prazo de

10 (dez) dias, pedido de reconsideração, com efeito suspensivo, desde que verse sobre a

matéria de fato ou de direito não apreciada na decisão.

PATDispositivos mais relevantes:

Art. 113. O Conselho não tomará conhecimento de pedido de reconsideração que:

I - impugne decisão unânime;

II - verse sobre matéria de fato ou de direito já apresentada por ocasião do julgamento

da questão, por não ter pertinência sobre o caso;

III - for interposto pela segunda vez no mesmo processo, salvo quando a primeira decisão

do Conselho tenha versado exclusivamente sobre preliminar;

IV - foi interposto fora do prazo legal.

Art. 114. Caberá recurso de revista quando a decisão do Conselho divergir do acórdão

proferido em outro processo, de igual natureza, quanto à aplicação da legislação

tributária.
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PAT
Dispositivos mais relevantes:

§ 6º A primeira parcela corresponderá no mínimo a 5% do valor do débito consolidado,

observado o valor mínimo previsto em ato do SEFAZ, ou do PGE, conforme o caso, para

cada parcela, e seu pagamento deverá ser efetuado por ocasião do Pedido de

Parcelamento e do Termo de Confissão e Compromisso de Pagamento, vencendo-se as

parcelas seguintes nos dias 10, 20 ou 30 dos meses subsequentes, conforme o período da

data do primeiro pagamento.

§ 7º Não poderão ser objeto de parcelamento os créditos tributários decorrentes de ICMS

retido na fonte.

PAT
Dispositivos mais relevantes:

Art. 116-C. O pedido de parcelamento terá o efeito de confissão irretratável do débito,

implicando:

I - na renúncia prévia ou desistência tácita de defesa ou recurso, em relação aos débitos

constantes do pedido;

II - na interrupção do prazo prescricional;

III - na satisfação das condições necessárias à inscrição do débito como Dívida Ativa do

Estado.

Art. 116-D. Os créditos tributários de natureza diversa não poderão ser parcelados

conjuntamente.
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PAT
Dispositivos mais relevantes:

Art. 116-E. O número de parcelas não poderá exceder a 60 (sessenta) e será gradativo,

considerando-se o montante a ser parcelado, nos termos definidos em ato do Secretário

de Estado da Fazenda ou do Procurador Geral do Estado.

Art. 116-F. A concessão do parcelamento compete ao:

I - Secretário de Estado da Fazenda ou autoridade por ele designada, em se tratando de

créditos não inscritos em dívida ativa;

II - Procurador Geral do Estado ou autoridade por ele designada, em se tratando de

créditos inscritos em dívida ativa.

PAT
Dispositivos mais relevantes:

Art. 116-M. O contribuinte poderá solicitar, por 02 (duas) vezes, o reparcelamento do

saldo devedor, para inclusão de novos débitos da mesma natureza, tipo, ou pertencentes

ao mesmo grupo de código tributário em atraso.

§ 1º No primeiro reparcelamento, o valor da primeira parcela será de, no mínimo, 20%

do total do débito a ser parcelado, consolidando-se os novos débitos com aqueles que já

estavam parcelados, e de 30% no segundo.

§ 2° É vedado o reparcelamento no caso de créditos tributários relativos ao Imposto

sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA e ao Imposto sobre a Transmissão

Causa Mortis e Doação, de quaisquer bens ou direitos - ITCMD, bem como na hipótese do

art. 116-B deste Decreto.
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PATDispositivos mais relevantes:

Art. 116-N. A rescisão do parcelamento ocorrerá nas seguintes situações:

I - não pagamento de 02 (duas) parcelas consecutivas;

II – na existência de alguma parcela ou saldo de parcela não pago por período superior

a 60 (sessenta) dias.

§ 1° A rescisão do parcelamento acarretará o encaminhamento do saldo devedor para

inscrição em dívida ativa ou prosseguimento da execução fiscal, conforme o caso.

Art. 116-P. Parágrafo único. A concessão do parcelamento não implica reconhecimento,

por parte do fisco, dos termos do débito confessado, tampouco renúncia ao direito de

apurar sua exatidão e exigir diferenças, com aplicação das sanções legais cabíveis

PATDispositivos mais relevantes:

Art. 150. De dois em dois anos a Procuradoria da Fazenda Estadual realizará uma

revisão completa da dívida ativa, devendo remeter ao Conselho de Recursos Fiscais, a

relação dos débitos considerados incobráveis com as razões desse entendimento, a fim de

que sejam devidamente estudadas e autorizado, pelo Secretário da Fazenda, o respectivo

cancelamento.

Art. 157. A certidão negativa de débito fiscal será expedida pela Coordenadoria de

Administração Tributária, dentro do prazo de 10 dias da entrada do requerimento neste

órgão, suspenso durante as informações do processo.

Art. 161. O prazo de validade da certidão negativa, ainda que contendo ressalva, é 180

dias, a contar de sua expedição.
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PAT
Dispositivos mais relevantes:

Art. 95-A. Na hipótese de o sujeito passivo titular do direito à restituição possuir débito

vencido junto à Fazenda Estadual, relativo a qualquer tributo ou contribuição financeira,

será efetuada a compensação de ofício entre os valores.

§ 1.º A compensação de ofício prevista no caput deste artigo deve ser realizada,

inclusive, no caso de débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento não

garantido e ao débito já encaminhado para inscrição em Dívida Ativa do Estado de

natureza tributária.

PAT
Dispositivos mais relevantes:

§ 2.º Na compensação de ofício será observada a seguinte prioridade de débitos:

I - por obrigação própria e posteriormente os decorrentes de responsabilidade tributária;

II - de contribuições de melhoria, depois as taxas, em seguida, os impostos e por último as

contribuições financeiras;

III - na ordem crescente dos prazos de prescrição; e

IV - na ordem decrescente dos montantes devidos.

§ 4.º A compensação de ofício será precedida de notificação ao sujeito passivo para que

se manifeste sobre o procedimento, no prazo de 30 (trinta) dias, sendo o seu silêncio

considerado como aquiescência.
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PAT
Dispositivos mais relevantes:

§ 5.º Na hipótese de o sujeito passivo discordar da compensação de ofício, o valor da

restituição será retido pela SEFAZ até que o débito vencido seja liquidado.

§ 6.º Quando se tratar de sujeito passivo contribuinte do ICMS, a verificação da

existência de débito será efetuada em relação a todos os seus estabelecimentos.

PAT
- Quem pode formular a consulta ?

- Quando a consulta é ineficaz ?

Consulta será 
ineficaz quando:

for meramente protelatória

não contiver a descrição exata 
e completa do fato que lhe deu 

origem

for formulada após o início de 
procedimento de fiscalização 
relacionado com seu objeto

for formulada após o 
vencimento do prazo para o 
cumprimento da obrigação
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PAT
- Quais os efeitos da consulta eficaz ?

Efeitos da consulta:

inter partes

enquanto prevalecer seu 
entendimento, exime o consulente de 
qualquer penalidade e do pagamento 
do tributo considerado não devido no 

período

impede o início de procedimento de 
fiscalização relacionado com seu 

objeto

só será modificada por orientação 
posterior, após cientificado este da 

nova orientação

PAT

Condições para 
concessão do regime 

especial:

impossibilidade de trazer prejuízo à 
Fazenda

inexistência, na legislação, de 
normas capazes de solucionar, 

razoavelmente, o problema 
questionado

não dificultar/impedir a ação do 
Fisco

não contrariar norma expressa da 
legislação
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PAT
Dispositivos mais relevantes:

CTE:

Art. 281-D. A SEFAZ poderá criar Diário Eletrônico, disponibilizado em sítio na internet,

para publicação de atos administrativos, bem como de comunicações em geral.

§ 1º O sítio e o conteúdo das publicações de que trata este artigo deverão ser assinados

digitalmente com base em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada

na forma de lei específica.

§ 2º A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e

publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem

intimação ou vista pessoal.

§ 3º Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da

disponibilização da informação no Diário Eletrônico.

PAT
Dispositivos mais relevantes:

CTE:

§ 4º Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que se seguir ao considerado

como data da publicação.

§ 5º A criação do Diário Eletrônico deverá ser acompanhada de ampla divulgação, e o

ato administrativo correspondente será publicado durante 30 (trinta) dias no Diário

Oficial do Estado.

Art. 281-E. As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se

cadastrarem na forma do art. 281-A, parágrafo único, III, “b”, desta Lei, dispensando-se

a publicação no órgão oficial.

§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta

eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.
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PAT
Dispositivos mais relevantes:

CTE:

§ 2º A intimação será considerada realizada no primeiro dia útil seguinte da consulta

eletrônica, quando esta se realizar em dia não útil.

§ 3º A consulta a que se referem os §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10

(dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a

intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

Decreto:

Art. 182-D. Consideram-se realizados os atos processuais por meio eletrônico no dia e

hora do protocolo de recebimento fornecido pela SEFAZ.

PAT
Dispositivos mais relevantes:

Art. 182-F. As notificações e as demais comunicações dos atos processuais serão feitas por

meio do DT-e.

§ 1º As notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo

correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos

legais.

Art. 182-K. (...)

§ 1º Quando os atos processuais por meio de petição eletrônica tiverem que ser

praticados em determinado prazo, serão considerados tempestivos os efetivados até as 24

(vinte e quatro) horas de seu último dia.
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PAT
Dispositivos mais relevantes:

§ 2º O prazo do § 1º deste artigo será automaticamente suspenso quando for

comprovada, mediante certificação expedida pelo Presidente do órgão julgador de

segunda instância, a indisponibilidade do sistema, restabelecendo-se a contagem no

primeiro dia útil seguinte à solução do problema.

§ 3º Os setores de atendimento ao público da SEFAZ deverão manter equipamentos de

digitalização e de acesso à rede mundial de computadores à disposição dos interessados

para inserção de peças processuais no PTA-e.

Art. 182-L. Os documentos produzidos eletronicamente e anexados ao processo eletrônico

com garantia da origem e de seu signatário serão considerados originais para todos os

efeitos legais.

PAT
Dispositivos mais relevantes:

§ 1º Os extratos digitais e os documentos digitalizados e anexados aos autos do PTA-e

pelos setores da SEFAZ, pelos órgãos da Justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público

e seus auxiliares, pelas Procuradorias das Fazendas Públicas, pelas autoridades policiais,

pelas repartições públicas em geral e por advogados públicos e privados têm a mesma

força probante dos originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de

adulteração antes ou durante o processo de digitalização.

§ 3º A critério da SEFAZ, os documentos cuja digitalização seja tecnicamente inviável

devido ao grande volume ou por motivo de ilegibilidade deverão ser apresentados ao

setor competente da SEFAZ, no prazo de 10 (dez) dias contados do envio de petição

eletrônica comunicando o fato, os quais serão devolvidos à parte após decisão

irrecorrível.
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OBRIGADO

Prof. Rafael Rocha

Auditoria Fiscal

Prof. Guilherme Santanna
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▪ Objetivos “Gerais”

 Auditoria aumentar o grau de confiança dos usuários nas DC
 Auditor obter segur. razoável de que as DC estão livres de distorç. relev. (F/E) + (…)

▪ Segurança razoável / Distorções relevantes / Ceticismo e julgamento profissionais

▪ Não são objetivos do auditor…

▪ Princípios fundamentais de ética professional C3.O.I
 Ceticismo prof. não é um princípio, mas é um requisito ético relevante

NBC TA e PA – NBC TA 200

▪ Estratégia global (alcance, época, direção) vs. plano de auditoria (n. e. e. dos procedimentos)

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

▪ Características não é etapa isolada / é flexível

NBC TA e PA – NBC TA 300
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▪ Registro dos proced.; evid. conclusões

▪ Suficiente p/ que auditor experiente (s/ envolvimento) entenda:

Normas CFC – NBC TA 230 n. e. e. 
procedimentos
executados

resultados dos 
proced. e a 
evidência obtida

assuntos signif. id. e 
a conclusão acerca
deles

▪ Prazos (no máx. 60d e pelo menos 5a)

▪ Finalidades principais e adicionais

▪ Versões superadas fora; ñ substituem reg. contábeis

▪ Distorções são relevantes quando for razoavelmente esperado...influenciar decisão
econômica dos usuários

▪ Julgamentos sobre materialidade são feitos à luz das circunstâncias envolvidas, e são
afetados pela magnitude e natureza das distorções

▪ Considera-se as necessidades de informações financeiras comuns a usuários como um
grupo

▪ Risco vs. Relevância

Normas CFC – NBC TA 320
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▪ Informações* utilizadas para chegar às conclusões em que se fundamentam a opinião
*presentes nos registros contábeis e outras fontes

▪ Evidências vs. procedimentos

▪ Características: nat. cumulativa; ausência de info. caract. Evidência; indagação (sozinha) não
fornece evidência da AUSÊNCIA de distorções

▪ Suficiênciamedida de QUANTIDADE*
▪ Adequação (relevância e confiabilidade)medida de QUALIDADE

*quantidade depende da av. do RDR e da qualidade

• Especialista da administração vs. fonte de informação externa

Evidências

Testes de observância e testes substantivos

Testes de 
observância

Testes substantivos

Efetivo
funcionamento dos 

controles int.

S.E.V. dos dados 
contábeis

Testes de detalhes
(transações e saldo)

Proced. analíticos
substantivos (rev. 

analítica)
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▪ Inspeção

▪ Observação

▪ Confirmação externa (positiva / negativa)

▪ Recálculo

▪ Revisão analítica

▪ Indagação

▪ Reexecução

Procedimentos (tipos específicos)

▪ Conceitos

 Amostragem

 Risco de amostragem (afeta o tamanho da amostra – relação inversa)

 Risco não resultante de amostragem

 Estratificação: conceito e objetivo

 Anomalia

▪ Ao definir a amostra, deve-se considerar: 1) finalidade do proced. e 2) caract. da população

▪ Abordagens: estatística (sel. aleatória / uso da T. das Prob.) e não estatística

▪ Métodos de seleção (sistemática é a queridinha)

▪ Fatores que alteram o tamanho da amostra: negligenciável (qtd. De un. De amostragem);
inversa (taxa tolerável de desvio; distorção tolerável; estratif; aplic de outros proced); direta
(demais)

Amostragem
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▪ Fraude / erro

▪ Informações relevantes

▪ Papéis e responsabilidades

▪ Risco de não detectar fraude MAIOR não detectar erro (Adm. > Empregados)

▪ Respostas GLOBAIS  incorporar elemento de imprevisibilidade na seleção da n.e.e. dos
procedimentos de auditoria

Identificação de fraudes na escrita contábil

▪ Seções: opinião / base para opinião / respons. da adm. / respons. do auditor

▪ Opinião não modificada

▪ Opinião modificada

 Evidência de que as DC apresentam distorção relevante

 Não evidência de que as DC não apresentam distorção relevante

 Tipos

NBC TA e PA – relativas à opinião

Efeitos NÃO
generalizados

Efeitos
generalizados

Evidência de 
distorção relev. Com ressalva Adversa

Não evidência Com ressalva Abstenção op.
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▪ Controle de qualidade -> sócio encarregado do trabalho (assume a responsab.)

▪ Revisão do controle de qualidade (ent. listadas e outros) -> revisor (não participante da
equipe)

 Equipe de trabalho: (sócio enc. + quadro técnico + contratados) que executam
procedimentos

 Elementos do SCQ (respons. da liderança; exig. éticas relev.; aceitação/contin,; RH;
execução; monitoramento)

Normas CFC – NBC TA 220

▪ Eventos subsequentes - definição

Normas CFC – NBC TA 560

EVENTOS FATOS

DATA 
DAS DC

DATA 
RELATÓRIO

DATA DE 
DIVULG. DAS DC

REGRA: APLICA PROCED. 
P/ OBTER EVID. ATÉ DT 

RELAT.

REGRA: NADA
SE DE CONHECIMENTO NA DT DO RELAT E O 

LEVASSE A ALTERÁ-LO: D. D. I.
CASO ALTERE AS DC: APLICA OS PROCED. NAS 

CIRCUNSTÂNCIAS

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

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

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

 SupeR: Razão p/ o documento de suporte

 Sub: Documento p/ o razão

Direção dos testes (superav. / subav.)

 Saldo credor de caixa causado por omissão de receita / caixa 2

 Suprimento de caixa/disponib. não comprovado (fontes)

 Ativo oculto (existe, porém não registrado)

 Passivo fictício (registrado; porém não existe)

Auditoria no ativo circulante (omissão receita)
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 Finalidades universais

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

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

 Restrições (conforme o caso)

Auditoria em grupos específicos das DC

 Finalidades específicas
 Ativo

• Caixa / bancos
• Estoque
• Imobilizado

 Passivo
• Empréstimos / financiamentos

 PL
 Resultado (receitas e despesas)

Auditoria em grupos específicos das DC
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 SPED
 Um arquivo p/ cada estabelecimento (regra)
 Substitui a impressão dos livros fiscais
 Periodicidade mensal
 “Totalidade das informações”
 Transmissão (progr. validador + assinatura digital) – ambiente nacional (SRF)
 Guarda / formato (.txt)
 Leiaute definido em Ato Cotepe
 Blocos e registros (0, C, D, E, H, K...)

Auditoria na EFD

 NF-e modelo 55 substitui os modelos em papel 1/1A e 4 (produtor)
 Existência unicamente digital (Nfe vs. DANFE – só após autorização de uso)
 Validade jurídica (ass. Digital e autorização de uso – concedida pela UF do emitente – antes

do FG)
 Só pode ser utilizada: após ser transmitida eletr. / ter seu uso autorizado
 Obrigatoriedade

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

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

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

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

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

LC 105 / 2001

OBRIGADO

Prof. Guilherme Santanna
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Contabilidade
Prof. Silvio Sande

Contabilidade Avançada

Prof. Silvio Sande

t.me/profsilviosande
/silvio.sande.5
@prof.silviosande
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Contabilidade
Prof. Silvio Sande

01. (FGV/PERITO PC AM /2022)
Uma loja foi acionada na justiça por um cliente que diz ter sido constrangido por seus
funcionários. O cliente apresenta provas, de modo que os advogados da loja julgam
que é provável a saída de recursos como indenização ao cliente. No entanto, apesar do
esforço, não foi possível estimar de modo confiável o valor da obrigação.
Assinale a opção correta em relação ao tratamento da causa pela loja, de acordo com
o Pronunciamento Técnico CPC 25 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos
Contingentes.
A) Divulgação como passivo contingente.
B) Reconhecimento como contas a pagar.
C) Reconhecimento como provisão para contingências.
D) Reconhecimento como ajuste do patrimônio líquido.
E) Não é requerido reconhecimento e nem divulgação.

Contabilidade
Prof. Silvio Sande

Uma sociedade empresária vende eletrodomésticos com uma garantia prevista na legislação,
segundo a qual os clientes estão cobertos pelo custo da reparação de qualquer defeito de
fabricação que se tornar evidente dentro dos dois primeiros anos após a compra. A
estimativa é que a cada R$100.000 em vendas, 2% dos eletrodomésticos poderão
apresentar defeito.
Em dezembro de 2020, foram vendidos R$300.000 em eletrodomésticos, com recebimento do
valor previsto para janeiro de 2021. Além disso, a garantia tem vigência até dezembro de
2022.
A despesa com provisão para garantia deve ser reconhecida no(s) ano(s) de
(A) 2020.
(B) 2021.
(C) 2022.
(D) 2021 e 2022.
(E) 2020, 2021 e 2022.

02. (FGV/SEMAD /2022)
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Em 02/01/X0, uma loja foi acionada na justiça por um funcionário que reclamava
R$15.000 por danos morais. A administração da loja julgava que a perda da causa era
provável e estimava que o valor a ser pago seria de R$10.000.

03. (FGV/MP-GO/2022)
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Assinale a opção que indica o lançamento contábil em 02/01/X0.
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04. (FGV/FUNSAÚDE-CE/2021)
Assinale a opção que inclui custos que devem ser incluídos na Provisão para Reestruturação de 
uma entidade.

a) Marketing e publicidade para divulgação.

b) Novo treinamento para a equipe permanente.

c) Remanejamento da equipe permanente.

d) Perdas operacionais futuras identificáveis até a data da reestruturação relacionadas a um 
contrato oneroso.

e) Investimento em novos sistemas e redes de distribuição.

Contabilidade
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05. (FGV/PERITO PC AM /2022)
De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 23- Políticas Contábeis, Mudança de
Estimativa e Retificação de Erro, a mudança em uma estimativa contábil pode afetar
apenas os resultados do período corrente ou os resultados tanto do período corrente
como de períodos futuros.

Assinale a opção que indica uma mudança de estimativa que deve afetar os resultados
do período corrente e de períodos futuros.

A) Obsolescência de estoque.
B) Vida útil de ativo depreciável.
C) Créditos de liquidação duvidosa.
D) Obrigações decorrentes de garantias.
E) Obrigações decorrentes de causas na justiça.
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06. (FGV/PERITO PC AM /2022)
De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 04 (R1)- Ativo Intangível, pode-se
diferenciar o ativo intangível e o ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura
(goodwill) do seguinte modo:

A) o ativo intangível é identificável.
B) o ativo intangível é mensurável com objetividade.
C) o ativo intangível deve ser amortizado.
D) o goodwill é avaliado anualmente pelo valor de mercado.
E) o goodwill pode ser reavaliado.
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07. (FGV/SEFIN-RO/2018)
Em 01/01/2017, uma empresa aérea adquiriu uma autorização para exploração da rota
entre São Paulo e Brasília por R$ 100.000. A autorização pode ser renovada a cada 4 anos
e a companhia aérea sinaliza que deseja a renovação nas próximas oportunidades. A
renovação de autorização de rotas tem custo insignificante para a empresa.

Assinale a opção que indica o correto tratamento contábil da autorização de rota pela
empresa aérea, no momento em que adquiriu a autorização e nos anos seguintes.

a) Reconhecimento de despesa operacional de R$ 100.000.
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b) Reconhecimento de R$ 25.000 no ativo circulante e de R$ 75.000 no ativo realizável a
longo prazo. Deve-se reconhecer despesa operacional de R$ 25.000, ao final de cada um
dos próximos quatro anos
.c) Reconhecimento de R$ 100.000 no ativo realizável a longo prazo. Deve-se reconhecer
despesa operacional de R$ 100.000, após os quatro anos.
d) Reconhecimento de um ativo intangível no valor de R$ 100.000, que não deve ser
amortizado.
e) Reconhecimento de um ativo intangível no valor de R$ 100.000. Deve-se reconhecer
amortização de R$ 25.000, ao final de cada um dos próximos quatro anos.

Contabilidade
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08. (FGV/PERITO PC AM /2022)
Uma sociedade empresária adquiriu uma máquina para utilizar em suas atividades. Ela
deverá pagar três parcelas anuais de R$ 10.000. No reconhecimento contábil, será
utilizada uma taxa de desconto correspondente a R$ 12%.
Assinale a opção que indica o reconhecimento da parcela corresponde aos juros no
momento da aquisição da máquina.

A) Despesa operacional.
B) Despesa financeira.
C) Ativo circulante.
D) Ativo realizável a longo prazo.
E) Retificadora do passivo.
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Uma sociedade empresária apresentava em 31/12/X0 o seguinte balanço patrimonial:

Em 02/01/X1, a sociedade empresária vendeu todo o seu estoque a prazo por
R$100.000 em duas parcelas, sendo 5% para recebimento em 60 dias e o restante
para recebimento em 24 meses. A parcela da venda de curto prazo foi considerada
não material.

09. (FGV/MP-GO/2022)
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As taxas de desconto a valor presente são as seguintes:
Em 28/02/X1: 1,01;
Em 31/12/X1: 1,05;
Em 31/12/X2: 1,10;
Em 31/12/X3: 1,16.
Assinale a opção que indica o resultado bruto da sociedade empresária no momento da
venda.
(A) R$11.364.
(B) R$14.535.
(C) R$15.238.
(D) R$15.636.
(E) R$20.000.

105

106



Contabilidade
Prof. Silvio Sande

Em 01/01/X0, uma instituição financeira adquiriu o direito de administrar a folha de
pagamento de uma sociedade empresária durante quatro anos por R$400.000, a
serem amortizados linearmente por esse período.
Em 01/01/X1, a instituição financeira fez um estudo e constatou que grande parte dos
funcionários não estava usando seus serviços. Na data, o banco estimou que os
benefícios gerados pelo direito nos anos remanescentes eram de R$240.000. Ainda,
neste ano foi lançada uma campanha publicitária, direcionada a esses funcionários, pelo
custo de R$30.000.

10. (FGV/MP-GO/2022)
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Em 01/01/X2, a instituição financeira julgava que os resultados da campanha publicitária
foram positivos, de modo que os benefícios gerados esperados para os anos remanescentes
eram de R$250.000.
Assinale a opção que indica o valor contabilizado no Ativo Intangível da instituição financeira
a título de diretos sobre a folha de pagamento da sociedade empresária, em 31/12/X1 e
em 31/12/X2, respectivamente.
(A) R$140.000 e R$70.000.
(B) R$160.000 e R$100.000.
(C) R$160.000 e R$125.000.
(D) R$180.000 e R$100.000.
(E) R$200.000 e R$100.000.
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11. (FGV/PERITO PC AM /2022)
A Cia A tem 100% de participação na Cia B. Em X0, a Cia A contabilizou os seguintes
fatos:
Receita com prestação de serviços a terceiros: R$ 100.000.
Custos e despesas: R$ 130.000.

Já a Cia B contabilizou os seguintes fatos:
Receita com prestação de serviços a terceiros: R$ 60.000.
Custos e despesas: R$ 20.000.
Distribuição de dividendos: R$ 8.000.

Contabilidade
Prof. Silvio Sande

O resultado da Cia A em 31/12/X0, sem considerar a incidência de impostos, foi
A) prejuízo de R$ 30.000.
B) prejuízo de R$ 22.000.
C) lucro de R$ 2.00.
D) lucro de R$ 10.000.
E) lucro de R$ 18.000.
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12. (FGV/TJ/GO/2014) 
A empresa Jogajunto possui uma participação de 40% na empresa Senjogo. Outros
15% do capital da Senjogo estão pulverizados nas bolsas de valores BM&F Bovespa e
na de Nova York. Os demais 45% estão em posse do banco Investidolar. Desses 45%
da Investidolar, a Jogajunto possui uma opção de compra de 20% e que pode ser
realizada a qualquer momento. No ano de X1 a Senjogo obteve um lucro de R$
100.000,00. Além disso, a Senjogo possui em seu estoque R$ 60.000,00 em
mercadorias adquiridas da Jogajunto. No balancete da Jogajunto é possível encontrar
os seguintes saldos:

Contabilidade
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Considerando apenas as informações acima e desconsiderando qualquer efeito de
impostos, o resultado de equivalência patrimonial é

a) R$ 34.000,00.

b) R$ 40.000,00.

c) R$ 45.000,00

d) R$ 54.000,00.

e) R$ 25.000,00.
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A Cia X adquiriu 100% de participação na Cia Y por R$100.000, sendo que o diferencial ao
valor patrimonial foi atribuído ao ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill).
No ano seguinte a Cia Y incorporou a Cia X.
Assinale a opção que indica a conta do patrimônio líquido onde é contabilizado o efeito do
ágio no balanço patrimonial da Cia Y após a incorporação.

A) Reserva de capital.
B) Reserva de legal.
C) Reserva para contingências.
D) Reserva de lucros a realizar.
E) Ajuste de Avaliação Patrimonial.

13. (FGV/SEMAD /2022)

Contabilidade
Prof. Silvio Sande

Em 31/12/X0, as Cias X e Y, independentes, apresentavam os seguintes balanços
patrimoniais:

14. (FGV/SEMAD /2022)
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Em janeiro de X1, as Cias X e Y fazem uma fusão, constituindo a Cia Z. Na data, o valor
de mercado do terreno era de R$80.000.
Assinale a opção que indica a porcentagem da Cia Z que pertence ao sócio da Cia X
após a fusão.
(A) 43,75%.
(B) 46,67%.
(C) 50%.
(D) 53,85%.
(E) 56,76%.

Contabilidade
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15. (FGV/SEFAZ-ES/2021)
37 As Cias. X e Y apresentavam, em 31/12/X0, os balanços patrimoniais a seguir.

Em X1, a Cia. X comprou 80% da Cia. Y por R$ 40.000.
Na data da compra, o valor de mercado do terreno era avaliado em R$ 30.000 e o
valor de mercado da marca era avaliado em R$ 5.000.
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Assinale a opção que indica o goodwill total contabilizado no balanço patrimonial
consolidado em 31/12/X1, admitindo-se que o valor justo da parcela dos não
controladores é igual ao do valor pago pelo novo controlador.

(A) R$ 4.000
(B) R$ 5.000
(C) R$ 10.000
(D) R$ 14.400
(E) R$ 18.000

Prof. Silvio Sande

Contabilidade
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Uma sociedade empresária que presta serviços de consultoria adquiriu, em 01/01/X0, por
R$800.000, um prédio para ser usado em seus negócios. A sociedade empresária tinha a intenção
de utilizar o prédio durante 40 anos e não considerava valor residual.
Em 31/12/X1, a direção da sociedade empresária encerrou as atividades no prédio, transferindo
sua sede para outro bairro, de modo que o prédio original foi alugado a terceiros.
O prédio passou a ser avaliado a valor justo que, na data, era de R$880.000.
Assinale a opção que indica a contabilização da contrapartida da parte remanescente decorrente
do reconhecimento do valor justo do prédio nas demonstrações contábeis da sociedade empresária
em 31/12/X1.
A) Reserva de Capital no Balanço Patrimonial.
B) Ajustes de Avaliação Patrimonial no Balanço Patrimonial.
C) Resultado Operacional na Demonstração do Resultado do Exercício.
D) E) Resultado Financeiro na Demonstração do Resultado do Exercício.
Outros Resultados Abrangentes em Demonstração do Resultado Abrangente.

16. (FGV/SEMAD /2022)
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Uma sociedade empresária possuía um imóvel que alugava a outra pessoa jurídica.
Nesse imóvel funcionava uma escola. A sociedade empresária prestava serviços de
apoio à escola, sendo responsável pela administração, definição do material didático,
orientação pedagógica e alimentação.
Assinale a opção que indica a contabilização do imóvel no balanço patrimonial da
sociedade empresária, considerando as características da negociação.
A) Ativo circulante.
B) Ativo realizável a longo prazo.
C) Propriedade para investimento.
D) Ativo Imobilizado.
E) Patrimônio Líquido.

17. (FGV/MP-GO/2022)
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18. (FGV/MPE-AL/2018)
Uma entidade possuía, em 31/12/2016, dois terrenos, que estavam contabilizados em seu ativo

imobilizado, por R$ 600.000 e R$ 850.000.

Em 2017 a entidade transferiu os dois terrenos para a conta Propriedade para Investimento, pois
a intenção passou a ser valorização do capital.

Na data da transferência, o valor justo de cada um dos terrenos era de R$ 700.000.
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Assinale a opção que indica o efeito da contrapartida do reconhecimento do valor justo dos dois
terrenos.
a) Diminuição de R$ 50.000 em ajustes de avaliação patrimonial.
b) Aumento de R$ 50.000 em resultado do exercício.
c) Diminuição de R$ 50.000 em resultado do exercício.
d) Aumento de R$ 100.000 em ajustes de avaliação patrimonial e diminuição de R$ 150.000 no

resultado do exercício.
e) Diminuição de R$ 150.000 em ajustes de avaliação patrimonial e aumento de R$ 100.000 no

resultado do exercício.
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19. (FGV /TJ-RO/2021) 
O contador de uma organização precisou avaliar se um contrato celebrado pela entidade
continha ou não um arrendamento, conforme definido no Pronunciamento Técnico CPC 06 (R2),
que trata de Arrendamentos.
Dos critérios a seguir, o único incapaz de fornecer informação relevante para essa avaliação é
se o cliente:
a) constitui parte relacionada com o fornecedor e o ativo é usado em transações entre as
partes;
b) projetou o ativo de modo que predetermina a forma e a finalidade em que o ativo será
usado durante o período de uso;
c) tem o direito de obter a maior parte dos benefícios econômicos associados ao uso do ativo;
d) tem o direito de operar o ativo durante o período de uso e o fornecedor não tem o direito
de alterar essa operação;
e) tem o direito de direcionar a forma e a finalidade em que o ativo é usado durante o
período de uso.

121

122



Contabilidade
Prof. Silvio Sande

20. (FGV /SEFAZ-ES/2022) 
Em 02/01/X), uma sociedade empresária alugou de terceiros um imóvel por dois anos,
com pagamentos mensais de R$ 3.000 durante 24 messes. Os encargos totais sobre o
passivo eram de R$ 5.000.
Assinale a opção que indica o impacto do aluguel no balanço patrimonial da sociedade
empresária em 02/01/X0.

a) Aumento de R$ 36.000 no ativo imobilizado e no passivo.
b) Aumento de R$ 67.000 no ativo imobilizado e no passivo.
c) Aumento de R$ 72.000 no ativo imobilizado e no passivo.
d) Aumento de R$ 77.000 no ativo imobilizado e no passivo.
e) Aumento de R$ 82.000 no ativo imobilizado e no passivo.
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21. (FGV/SEFIN-RO/ 2018)
Em 31/12/2017, a Cia. MAM possuía em seu balanço patrimonial uma sala comercial.
O valor contábil da sala comercial era de R$ 60.000 e ela estava contabilizada no
Ativo Imobilizado, uma vez que era utilizada nos negócios da empresa.
Em 05/01/2018, a direção da empresa decidiu colocar a sala comercial à venda,
passando a contabilizá-la no Ativo não Circulante Mantido para a Venda. Na data, seu
valor justo era de R$ 50.000.
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Assinale a opção que indica, respectivamente, o valor pelo qual a sala comercial deve
ser contabilizada no Ativo não Circulante Mantido para a Venda e onde deve ser
contabilizada a diferença entre o valor contábil e o valor justo.
A) R$ 50.000; despesa.
B) R$ 50.000; ajuste de avaliação patrimonial.
C) R$ 50.000; redutora do ativo.
D) R$ 60.000; receita.
E) R$ 60.000; ajuste de avaliação patrimonial.
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22. (FGV/FUNSAÚDE-CE/2021)
Quando a moeda de apresentação das demonstrações contábeis difere da moeda funcional
da entidade, os resultados e a posição financeira da entidade, cuja moeda funcional não é
moeda de economia hiperinflacionária, devem ser convertidos para moeda de apresentação
diferente em cada demonstração apresentada, adotando-se os seguintes procedimentos:

a) Os ativos e os passivos devem ser convertidos pelas taxas de câmbio vigentes nas datas
de ocorrência das transações e as receitas e as despesas a taxa de câmbio de fechamento
na data da respectiva demonstração do resultado.

b) Os ativos e os passivos devem ser convertidos pela taxa de câmbio de fechamento na
data do respectivo balanço e as receitas e as despesas pelas taxas de câmbio vigentes nas
datas de ocorrência das transações

.
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c) Os ativos, os passivos, as receitas e as despesas devem ser convertidos utilizando-se as
taxas de câmbio vigentes nas datas de ocorrência das transações.

d) Os ativos, os passivos, as receitas e as despesas devem ser convertidos utilizando-se a
taxa de câmbio de fechamento na data das respectivas demonstrações.

e) Os ativos, os passivos, as receitas e as despesas devem ser convertidos utilizando-se a
taxa média do período.
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23. (FGV/SEFAZ-ES/2022)
A Cia. A, situada no Brasil, tem o real como moeda funcional. O balanço inicial da sociedade
empresária, em 31/12/X0, era o seguinte:

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

(A) Zero.

(B) US$145.

(C) US$800.

(D) US$1,455.

(E) US$1,600.

.
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24. (FGV/ALERO/2018) 
Uma entidade apresentava o seguinte balanço patrimonial, em 31/12/2017.
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A demonstração do resultado do exercício da entidade, apresentada em 31/01/2018,
era a seguinte:

DRE- 31/01/2018

Contabilidade
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Com base nas demonstrações contábeis acima e sem considerar o efeito tributário,
assinale a opção que indica a geração ou o consumo da atividade operacional, no mês
de janeiro de 2018.

a) Consumo de R$ 12.000.

b) Consumo de R$ 11.100.

c) Geração de R$ 7.100.

d) Geração de R$ 8.000.

e) Geração de R$ 52.000.
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25. (FGV / Pref SALVADOR/ 2017) 
Em 31/12/2015, uma sociedade empresária apresentava o seguinte balanço patrimonial:

A máquina possui vida útil de 10 anos e não possui valor residual.
A sociedade empresária construiu, de 01/01/16 a 30/06/16, uma máquina para utilizar

em seus negócios.
A sociedade empresária incorreu nos seguintes custos na produção:

materiais: R$ 60.000;
mão de obra: R$ 100.000, sendo R$ 70.000 com funcionários próprios, e R$ 30.000, com
funcionários terceirizados.

Contabilidade
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Além disso, utilizou a máquina que a empresa possuía durante o processo de produção.
Ainda, contraiu um financiamento de longo prazo em um banco, no valor de R$ 50.000,
com juros de 10% ao semestre, para a construção da máquina.

Assinale a opção que indica o valor adicionado a distribuir da sociedade empresária,
considerando apenas esses fatos.

a) R$ 75.000.

b) R$ 80.000.

c) R$ 105.000.

d) R$ 107.000.

e) R$ 167.000.
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Prof. Silvio Sande
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Uma dívida decorrente de um empréstimo deverá ser liquidada por meio de 120
prestações mensais e consecutivas, vencendo a primeira um mês após a data do
empréstimo. Considerando que foi utilizado o Sistema de Amortização Constante (SAC) a
uma taxa de 2% ao mês, verifica-se que o valor da última prestação é igual a R$ 1.275,00.
A prestação da 50a prestação, é
a) R$ 3.100,00
b) R$ 3.050,00
c) R$ 3.025,00
d) R$ 3.000,00
e) R$ 3.075,00
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Um empréstimo no valor de R$ 80.000,00 deverá ser pago por meio de 5 prestações
mensais, iguais e consecutivas, vencendo a primeira um mês após a data da concessão
do empréstimo. Sabe-se que foi utilizado o Sistema Francês de Amortização (Tabela
Price) com uma taxa de juros compostos de 3% ao mês, encontrando-se R$ 17.468,00
para o valor de cada prestação. Imediatamente após o pagamento da primeira
prestação, se S representa o percentual do saldo devedor com relação ao valor do
empréstimo, então
a) 81% ≤S < 82%
b) 80% ≤S < 81%
c) 79% ≤S < 80%
d) 78% ≤S < 79%
e) 77% ≤S < 78%
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Um investimento no valor de R$ 200.000,00 é realizado no início de um determinado ano.
No final deste ano, o montante referente a este investimento é resgatado totalmente, e o
seu valor foi de R$ 238.560,00. Se a taxa de inflação no período deste investimento foi de
12%, então a taxa aparente e a taxa real correspondentes no mesmo período foram iguais
a, respectivamente,
a) 18,50% e 7,28%.
b) 18,50% e 6,50%
c) 19,28% e 7,28%.
d) 19,28% e 6,78%.
e) 19,28% e 6,50%.
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Ao descontar em um banco, 2 meses antes de seu vencimento, um título de valor
nominal igual a R$ 30.000,00, uma empresa recebe na data da operação de desconto
comercial simples o valor de R$ 28.500,00. Utilizando a mesma taxa de desconto anterior
e ainda a operação de desconto comercial simples, descontando um título de valor
nominal de R$ 24.000,00, 3 meses antes de seu vencimento, receberá

a) R$ 20.000,00
b) R$ 21.000,00
c) R$ 22.000,00
d) R$ 22.200,00
e) R$ 22.500,00
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Para quitar uma dívida que apresenta na data de hoje o valor de R$ 77.000,00, um
empresário deverá efetuar um pagamento de P reais daqui a um ano e outro de 2P
reais daqui a 2 anos. Considerando o critério do desconto racional composto a uma
taxa de 8% ao ano, obtém-se que P é igual a
a) R$ 27.000,00
b) R$ 29.160,00
c) R$ 30.326,40
d) R$ 31.492,80
e) R$ 32.659,20
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Sabe-se que o valor dos juros correspondente a uma dívida que vence daqui
a 3 anos é igual a R$ 3.972,00, considerando uma taxa de juros compostos
de 10% ao ano. Esta mesma dívida, considerando uma taxa de juros
compostos de 5% ao semestre e com vencimento daqui a 1 ano,
apresentaria um valor de juros (J), em reais, igual a
a) 1200
b) 1210
c) 1220
d) 1230
e) 1240
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Um crédito é ofertado em 36 prestações mensais antecipadas de R$ 3.000,00 à taxa de juros
compostos de 3% ao mês.
Indiferentemente, como alternativa, o mesmo crédito pode ser quitado com:
i. entrada de R$ 10.000,00;
ii. 3 parcelas anuais antecipadas de R$ 5.000,00, com pagamento da primeira
concomitantemente com a entrada, à taxa de juros compostos de 3% ao mês;
iii. o restante financiado em 36 prestações mensais, à taxa de juros compostos de 3% ao
mês.
Se o tomador do empréstimo optar pela opção alternativa, o valor aproximado do montante
a ser financiado mensalmente, em reais, é de:
Utilize a aproximação: (1,03)-12=0,7

a) 36.000;
b) 40.000;
c) 46.000;
d) 50.000;
e) 56.000.
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Num estudo do consumo de suco para uma determinada marca
que seria lançada, supõe-se que a distribuição do consumo é
aproximadamente normal com média desconhecida μ litros por
dia e desvio padrão de 3 litros por dia. Uma amostra de 36
pessoas produziu a média de consumo de 16 litros por dia.
Deseja-se testar a hipótese H0: μ = 15 contra a alternativa H1: μ
> 15.

165

166



Considerando os valores da função de distribuição normal padrão dados acima,
calcule o p-valor do teste
a) 2,1%
b) 0,8%
c) 1,4%
d) 3,6%
e) 2,0%
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TCU
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(TCU) A média e a variância de uma distribuição binomial são, respectivamente, 20 e
4.
O número de ensaios (n) dessa distribuição é:
(A) 20;
(B) 22;
(C) 25;
(D) 50;
(E) 100.
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(TCU) Assuma que o valor anual gasto para pagamento de pessoal em municípios de uma
certa região do Brasil possui distribuição normal com parâmetros desconhecidos. Em uma
amostra de 16 municípios, observou-se um gasto médio de R$ 1.000.000,00 ao ano com
desvio padrão amostral igual a R$ 500.000,00. Gostaríamos de testar se o gasto médio
para pagamento de pessoal desses municípios é estatisticamente diferente de R$
750.000,00.
O teste a ser usado e o valor da sua estatística de teste são, respectivamente:
(A) teste T e a estatística de teste é igual a 2;
(B) teste Z e a estatística de teste é igual a 1/2;
(C) teste T e a estatística de teste é igual a 1/2;
(D) teste F e a estatística de teste é igual a 1/2;
(E) teste Z e a estatística de teste é igual a 2.
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(TCU) Numa empresa com 100 funcionários, todos foram perguntados a respeito de suas
preferências sobre trabalho remoto ou presencial. Dos funcionários de 18 a 39 anos, 40%
preferem trabalho presencial. Dos funcionários acima de 40 anos, 40% mostraram
preferência pelo remoto. Dos 100 funcionários, 50 têm mais de 40 anos. O presidente da
empresa está interessado em saber se a preferência por trabalho remoto é independente da
categoria de idade (18 a 39 e acima de 40 anos).
O teste a ser usado pelo presidente e o valor da estatística de teste são, respectivamente:
(A) teste T e o valor da estatística é 4;
(B) teste T e o valor da estatística é 0;
(C) teste chi-quadrado e o valor da estatística é 4/5;
(D) teste chi-quadrado e o valor da estatística é 4;
(E) teste chi-quadrado e o valor da estatística é 0.
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Uma auditoria feita em uma empresa farmacêutica durante 10 anos (de 2011 a 2020), foi
registrado, em cada ano, o faturamento anual (Y) da empresa, em milhões de reais, e o
respectivo investimento anual com pesquisa (X), em milhões de reais. Um modelo de
regressão linear simples Yt = α + 𝜷Xt + ε , t = 1, 2, ... foi elaborado para se prever Y em
função de X, considerando as informações registradas, em que Y1 e X1 são o faturamento e
o investimento em pesquisa em 2011, Y2 e X2 são o faturamento e o gasto com marketing
em 2012, e assim por diante. Os parâmetros α e β são desconhecidos e ε é o erro aleatório
com as respectivas hipóteses do modelo de regressão linear simples.
As estimativas de α e β foram obtidas pelo método dos mínimos quadrados, e sabe-se que
o valor da soma dos faturamentos e investimento em pesquisa de 2011 a 2020 foram, em
milhões de reais, iguais a 360 e 60, respectivamente.
A estimativa do coeficiente angular da reta obtida por meio do método dos mínimos
quadrados foi de 3.

A previsão do faturamento em um determinado ano, uma vez que a empresa
investiu em pesquisa, nesse ano, 4 milhões de reais, é igual a:
a) 30 milhões
b) 32 milhões
c) 35 milhões
d) 36 milhões
e) 39 milhões
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Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade
econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.

Direito Empresarial
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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.
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Capacidade e Impedimento Legal para ser Empresário
Art. 972. Podem exercer a atividade de empresário os que estiverem em pleno gozo
da capacidade civil e não forem legalmente impedidos

Art. 973. A pessoa legalmente impedida de exercer atividade própria de empresário,
se a exercer, responderá pelas obrigações contraídas.
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ESTABELECIMENTO
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Estabelecimento
Art. 1.142. Considera-se estabelecimento todo complexo de bens organizado, para exercício da
empresa, por empresário, ou por sociedade empresária.
Lei 14.195 – Art. 1.142 - § 1º O estabelecimento não se confunde com o local onde se exerce a
atividade empresarial, que poderá ser físico ou virtual.
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Negócio Jurídico do Estabelecimento
Objeto de direito e de negócios jurídicos.
Sejam esses translativos ou constitutivos.
Art. 1.143. Pode o estabelecimento ser objeto unitário de direitos e de negócios jurídicos,
translativos ou constitutivos, que sejam compatíveis com a sua natureza.
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Efeitos Perante Terceiros
Averbar e Publicar
Art. 1.144. O contrato que tenha por objeto a alienação, o usufruto ou arrendamento do
estabelecimento, só produzirá efeitos quanto a terceiros depois de averbado à margem da
inscrição do empresário, ou da sociedade empresária, no Registro Público de Empresas
Mercantis, e de publicado na imprensa oficial.
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Classificação das Sociedades
Quanto ao desenvolvimento do seu objeto
Simples ou Empresárias 
Art. 982. Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem
por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro (art. 967);
e, simples, as demais.
Sociedade Empresária – atividade própria de empresário sujeito a registro
Sociedade Simples – as demais
Exemplos

Art. 983. A sociedade empresária deve constituir-se segundo um dos tipos regulados
nos arts. 1.039 a 1.092; a sociedade simples pode constituir-se de conformidade com
um desses tipos, e, não o fazendo, subordina-se às normas que lhe são próprias.
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Essas sociedades contidas entre os Artigo 1.039 ao 1.092 são:
- Sociedades em Nome Coletivo
- Sociedades em Comandita Simples
- Sociedades Limitada
- Sociedade Anônima
- Sociedade em Comandita por Ações
Ainda temos: 
- Sociedades Cooperativas
- Sociedades Simples (“normas que lhe são próprias”)
Art. 982 - Parágrafo único. Independentemente de seu objeto, considera-se empresária
a sociedade por ações; e, simples, a cooperativa.
Observação: Artigo 984 as Sociedades Rurais poderão ser simples ou empresárias a
depender do registro.
Observação: A sociedade de advogados sempre será simples. Nos dizeres do Estatuto da
OAB, “sociedade civil”, é o termo usado antes do Código Civil de 2002 para as sociedades
não empresariais.
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Quanto à Personalidade
Personificadas e Não Personificadas.
Início da Personalidade Jurídica
Art. 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a
inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de
autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as
alterações por que passar o ato constitutivo.

Art. 985. A sociedade adquire personalidade jurídica com a inscrição, no registro
próprio e na forma da lei, dos seus atos constitutivos (arts. 45 e 1.150).

Art. 1.150. O empresário e a sociedade empresária vinculam-se ao Registro Público de
Empresas Mercantis a cargo das Juntas Comerciais, e a sociedade simples ao Registro
Civil das Pessoas Jurídicas, o qual deverá obedecer às normas fixadas para aquele
registro, se a sociedade simples adotar um dos tipos de sociedade empresária.
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Sociedade em Conta de Participação
É o outro tipo de sociedade não personificada. SOCIEDADE OCULTA.

Art. 992. A constituição da sociedade em conta de participação independe de qualquer
formalidade e pode provar-se por todos os meios de direito.

Art. 993. O contrato social produz efeito somente entre os sócios, e a eventual
inscrição de seu instrumento em qualquer registro não confere personalidade jurídica à
sociedade.

Se parece mais com um contrato especial de investimento.
É uma sociedade que só produz efeitos práticos como sociedade em relação aos seus
sócios. É um contrato feito entre empreendedores para a consecução de um projeto
específico onde um sócio faz a coisa acontecer e o outro apenas coloca o dinheiro. Os dois
dividem o resultado. Também chamada pela doutrina de sociedade secreta.
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Tipos de Sócios
Sócio OSTENSIVO.

Sócio PARTICIPANTE pela lei ou sócio OCULTO pela doutrina.

Relação com terceiros.

Art. 991. Na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto
social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua
própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais dos resultados
correspondentes.

Parágrafo único. Obriga-se perante terceiro tão-somente o sócio ostensivo; e,
exclusivamente perante este, o sócio participante, nos termos do contrato social.
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Atribuições de Sócios
Sócio Ostensivo – busca lucro
Sócio Participante – fiscaliza e não pode negociar. Se negociar, responde.

Art. 993 - Parágrafo único. Sem prejuízo do direito de fiscalizar a gestão dos negócios
sociais, o sócio participante não pode tomar parte nas relações do sócio ostensivo com
terceiros, sob pena de responder solidariamente com este pelas obrigações em que
intervier.

Entrada de novo sócio

Art. 995. Salvo estipulação em contrário, o sócio ostensivo não pode admitir novo sócio
sem o consentimento expresso dos demais.

SOCIEDADE LIMITADA
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Regras Aplicáveis
As regras para as sociedades limitadas estão entre os Artigo 1.052 a 1.087 do Código
Civil. Aplicam-se às sociedades limitadas as regras desses artigos.

Subsidiariamente, podemos utilizar as regras das sociedades simples, essa
subsidiariedade vai ser aplicada quando o contrato nada disser sobre o assunto.

Pode o contrato estipular que ao invés de aplicar subsidiariamente as regras das
sociedades simples, apliquem-se às limitadas as regras previstas para as sociedades
anônimas.

Art. 1.053. A sociedade limitada rege-se, nas omissões deste Capítulo, pelas normas da
sociedade simples.
Parágrafo único. O contrato social poderá prever a regência supletiva da sociedade
limitada pelas normas da sociedade anônima.
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Responsabilidade dos Sócios
A sociedade sempre responde ilimitadamente com todos os seus bens. Enquanto
houver dívida social deve a sociedade responder.
A sociedade, como pessoa jurídica autônoma em relação a seus sócios, não possui
limites de responsabilidade.
O termo “sociedade limitada” deriva do fato de que a RESPONSABILIDADE DOS
SÓCIOS que é 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.
O que isso quer dizer?
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Sociedade Limitada Unipessoal
A lei 13.874 de 2019 criou a possibilidade de se fazer uma sociedade limitada com um
único sócio.
Podemos chamar de SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL.
Exercer atividade econômica em forma de PESSOA JURÍDICA sem a necessidade de ter
que arrumar outra pessoa para ser sócio, e diferentemente da EIRELI não há previsão
de capital social mínimo para o início dessa sociedade.
A sociedade limitada pode ser CONSTITUÍDA por 1 pessoa.
E o documento de constituição dessa sociedade unipessoal se submeterá às regras dos
contratos sociais.
Art. 1.052 - § 1º A sociedade limitada pode ser constituída por 1 (uma) ou mais
pessoas. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)
§ 2º Se for unipessoal, aplicar-se-ão ao documento de constituição do sócio único, no
que couber, as disposições sobre o contrato social. (Incluído pela Lei nº 13.874, de
2019)
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Da Administração
Art. 1.060. A sociedade limitada é administrada por uma ou mais pessoas designadas
no contrato social ou em ato separado.
Art. 1.062. O administrador designado em ato separado investir-se-á no cargo
mediante termo de posse no livro de atas da administração.

Art. 1.063. O exercício do cargo de administrador cessa pela destituição, em qualquer
tempo, do titular, ou pelo término do prazo se, fixado no contrato ou em ato separado, não
houver recondução.
§ 2o A cessação do exercício do cargo de administrador deve ser averbada no registro
competente, mediante requerimento apresentado nos dez dias seguintes ao da ocorrência.
§ 3o A renúncia de administrador torna-se eficaz, em relação à sociedade, desde o
momento em que esta toma conhecimento da comunicação escrita do renunciante; e, em
relação a terceiros, após a averbação e publicação.
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Deliberações Sociais
Art. 1.072. As deliberações dos sócios, obedecido o disposto no art. 1.010, serão
tomadas em reunião ou em assembléia, conforme previsto no contrato social, devendo
ser convocadas pelos administradores nos casos previstos em lei ou no contrato.
§ 1o A deliberação em assembléia será obrigatória se o número dos sócios for superior
a dez.
§ 2o Dispensam-se as formalidades de convocação previstas no § 3o do art. 1.152,
quando todos os sócios comparecerem ou se declararem, por escrito, cientes do local,
data, hora e ordem do dia.
§ 3o A reunião ou a assembléia tornam-se dispensáveis quando todos os sócios
decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto delas.
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Deliberações Conforme a Lei ou Contrato e Deliberação Virtual

Art. 1.080. As deliberações infringentes do contrato ou da lei tornam ilimitada a
responsabilidade dos que expressamente as aprovaram.

Art. 1.080-A. O sócio poderá participar e votar a distância em reunião ou assembleia, nos
termos do disposto na regulamentação do Departamento Nacional de Registro Empresarial
e Integração da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do
Ministério da Economia. (Incluído pela Lei nº 14.030, de 2020).
Parágrafo único. A reunião ou a assembleia poderá ser realizada de forma digital,
respeitados os direitos legalmente previstos de participação e de manifestação dos sócios e
os demais requisitos regulamentares. (Incluído pela Lei nº 14.030, de 2020).
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Quórum de Votação

Art. 1.061. A designação de administradores não sócios dependerá de aprovação da
unanimidade dos sócios, enquanto o capital não estiver integralizado, e de 2/3 (dois
terços), no mínimo, após a integralização.

Art. 1.063 § 1º Tratando-se de sócio nomeado administrador no contrato, sua
destituição somente se opera pela aprovação de titulares de quotas correspondentes
a mais da metade do capital social, salvo disposição contratual diversa. (Redação
dada pela Lei nº 13.792, de 2019)

SOCIEDADE ANÔNIMA
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Classificação das Ações
Quanto à Natureza dos Direitos e Vantagens
Art. 15. As ações, conforme a natureza dos direitos ou vantagens que confiram a seus
titulares, são ordinárias, preferenciais, ou de fruição.

Ações Ordinárias
Art. 110. A cada ação ordinária corresponde 1 (um) voto nas deliberações da
assembléia-geral.

Preferencias ou vantagens conferidas por essas ações:
Art. 17. As preferências ou vantagens das ações preferenciais podem consistir:
I - em prioridade na distribuição de dividendo, fixo ou mínimo;
II - em prioridade no reembolso do capital, com prêmio ou sem ele; ou
III - na acumulação das preferências e vantagens de que tratam os incisos I e II.
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- Nos casos permitidos em lei, os acionistas podem se retirar da sociedade.

Art. 109. Nem o estatuto social nem a assembléia-geral poderão privar o acionista dos
direitos de:
I - participar dos lucros sociais;
II - participar do acervo da companhia, em caso de liquidação;
III - fiscalizar, na forma prevista nesta Lei, a gestão dos negócios sociais;
IV - preferência para a subscrição de ações, partes beneficiárias conversíveis em ações,
debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição, (...)
V - retirar-se da sociedade nos casos previstos nesta Lei.
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Direito de Voto
Art. 110. § 1º O estatuto pode estabelecer limitação ao número de votos de cada acionista.
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
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.
§ 1º A criação de classe de ações ordinárias com atribuição do voto plural depende do voto
favorável de acionistas que representem: (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)
I - metade, no mínimo, do total de votos conferidos pelas ações com direito a voto; e II -
metade, no mínimo, das ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito, se
emitidas, reunidas em assembleia especial convocada e instalada com as formalidades
desta Lei.
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Órgãos da Administração
Diretoria e Conselho de Administração
Art. 138. A administração da companhia competirá, conforme dispuser o estatuto, ao
conselho de administração e à diretoria, ou somente à diretoria.
§ 1º O conselho de administração é órgão de deliberação colegiada, sendo a
representação da companhia privativa dos diretores
§ 2º As companhias abertas e as de capital autorizado terão, obrigatoriamente, conselho
de administração.

Art. 139. As atribuições e poderes conferidos por lei aos órgãos de administração não
podem ser outorgados a outro órgão, criado por lei ou pelo estatuto.
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Art. 140. O conselho de administração será composto por, no mínimo, 3 (três)
membros, eleitos pela assembléia-geral e por ela destituíveis a qualquer tempo,
devendo o estatuto estabelecer:
I - o número de conselheiros, ou o máximo e mínimo permitidos, e o processo de
escolha e substituição do presidente do conselho pela assembléia ou pelo próprio
conselho;
II - o modo de substituição dos conselheiros;
III - o prazo de gestão, que não poderá ser superior a 3 (três) anos, permitida a
reeleição;
IV - as normas sobre convocação, instalação e funcionamento do conselho, que
deliberará por maioria de votos, podendo o estatuto estabelecer quorum qualificado
para certas deliberações, desde que especifique as matérias.
Art. 140. - Parágrafo único. O estatuto poderá prever a participação no conselho de
representantes dos empregados, escolhidos pelo voto destes, em eleição direta, organizada
pela empresa, em conjunto com as entidades sindicais que os representem.
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Debênture
Art. 52. A companhia poderá emitir debêntures que conferirão aos seus titulares direito
de crédito contra ela, nas condições constantes da escritura de emissão e, se houver,
do certificado.
Art. 55. A época do vencimento da debênture deverá constar da escritura de emissão e

do certificado, podendo a companhia estipular amortizações parciais de cada série,
criar fundos de amortização e reservar-se o direito de resgate antecipado, parcial ou
total, dos títulos da mesma série.

Art. 56. A debênture poderá assegurar ao seu titular juros, fixos ou variáveis,
participação no lucro da companhia e prêmio de reembolso.

Art. 58. A debênture poderá, conforme dispuser a escritura de emissão, ter garantia real ou
garantia flutuante, não gozar de preferência ou ser subordinada aos demais credores da
companhia
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OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS

Prof. Cadu Carrilho

Direito Empresarial
Prof. Cadu Carrilho

Transformação

Fusão

Incorporação

Cisão
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Direito Empresarial
Prof. Cadu Carrilho

OBRIGADO

@profcaducarrilho

t.me/professorcadu
Prof. Cadu Carrilho

DIREITO CIVIL

Prof. Paulo H M Sousa
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Direito Civil
Prof. Paulo Sousa

@COMENDADORSOUSA

CONTATO

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FGV / Prefeitura de Salvador – BA – 2019) Maria soube da promulgação
da Lei nº 123 e ficou preocupada com a possibilidade de que pudesse ser
afetada a propriedade de determinado veículo automotor já
incorporado à sua esfera jurídica em momento anterior.

Seu advogado tranquilizou-a, informando que o seu direito estava
protegido pela “coisa julgada”, o que significa dizer que

A) houve uma decisão judicial em benefício de Maria, da qual não cabia
mais recurso.

B) o direito de Maria estava materializado em uma “coisa”, que foi objeto
de julgamento. E) a Lei nº 123 somente poderia modificar a decisão
judicial que beneficiou Maria caso o previsse expressamente.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

C) a Lei nº 123 não seria aplicada a “coisas”, somente a pessoas.

D) houve um julgamento que afastou as “coisas” do alcance da Lei nº 123.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FGV / Prefeitura de Niterói – RJ – 2018) Peter, cidadão alemão casado
com Maria, cidadã brasileira, veio a falecer deixando diversos bens no
território brasileiro. Tão logo ocorreu o óbito, Maria, cônjuge
sobrevivente, procurou um advogado e solicitou informações a respeito da
lei que regularia a sucessão, se seria a brasileira ou a alemã. À luz da
sistemática constitucional, o advogado deve responder que a sucessão
será regulada

(A) pela lei brasileira em benefício de Maria, salvo se a lei pessoal do de
cujus lhe for mais favorável.

(B) necessariamente pela lei brasileira.

(C) pela lei brasileira em benefício de Maria, desde que da união tenha
resultado filho brasileiro.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(D) necessariamente pela lei alemã.

(E) pela lei alemã em benefício de Maria, desde que da união tenha
resultado filho alemão.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FGV / TJ/SC – 2018) Após regular tramitação na Assembleia Legislativa,
lei que fixava o novo salário mínimo estadual foi publicada no Diário
Oficial de Santa Catarina do dia 02. Verificando-se que do texto da lei
não constou o valor correto aprovado pelo Legislativo, foi providenciada
nova publicação corretiva da lei, o que ocorreu no dia 03. Considerando
que não foi designada data para vigência da lei, o novo salário passa a
vigorar:

(A) a partir do dia 02;

(B) a partir do dia 03;
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(C) 45 dias após a publicação do dia 02;

(D) 30 dias após a publicação do dia 03;

(E) 45 dias após a publicação do dia 03.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FGV - TJ-RS - Oficial de Justiça- 2020) Maria, grávida de 5 meses,
preocupa-se com a proteção dos direitos do seu futuro bebê. O marido
de Maria, pai da criança, está hospitalizado em quadro de saúde
gravíssimo e a relação de Maria com a família do seu marido não é
harmoniosa. A afirmação que melhor reflete a situação do nascituro é:

(A) nascituro goza de proteção jurídica;

(B) nascituro tem personalidade civil plena;

(C) nascituro não é titular de direitos subjetivos;

(D) embrião e nascituro têm o mesmo tratamento legal;

(E) material genético humano congelado é um nascituro.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FGV/ PREFEITURA DE SALVADOR-BA – 2019) Heleno, que tem 13 anos,
pretende comprar um videogame no valor de R$ 3.000,00. Para isto,
celebra contrato de compra e venda com Jorge, que tem 18 anos. Sobre
esta situação, quanto a Heleno, é correto afirmar que

(A) a contratação é viável, em razão de sua plena capacidade civil.

(B) a celebração do contrato apenas seria possível caso ele estivesse
assistido por seus pais.

(C) ele não pode celebrar este contrato, em razão de sua incapacidade
absoluta.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(D) ainda que representado por seus pais, ele não pode celebrar este
contrato.

(E) após os dezesseis anos, ele pode celebrar contratos,
independentemente da intervenção de seus pais.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FGV - DPE-RJ - Técnico Superior Jurídico- 2019) Desde adolescente,
Ricardo não se sentia confortável com o gênero masculino. Ao alcançar a
maioridade, adotou o nome social Paula. Contudo, em razão de
constrangimentos advindos da apresentação de sua identidade quando
solicitada, decide alterar o gênero e seu nome no Registro Civil. Para
tanto, Paula deverá:

(A) ajuizar demanda judicial para dedução do pleito, o que deve ocorrer
após submissão à cirurgia de transgenitalização;

(B) dirigir-se ao Registro Civil e solicitar, administrativamente, as
alterações, independentemente de cirurgia de transgenitalização;

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(C) dirigir-se ao Registro Civil e solicitar, administrativamente, as
alterações, após provar ter se submetido à cirurgia de transgenitalização;

(D) ajuizar demanda judicial para dedução do pleito, única instância
competente para analisar ambos os pedidos;

(E) solicitar a alteração do nome no Registro Civil, após o necessário
reconhecimento judicial da alteração de gênero.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FGV/ TJ-SC – 2018) Quando de uma viagem a Fortaleza, ocorrida em
maio de 2011, o casal Carolina e Rodrigo foram fotografados pelo
gerente do Quiosque do Vento Ltda., de modo a registrar a presença em
uma parede de fotos. No entanto, sem consentimento do casal, o
gerente, no mês seguinte à visita deles, imprimiu a foto em tamanho
superior ao das demais da parede de exposição e a inseriu em um grande
cartaz publicitário afixado na parte externa do estabelecimento. Em
maio do corrente ano, Carolina e Rodrigo retornam a Fortaleza e, para
rememorar a viagem de 2011, visitam o Quiosque do Vento. Lá
chegando, deparam-se com o enorme cartaz e exigem, de imediato, a
sua retirada. Essa exigência de Carolina e Rodrigo é:

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(A) abusiva, visto que permitiram se fotografar pelo estabelecimento;

(B) inadequada, pois nada mais podem pleitear após o decurso de tanto
tempo;

(C) correta, pois não há desonra ao casal;

(D) ilícita, já que o local em que foram fotografados é público;

(E) adequada, pois o direito de personalidade é imprescritível.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FGV / TJ-AL – 2018) Um grupo de biólogos decide organizar uma pessoa
jurídica para apoiar a pesquisa científica. Não pretendem acometer
finalidade econômica à atividade do novo ente, mas desejam, de toda
forma, participar ativamente da administração da entidade. Diante
desse quadro, deve-se indicar ao grupo de biólogos a constituição de:

(A) partido político;

(B) associação;

(C) grupo de amigos;

(D) sociedade;

(E) organização religiosa.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FGV / SEFIN-RO – 2018) Acerca da aplicação da desconsideração da
personalidade jurídica da sociedade empresária, analise as afirmativas a
seguir.

I. Na falência da sociedade empresária, a desconsideração não poderá
ser decretada antes do encerramento da arrecadação e ficará restrita às
pessoas naturais que exerciam a administração ao tempo da decretação.

II. Decretada em incidente processual a desconsideração da
personalidade jurídica, deverá ser dissolvida compulsoriamente a
sociedade, investindo os sócios o liquidante na representação da pessoa
jurídica.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

III. Em caso de desvio de finalidade, o juiz poderá decretar a
desconsideração da personalidade jurídica para estender os efeitos de
obrigações assumidas pela sociedade aos sócios.

Está correto o que se afirma em

(A) I, apenas.

(B) I e III, apenas.

(C) II, apenas.

(D) III, apenas.

(E) I e II, apenas.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FGV / DPE-RJ – 2019) Pedro, morador de uma área carente, recebeu
uma carta informando-o que estava em débito com a anuidade da
associação de moradores do seu bairro. Ressalte-se que Pedro, no fim do
ano anterior, tinha solicitado o seu desligamento da associação, o que
foi indeferido sob o argumento de que a associação atuava em benefício
dos moradores. À luz do ocorrido, Pedro procurou a Defensoria Pública
e solicitou orientação, sendo-lhe informado, corretamente, que o seu
requerimento foi indeferido de:

(A) modo correto, pois todos os moradores devem permanecer vinculados
à referida associação;

(B) forma equivocada, pois ninguém pode ser obrigado a permanecer
associado;
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(C) modo correto, pois, como Pedro se associou de modo voluntário, não
poderia desligar-se da associação;

(D) forma equivocada, pois a associação de moradores deveria demonstrar
que atuou em benefício de Pedro durante o ano

(E) modo correto, pois o pedido de desligamento só teria eficácia 2 (dois)
anos depois.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FGV / PREFEITURA DE SALVADOR-BA – 2019) Gilberto, divorciado, pai
de três filhos, faleceu aos 81 anos, deixando três imóveis e dois veículos.
Segundo o Código Civil,

(A) apenas os imóveis, individualmente considerados, são bens imóveis,
diferentemente da totalidade do patrimônio do falecido.

(B) todos os bens do patrimônio do falecido, inclusive os imóveis, são
considerados bens fungíveis.

(C) não se considera o patrimônio total do falecido uma universalidade de
direitos dotada de valor econômico.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(D) o direito à sucessão aberta, atribuído aos herdeiros de Gilberto em
relação à universalidade de patrimônio deste, é considerado bem imóvel.

(E) não se pode dizer que os imóveis, considerados em si, são bens
singulares.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FGV / PREFEITURA DE SALVADOR-BA – 2019) A concessionária WYZ
instalou algumas torres em imóvel concedido pelo Estado, as quais têm
utilidade de transmitir energia para as residências de determinado
bairro. A energia transmitida, segundo o que dispõe o Código Civil, é
considerada

(A) bem móvel.

(B) bem dominical.

(C) bem acessório às torres.

(D) bem público de uso comum.

(E) bem imóvel.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FGV / PREFEITURA DE SALVADOR-BA – 2019) Um determinado prédio
histórico de Salvador passa por reformas. Para tanto, são retiradas
algumas de suas janelas e partes do piso de algumas áreas. Após
determinados procedimentos, tais materiais serão reintegrados ao
imóvel. Segundo o Código Civil, essas janelas e partes do piso são bens

(A) móveis

(B) imóveis.

(C) consumíveis

(D) imóveis, mas, durante o período de retirada, móveis.

(E) Coletivos

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FGV / TCE-RJ – 2015) Augusto conferiu mandato, com poderes
representativos, a Angélica, com a finalidade de venda de um imóvel do
mandante. Em seguida, a mandatária substabeleceu os poderes para
Semprônio. O substabelecido, por sua vez, vendeu o bem para Angélica e
repassou o preço para Augusto, que reagiu, tendo em vista a confiança
depositada na mandatária. Pode-se assegurar que:

(A) a venda é anulável, configurado o conflito de interesses no chamado
“negócio consigo mesmo”;

(B) a venda é inexistente, pois apenas Augusto poderia conferir os poderes
a Semprônio;
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(C) ocorreu o mandato em causa própria, que dispensa a prestação de
contas;

(D) para a alienação de bens, não depende a procuração de poderes
especiais;

(E) o poder de transigir importa o de firmar compromisso.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FGV / PREF. DE CUIABÁ-MT – 2016) Francisco deseja doar seu
apartamento para Joaquim, seu sobrinho mais novo. Ao realizar a
transferência, exige que o sobrinho pinte o apartamento, a cada 6
meses, na cor que ele determinar. Joaquim aceita a oferta. Assinale a
opção que indica o elemento acidental presente no negócio jurídico.

(A) Condição suspensiva.

(B) Condição resolutiva.

(C) Encargo.

(D) Termo inicial.

(E) Termo final.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FGV - MPE-RJ - Analista do Ministério Público - Processual- 2019) Rejane
mora com seu filho menor na comunidade do Milharal, onde vem
disputando com seu vizinho parte de um terreno. O vizinho, contudo,
ameaçou a integridade de seu filho para que ela assinasse acordo de
transação, pelo qual renunciava a direitos sobre o terreno. Diante disso, o
referido acordo é:

(A) nulo, em razão do objeto ilícito;

(B) nulo, em razão da ausência de vontade;

(C) anulável, em razão de estado de perigo;

(D) anulável, em razão de coação;

(E) anulável, em razão de dolo.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FGV – SEFAZ-ES – Auditor Fiscal – 2021) Em 30 de janeiro de 2015,
Ricardo devolve a Rita, o imóvel que dela havia alugado. Os contratantes
extinguiram a locação, com a ressalva da dívida de um mês de aluguel,
que Ricardo se obrigou a pagar em 10 de fevereiro seguinte. Rita nada
fez para receber seu crédito, ante dificuldades financeiras de Ricardo. Em
10 de março de 2021, Ricardo recebeu um computador em
contraprestação a trabalho desenvolvido e resolveu entregá-lo no
mesmo dia à Rita, de modo a extinguir a obrigação decorrente da
locação. Embora seja de valor inferior ao crédito, Rita recebe o objeto
dando quitação sem ressalva a Ricardo. Todavia, após alguns dias do
recebimento, Rita recebe oficial de justiça em sua residência, o qual,
munido de mandado de busca e apreensão expedido em cumprimento
de sentença, leva o computador, que pertencia a terceiro.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

Diante destes fatos, assinale a afirmativa correta.

a) Ante a consumação do prazo prescricional, a transmissão do
computador deve ser tida como doação e Ricardo não está sujeito às
consequências da evicção.

b) O recebimento do computador, dentro do prazo prescricional, indica
dação em pagamento, pelo que Ricardo responde pela evicção.

c) Ainda que consumado o prazo prescricional, a dação em pagamento,
diante da evicção, importa em renúncia à prescrição.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

d) Apesar da consumação do prazo prescricional, a transmissão do bem
produz efeitos libertários da pretensão de Rita, ainda que ocorra evicção.

e) O recebimento do computador, dentro do prazo prescricional, indica
dação em pagamento, pelo que Ricardo não deve responder pela evicção.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FGV / TJ-AL – 2018) Felipe, com quinze anos, desfere agressões verbais
contra a honra de Marcela, maior e sua vizinha, na presença de vários
vizinhos de condomínio. Embora aborrecida, Marcela é por todos os
presentes amparada e acolhe, por certo tempo, o conselho de não
buscar indenização pelos danos morais sofridos, visto se tratar de um
adolescente “rebelde”. Contudo, decorridos vinte e quatro meses das
agressões e em razão da mudança de Felipe, que deixou o prédio,
Marcela resolve buscar “seus direitos” e receber indenização dos pais do
agressor.

A pretensão de Marcela:

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

a) é incabível, pois a falta de exercício de seu direito configurou um
perdão;

b) pode ser perpetuamente acolhida, visto que direito da personalidade é
imprescritível;

c) não poderá prosperar, pois Felipe, à época dos fatos, era absolutamente
incapaz;

d) pode ser acolhida, desde que ajuizada dentro do prazo prescricional;

e) é abusiva, pois o acolhimento do conselho dos vizinhos representa
consumação da prescrição.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FGV / AL-RO – 2018) No dia 04/04/05, Everaldo, casado com Maria
Helena pelo regime da separação de bens, colidiu com o veículo de sua
esposa no trânsito. Ela dispendeu, segundo orçamento da oficina, R$
4.000,00 para o conserto de seu bem. Em 15/07/18, o casal se divorciou
e Maria Helena pretende intentar ação judicial em face de Everaldo.

Sobre prescrição, neste caso, assinale a afirmativa correta.

a) Flui o prazo prescricional a partir do dia 15/07/18, pois durante o
casamento estava suspenso.

b) A prescrição da pretensão ocorreu em 04/04/08.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

c) A prescrição estava impedida de correr durante o casamento, pelo que
o prazo passa a ser contado a partir de 15/07/18.

d) Por se tratar de uma dívida líquida, o prazo para sua cobrança se
encerrou em 04/04/2010.

e) Maria Helena pode intentar ação judicial para a reparação dos danos
até 15/07/2023.

275

276



Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FGV / PREFEITURA DE CUIABÁ-MT – 2016) Joana firmou contrato com
Virginia obrigando-se a entregar-lhe um vestido. Antes da tradição,
porém, Joana utilizou o vestido em uma festa e derrubou vinho sobre
ele, manchando o vestido. Diante dessa situação, Virginia poderá:

a) Aceitar o vestido, ou o equivalente em dinheiro, desde que renuncie às
perdas e danos.

b) Postular somente o equivalente em dinheiro, desde que renuncie ao
recebimento do vestido.

c) Aceitar o vestido, ou o equivalente em dinheiro, além de postular
perdas e danos.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

d) Apenas postular perdas e danos.

e) Aceitar o vestido, apenas, desde que renuncie às perdas e danos.

277

278



Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FGV / TJ-BA – 2015) Silvio, fazendeiro e criador de gado de leite,
arrendou um touro premiado para usar na reprodução de suas vacas
leiteiras. Acontece que, apesar do zelo com o qual cuidou do animal,
fortes chuvas que atingiram a região causaram a destruição das
benfeitorias e morte de diversos animais, entre os quais o animal
arrendado. É correto afirmar que, em decorrência desse fato:

a) Resolve-se o contrato, devendo Silvio indenizar o proprietário do touro,
pagando-lhe tão somente o valor do animal;

b) Resolve-se o contrato, devendo Silvio indenizar o proprietário do touro,
pagando-lhe o correspondente ao valor do animal e os lucros cessantes;

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

c) Mantém-se o contrato, devendo o proprietário providenciar a reposição
do animal arrendado, às suas expensas;

d) Mantém-se o contrato, devendo o proprietário providenciar a reposição
do animal arrendado, às expensas de Silvio;

e) Resolve-se o contrato, arcando o proprietário com o prejuízo
decorrente da perda do touro.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FGV / FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE – 2013) Em relação às obrigações de dar
coisa certa, assinale a afirmativa incorreta.

a) Em caso de deterioração da coisa e não havendo culpa do devedor, o
credor poderá resolver a obrigação, ou aceitar a coisa, abatido de seu
preço o valor que perdeu.

b) A coisa pertence ao devedor até a tradição e este poderá exigir
aumento do preço em caso de melhoramentos e acrescidos.

c) Nos casos de obrigação de restituição de coisa certa, ocorrendo a perda
da coisa antes da tradição, sem culpa do devedor, sofrerá o credor a perda
e a obrigação se resolverá, ressalvados os seus direitos até o dia da perda.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

d) Em caso de perda da coisa por culpa do devedor, este responderá pelo
equivalente, mais perdas e danos.

e) A obrigação de dar coisa certa não abrange os acessórios dela, salvo se
o contrário resultar do título ou das circunstâncias do caso.
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CONTATO

OBRIGADO

Prof. Paulo H M Sousa
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LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Prof. Eduardo da Rocha

Art. 3º. § 8º São irrelevantes para caracterizar as hipóteses estabelecidas
como de exigência do imposto:

I - a natureza jurídica das operações de que resultem as situações previstas
neste artigo;

II - o título jurídico pelo qual a mercadoria saída ou consumida no
estabelecimento tenha estado na posse do respectivo titular;

III - o título jurídico pelo qual o bem por cujo intermédio tenha sido prestado
o serviço haja estado na posse do respectivo titular;

IV - a validade jurídica do ato praticado ou da posse do bem por meio do
qual tenha sido prestado o serviço;

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

Incidência 
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V - os efeitos dos fatos efetivamente ocorridos;

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

VII - o resultado financeiro obtido com a prestação de serviço, exceto o de
comunicação;

VIII - a finalidade a que se destine a mercadoria ou o bem.

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

Incidência 

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

Incidência 

Industrialização

Transformação
Operação exercida sobre matéria-prima ou 

produto intermediário, importe na obtenção de 
espécie nova 

Beneficiamento

Operação que a que importe em modificar, 
aperfeiçoar, ou, de qualquer forma, alterar o 

funcionamento, a utilização, o acabamento ou a 
aparência do produto

Montagem

Operação que consista na reunião de produtos, 
peças ou partes e de que resulte um novo 

produto ou unidade autônoma, ainda que sob a 
mesma classificação fiscal 

Acondicionamento 
ou 

reacondicionamento

Operação que importe em alterar a apresentação do 
produto, pela colocação de embalagem, ainda que em 

substituição da original, salvo quando a embalagem 
colocada se destine apenas ao transporte da 

mercadoria 

Renovação ou 
recondicionamento

Operação que exercida sobre produto usado ou 
parte remanescente de produto deteriorado ou 
inutilizado, renove ou restaure o produto para 

utilização 

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

§ 5º Não se considera industrialização:

I - o preparo de produtos alimentares, não acondicionados em embalagem
de apresentação:

a) na residência do preparador ou em restaurantes, bares, sorveterias,
confeitarias, padarias, quitandas e semelhantes, desde que os produtos se
destinem a venda direta a consumidor;

b) em cozinhas industriais, quando destinados a venda direta a corporações,
empresas e outras entidades, para consumo de seus funcionários,
empregados ou dirigentes;
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Incidência 
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II - o preparo de refrigerantes, à base de extrato concentrado, por meio de
máquinas, automáticas ou não, em restaurantes, bares e estabelecimentos
similares, para venda direta a consumidor;

III - a confecção ou preparo de produto de artesanato;

IV - a confecção de vestuário, por encomenda direta do consumidor ao
usuário, em oficina ou na residência do confeccionador;

V - o preparo de produto, por encomenda direta do consumidor ou usuário,
na residência do preparador ou oficina, desde que, em qualquer caso, seja
preponderante o trabalho profissional;

VI - a manipulação em farmácia, para venda direta a consumidor, de
medicamentos oficinais e magistrais, mediante receita médica;
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Incidência 

VII - a moagem de café torrado, realizada por comerciante varejista como
atividade acessória;

VIII - a montagem de óculos, mediante receita médica;

IX - a mistura de tintas entre si, ou com concentrados de pigmentos, sob
encomenda do consumidor ou usuário, realizada em estabelecimento
varejista, efetuada por máquina automática ou manual, desde que o
fabricante e varejista não sejam empresas interdependentes, controladora,
controlada ou coligada.

X - o beneficiamento do pescado, consistente, tão somente, na retirada de
suas vísceras, mantendo-se o peixe inteiro.
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Art. 4º O imposto não incide sobre:

I - operações com livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua
impressão, inclusive as publicações em formato eletroinformático, exceto o
suporte material que as contenha;

II - operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive
produtos primários e produtos industrializados semielaborados, ou serviços;
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Não Incidência 

§ 2º Equipara-se às operações de que trata o inciso II do caput deste artigo:

I - a saída de mercadoria realizada com o fim específico de exportação para
o exterior, destinada a:

a) empresa comercial exportadora, definida na legislação tributária,
inclusive “trading” ou outro estabelecimento da mesma empresa;

b) armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro;

III - a remessa de mercadorias para formação de lote de exportação em
recintos alfandegados, hipótese em que o estabelecimento remetente
deverá:
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Não Incidência 
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Art. 4º O imposto não incide sobre:

VIII - operações de arrendamento mercantil decorrente de contrato
celebrado no território nacional, não compreendida a venda do bem
arrendado ao arrendatário;

XIII - operações de bens em comodato;

§ 1º O imposto não incide também sobre:
IV - operações de bens em locação.
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Não Incidência 

Art. 4º O imposto não incide sobre:

X - a saída de produtos industrializados em municípios localizados no
interior do Estado para comercialização ou industrialização na Zona Franca
de Manaus ou em município do Estado do Amazonas favorecido pela
extensão dos benefícios previstos no Convênio ICM 65/88.

§ 7º Na hipótese de que trata o inciso X do caput, o não-desembaraço dos
documentos fiscais na Secretaria da Fazenda autoriza o lançamento de ofício
para a exigência do imposto e respectivos acréscimos legais, do contribuinte
destinatário.

§ 11. O disposto no inciso X do caput deste artigo não se aplica às saídas
simbólicas de mercadorias.
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Não Incidência 
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Art. 4º O imposto não incide sobre:

XIV - saída de mercadorias ou bens destinados para depósito fechado do
próprio contribuinte, armazém geral ou depósito de transportadora,
localizados neste Estado, bem como o seu retorno ao estabelecimento de
origem;

XV - o transporte executado pelo próprio remetente ou destinatário da
mercadoria (carga própria), quando não sujeito ao ressarcimento do valor
do frete;

§ 12. A não incidência a que se refere o inciso XV do caput do art. 4º fica
condicionada ao credenciamento dos veículos próprios, arrendados ou
contratados, utilizados no transporte de carga própria no sítio da SEFAZ na
internet.

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

Não Incidência 

Art. 4º O imposto não incide sobre:

XVI - saída de bens desincorporados do ativo permanente.

I - a saída de energia elétrica para uso residencial quando o consumo não
exceder a cinqüenta kWh por mês;

Art. 4º. § 9º A não-incidência do imposto não desobriga o contribuinte do
cumprimento das obrigações acessórias.

Art. 9º A isenção não dispensa o contribuinte do cumprimento das
obrigações tributárias acessórias.
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Não Incidência 
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Art. 5º São isentas do imposto as prestações de serviços e saídas de
mercadorias, estabelecidas em convênio celebrado com outras unidades da
Federação.

Art. 6º As concessões ou revogações das isenções serão objeto de
deliberação dos Estados e do Distrito Federal na forma que dispuser a
legislação pertinente.

§ 1º Os convênios impositivos celebrados pelo Estado do Amazonas terão
vigência a partir da data da publicação de sua ratificação nacional e eficácia
no prazo neles consignados.

§ 2º Tratando-se de convênios autorizativos somente terão eficácia se
incorporados expressamente através de Decreto do Poder Executivo.
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Benefícios Fiscais e Suspensão do Imposto 
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saída remetidas por produtor para 
estabelecimento, da própria 

cooperativa, de cooperativa central 
ou de federação de cooperativas

saída de mercadorias para 
fins de entrepostamento sob 

regime aduaneiro de 
exportação

1 ano

saída para conserto ou reparo
60 dias (interna) ou 180 dias 

(interestadual)*

Saída para industrialização 90 dias (interna) ou 180 dias 
(interestadual)*

saída de obra de arte, quando 
destinada a demonstração e 

exposição
90 dias

299

300



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

S
u

sp
en

sã
o

 d
o

 IC
M

S
saída interna de mercadoria, com 
destino a exposição ou feiras para 
fins de demonstração ao público

30 dias

saída Interestadual de mercadoria, 
com destino a exposição ou feiras 

para fins de demonstração ao 
público

60 dias

saída de mercadoria de 
estabelecimento que não disponha 
de balança, para pesagem em outro 

estabelecimento, situados no 
mesmo Município

Retorno no mesmo dia

circulação de mercadoria para 
efeito de unitização de carga ou 
embalagem que deva retornar ao 
estabelecimento proprietário da 

mercadoria

Saída para teste de qualidade
90 dias (interna) ou 180 dias 

(interestadual)

Art. 88. 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, bem como onde se
encontrem armazenadas mercadorias, observado, ainda, o seguinte: (...)

Art. 89. § 4º Quando o imóvel estiver situado em território de mais de um
Município deste Estado, considera-se o contribuinte jurisdicionado no
Município em que se encontra localizada a sede da propriedade, ou, na
ausência desta, naquele onde se situar a maior área da propriedade.
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Local da Operação e da Prestação
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Art. 91. O local da operação ou da prestação, para os efeitos da cobrança
do imposto e definição do estabelecimento responsável, é:

I - tratando-se de mercadoria ou bem:

b) onde se encontre, quando em situação irregular pela falta de
documentação fiscal ou quando acompanhada de documentação inidônea,
nos termos do art. 204 deste Regulamento;

II - tratando-se de prestação de serviço de transporte:

b) onde se encontre o veículo transportador, quando em situação fiscal
irregular pela falta de documentação fiscal, ou quando acompanhado de
documentação inidônea, nos termos do art. 204 deste Regulamento;
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Local da Operação e da Prestação

Art. 91. O local da operação ou da prestação, para os efeitos da cobrança
do imposto e definição do estabelecimento responsável, é:

I - tratando-se de mercadoria ou bem:

d) o do estabelecimento onde ocorrer a entrada física, de mercadoria
importada do exterior;

e) o do domicílio do adquirente, de mercadoria importada do exterior;
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Local da Operação e da Prestação
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Art. 91. O local da operação ou da prestação, para os efeitos da cobrança
do imposto e definição do estabelecimento responsável, é:

II - tratando-se de prestação de serviço de transporte:

a) onde tenha início a prestação;

IV - tratando-se de serviços prestados ou iniciados no exterior, o do
estabelecimento ou do domicílio do destinatário.
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Local da Operação e da Prestação

Art. 92. É facultado à Secretaria da Fazenda indicar local da operação ou
prestação diverso daquele onde ocorrer o fato gerador, ou ainda diferir a
exigência do tributo, ressalvado o direito do Município à participação do
imposto na proporção direta da extração, geração ou operação realizada em
seu território.

§ 1º Nas hipóteses previstas neste artigo, o contribuinte deverá efetuar o
recolhimento do imposto em tantas guias quantos forem os Municípios
envolvidos, com a codificação desses Municípios.
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Local da Operação e da Prestação
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Art. 3.º Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

V - do início da prestação de serviços de transporte interestadual e
intermunicipal, por qualquer via, ainda que as mercadorias ou bens não
estejam sujeitos à incidência do imposto ou o serviço seja prestado por
etapas sucessivas e percorrido o trajeto por veículos diversos;

VI - do ato final do transporte iniciado no exterior;
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Momento 

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

Momento 

307

308



Art. 3.º Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

XVII - da utilização de serviço a ser prestado por empresa transportadora
não inscrita no Cadastro de Contribuintes do Amazonas ou por
transportador autônomo, para efeito de exigência do imposto por
substituição tributária.
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Momento 

Art. 3º. § 3º Para efeito deste artigo, equipara-se à saída do
estabelecimento:

VIII - a existência de mercadorias em estabelecimento não inscrito no
Cadastro de Contribuintes do Estado do Amazonas ou em situação
cadastral irregular, em relação ao estoque nele encontrado.
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Art. 3º. § 4º Presume-se a ocorrência de operação ou prestação tributável
sem pagamento do imposto devido quando:

II - constatada a entrada de mercadoria não contabilizada;

III - os valores correspondentes às operações de saída, constantes dos
documentos fiscais, inclusive os emitidos ou armazenados
eletronicamente, ou escriturados nos livros fiscais, ou informados em
declaração exigida pela legislação estadual, forem inferiores aos
informados por instituições financeiras ou administradoras de cartões de
crédito, débito ou similar;
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Operações Presumidas  

Art. 3º. § 4º Presume-se a ocorrência de operação ou prestação tributável
sem pagamento do imposto devido quando:

V - verificada, em qualquer caso, a ocorrência de operação ou prestação
desacompanhada de documento exigido pela legislação estadual ou
acompanhada de documento inidôneo.
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Operações Presumidas  
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Art. 3º. § 4º Presume-se a ocorrência de operação ou prestação tributável
sem pagamento do imposto devido quando:

VI - constatado ganho superior a 0,6% (seis décimos por cento) no volume
do estoque físico de combustíveis, hipótese em que será considerada
entrada de mercadoria desacompanhada de documento fiscal;

VII - constatada perda superior a 0,6% (seis décimos por cento) no volume
do estoque físico de combustíveis, hipótese em que será considerada saída
de mercadoria desacompanhada de documento fiscal.
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Operações Presumidas  

Art. 3º. § 5º A falta de comprovação de saída, perante o Fisco Estadual,
quando a mercadoria estiver em trânsito por este Estado, pressupõe
ocorrida sua comercialização no território amazonense, hipótese em que
será exigido o imposto com seus acréscimos legais.
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Sujeição Passiva – Contribuintes 

Contribuintes eventuais

Importador de mercadoria ou bem

Importador de serviços

Arrematante em leilão de mercadoria 
apreendida ou abandonada

Adquirente de derivados do petróleo e 
energia para uso em op. interestadual

operador de transporte multimodal, ainda 
que não transportador

Art. 13. § 7º Na venda a crédito, sob qualquer modalidade, inclui-se na base
de cálculo o ônus relativo à concessão do financiamento do crédito, ainda
que este seja cobrado em separado.
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Parcelas Integrantes e Não Integrantes da BC
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Art. 14. Na entrada de mercadorias conduzidas por contribuinte localizado
em outro Estado, sem destinatário certo, ou trazidas de outro Estado por
comerciante ambulante, ou ainda para exposição e comercialização em
feiras, a base de cálculo será o valor constante do documento fiscal,
acrescido de oitenta por cento, deduzindo-se o valor do imposto devido na
origem, devendo o pagamento do ICMS ser efetuado, antecipadamente, na
primeira repartição fiscal por onde transitar, localizada neste Estado.

Art. 15. Para efeito de determinação do ICMS a recolher, nos termos do
artigo anterior, o valor da operação poderá também ser arbitrado pelo fisco,
observado os critérios previstos no art. 18.
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Outras Bases de Cálculo

Art. 13. § 15. Para efeito do inciso III do § 3º do art. 3º, a base de cálculo é o
valor das mercadorias que compõem o estoque final avaliadas pela última
aquisição, acrescido de percentual de margem a que se refere a alínea “b”,
inciso I, do § 8º, deste artigo ou a aplicação do percentual de vinte por
cento para as demais mercadorias.
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Outras Bases de Cálculo
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Art. 13. § 25-A. Ficam isentas do ICMS as operações internas com rações
destinadas ao uso na aquicultura, desde que cumpridas as condições fixadas
no Convênio ICMS 100/97 e observada, na fruição do benefício, a dedução
no preço da mercadoria do valor correspondente ao imposto dispensado,
demonstrando-se expressamente na Nota Fiscal.
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Reduções de Bases de Cálculo

Art. 12. As alíquotas, seletivas em função da essencialidade dos produtos
ou serviços, são as seguintes:

I - nas operações e prestações internas:

a) vinte e cinco por cento para automóveis de luxo; iates e outras
embarcações ou aeronaves de esporte, recreação e lazer; armas e
munições; jóias e outros artigos de joalheria; álcoois carburantes, gasolinas
e gás natural em qualquer estado ou fase de industrialização, exceto o
GLGN (18%); querosene de aviação e energia elétrica;

e) trinta por cento para fumo e seus derivados; bebidas alcoólicas, inclusive
cervejas e chopes, e serviços de comunicação;
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Alíquotas 
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Art. 12. As alíquotas, seletivas em função da essencialidade dos produtos
ou serviços, são as seguintes:

I - nas operações e prestações internas:

b) doze por cento para as operações com produtos agrícolas comestíveis,
se produzidos e/ou beneficiados no Estado;
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Alíquotas 

LC 19/97. Art. 42. É dever do contribuinte efetuar o pagamento do imposto
apurado, sem prévio exame da autoridade fiscal.

§ 1º O pagamento efetuado pelo contribuinte extingue o crédito tributário
respectivo, sob condição resolutória de posterior homologação.

§ 2º O imposto declarado espontaneamente pelo sujeito passivo constitui
confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a sua exigência
caso não tenha sido recolhido no prazo regulamentar.

§ 4 º O débito declarado, inclusive por meio eletrônico, na forma do § 2.º
deste artigo e não pago no prazo regulamentar deverá ser inscrito em
Dívida Ativa, preferencialmente em até 90 (noventa) dias, contados do
vencimento, independentemente de instauração de Processo Tributário
Administrativo - PTA, na forma e condições previstas em regulamento.
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Lançamento
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LC 19/97. Art. 42. § 3º O sujeito passivo poderá apresentar declaração retificando o
valor do imposto devido, independentemente de prévia autorização da
administração tributária, que terá a mesma natureza da originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente, observado o disposto no parágrafo
único do art. 138 do Código Tributário Nacional, instituído pela Lei nº. 5.172, de 25
de outubro de 1966.

§ 5º A declaração retificadora de que trata o § 3º deste artigo não produzirá efeitos
quando tiver por objetivo alterar débitos que já tenham sido inscritos em Dívida
Ativa.

§ 6º Depois da remessa para inscrição em Dívida Ativa, a retificação do valor do
imposto declarado, nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de
erro de fato no preenchimento da declaração, poderá ser efetuada somente pela
SEFAZ, na forma e condições previstas em regulamento.
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Lançamento

Art. 20. O crédito fiscal para cada período de apuração é constituído pelo
valor do imposto referente:

I - às mercadorias entradas no estabelecimento para comercialização;

II - às matérias-primas e produtos intermediários, entrados no
estabelecimento, que venham a integrar o produto final e a respectiva
embalagem, e as mercadorias consumidas no processo de industrialização;
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Compensação do Imposto e Crédito Fiscal
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Compensação do Imposto e Crédito Fiscal

𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 𝐴𝑃 = 𝐼𝐶𝑀𝑆 𝑥 1
48 𝑥 

 𝑂𝑝. 𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 + 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎çã𝑜 + 𝑃𝑎𝑝𝑒𝑙 ∗

 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑠 𝑆𝑎í𝑑𝑎𝑠

Art. 98. § 4º Poderá ser utilizado integralmente o crédito fiscal no mês, em
substituição ao disposto no parágrafo anterior, quando o valor do crédito,
constante do documento fiscal de aquisição, não ultrapasse a R$ 1.700,00,
por bem, limitado ao valor de R$ 3.400,00, por período de apuração,
facultando-se ao contribuinte a adoção de um dos seguintes
procedimentos se o valor exceder o limite:

I - desprezar a parcela do crédito fiscal excedente;

II - aplicar a forma parcelada prevista no § 3º relativo ao bem que implicou
no excesso.

§ 5º O disposto no parágrafo anterior não se aplica ao documento fiscal
escriturado fora do prazo regulamentar, hipótese em que será aplicada a
forma parcelada prevista no § 3º.
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Compensação do Imposto e Crédito Fiscal
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Art. 20. O crédito fiscal para cada período de apuração é constituído pelo
valor do imposto referente:

III - às mercadorias consumidas imediata e integralmente na prestação dos
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, na
forma estabelecida em ato da Secretaria da Fazenda;

V - ao recebimento de serviços de comunicação utilizados pelo
estabelecimento:

a) ao qual tenham sido prestados na execução de serviço 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;
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Compensação do Imposto e Crédito Fiscal

VIII - à entrada de energia elétrica no estabelecimento quando:

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

b) consumida no processo de industrialização;

c) seu consumo resultar em operação de saída ou prestação para o
exterior, na proporção destas sobre as saídas ou prestações totais;
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Compensação do Imposto e Crédito Fiscal
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Art. 98. A importância a recolher será a resultante do cálculo do imposto
correspondente a cada período, observadas as disposições previstas nos
arts. 20, 26 a 30, deduzida:

V - do valor do imposto recolhido relativo à parcela mensal fixada por
estimativa;
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Compensação do Imposto e Crédito Fiscal

Art. 20. O crédito fiscal para cada período de apuração é constituído pelo
valor do imposto referente:

X - à antecipação, correspondente a diferença de alíquotas, na aquisição de
mercadoria em outra unidade da Federação, hipótese em que o crédito far-
se-á no mês do pagamento, quando se destinar à comercialização ou
industrialização;

XI - à importação de mercadoria estrangeira, hipótese em que o crédito far-
se-á no mês do pagamento, quando se destinar a comercialização ou
industrialização.
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Compensação do Imposto e Crédito Fiscal
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Art. 98. A importância a recolher será a resultante do cálculo do imposto
correspondente a cada período, observadas as disposições previstas nos
arts. 20, 26 a 30, deduzida:

VII - do valor do imposto recolhido relativo a substituição tributária por
diferimento, se o produto destinado à comercialização ou industrialização
for objeto de saída sujeita ao imposto ou se destinado ao exterior.
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Compensação do Imposto e Crédito Fiscal

Art. 20. O crédito fiscal para cada período de apuração é constituído pelo
valor do imposto referente:

VI - a processo de repetição de indébito, quando autorizado por decisão
definitiva de órgão julgador competente;
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Compensação do Imposto e Crédito Fiscal
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Art. 24. É concedido crédito presumido às entradas de produtos
industrializados de origem nacional para comercialização ou
industrialização na Zona Franca de Manaus ou em município do Estado do
Amazonas favorecido pela extensão dos benefícios previstos no Convênio
ICM 65/88, igual ao montante que teria sido pago na origem em outras
unidades da Federação.

§ 1º O disposto neste artigo aplica-se também aos produtos industrializados
de origem nacional destinados à Zona Franca de Manaus, oriundas de
outras localidades do Estado, e seu montante corresponderá ao resultante
da aplicação da alíquota interestadual adotada nas operações e prestações
realizadas nas regiões Sul e Sudeste, exceto no Estado do Espírito Santo, e
destinadas à região Norte.
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Crédito Presumido

Art. 24. § 6º Perderá direito ao crédito presumido de que trata o caput a
mercadoria não submetida à industrialização na Zona Franca de Manaus
saída desta área com destino a outra unidade federada, devendo ser
observado o procedimento previsto no art. 35 deste Regulamento.

§ 7º O disposto no parágrafo anterior se aplica igualmente às mercadorias
que saírem de municípios do interior do Estado do Amazonas favorecidos
pela extensão dos benefícios previstos no Convênio ICM 65/88, com
destino a outra unidade federada.
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Crédito Presumido
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Art. 25-A. Fica concedido aos produtores de ovos localizados no Estado
crédito presumido correspondente a 100% (cem por cento) do valor do
ICMS devido nas saídas internas de ovo, nos moldes do benefício concedido
pelo Estado de Rondônia no Regulamento do ICMS, Anexo IV, Parte 2, item
10, conforme autorização prevista na cláusula décima terceira do Convênio
ICMS 190/17, em substituição a todos os créditos fiscais a que teria direito
na correspondente operação.
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Crédito Presumido

Art. 20. § 17. Em substituição à sistemática de apuração normal do imposto, os
prestadores de serviços de transporte poderão optar por um crédito presumido de
20% (vinte por cento) sobre o valor do ICMS devido na prestação, em substituição a
todos os créditos a que teria direito.

§ 18. A opção pelo crédito presumido de que trata o § 17 deste artigo deverá
alcançar todos os estabelecimentos do contribuinte localizados no território
nacional e será consignada no livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e
Termos de Ocorrências de cada estabelecimento, conforme estabelecido no
Convênio ICMS 106/96.

§ 19. O transportador autônomo apropriar-se-á do crédito presumido previsto no §
17 deste artigo no próprio documento de arrecadação.

§ 20. As empresas prestadoras de serviços de transporte aéreo ou dutoviário não
poderão optar pela adoção do crédito presumido de que trata o § 17 deste artigo.
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Crédito Presumido
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§ 2º É vedado o crédito relativo à entrada de mercadoria no
estabelecimento ou à prestação de serviços a ele feita, observado o
disposto nos incisos V e VIII do caput do artigo 20:

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 se se tratar de saída para o exterior;

II - para comercialização ou prestação de serviço, quando a saída ou a
prestação subseqüente não for tributada ou estiver isenta do imposto,
exceto a destinada ao exterior;

IV - para uso e consumo no próprio estabelecimento.

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

Vedações ao Crédito

Art. 26. § 2º É vedado o crédito relativo à entrada de mercadoria no
estabelecimento ou à prestação de serviços a ele feita, observado o
disposto nos incisos V e VIII do caput do artigo 20:

III - para integração ou consumo em processo de industrialização ou
produção rural, para comercialização ou para prestação de serviço quando
a saída do produto ou a prestação subseqüente for beneficiada com
redução da base de cálculo, proporcionalmente à parcela correspondente à
redução;
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Vedações ao Crédito
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Art. 28. § 1º No caso do imposto destacado a maior, em documento fiscal, somente
será admitido o crédito do valor do imposto efetivamente devido, resultante da
aplicação correta da alíquota sobre a base de cálculo.

§ 2º Na hipótese do imposto destacado a menor, o contribuinte poderá creditar-se,
apenas, do valor destacado na 1ª via do documento fiscal, assegurado o direito de
creditar-se da diferença, mediante a apresentação do documento fiscal emitido
pelo vendedor ou prestador do serviço, complementando o crédito fiscal destacado
a menor no documento fiscal anterior.
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Vedações ao Crédito

Lei 19/97. § 1° É vedada a compensação de débito relativo à substituição
tributária com qualquer crédito do imposto.

§ 6° A partir da operação em que for praticada a substituição tributária, a
mercadoria fica considerada já tributada nas demais fases de
comercialização, sendo vedado o aproveitamento do crédito decorrente da
aquisição por esse sistema.
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Substituição Tributária nas Operações Concomitantes e 
Subsequentes 
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Substituição Tributária nas Operações Concomitantes e 
Subsequentes 

Não se aplica ST

às transferências de mercadorias para outro 
estabelecimento, exceto varejista, do mesmo 

sujeito passivo por substituição

às saídas destinadas a órgãos de 
Administração Pública Direta, suas autarquias 
e fundações, e a prestadores de serviço não 

inscritos no CCA

às prestações de serviço de transporte 
contratadas com a cláusula FOB, cujo tomador 
esteja situado em outra unidade da Federação

às saídas de mercadorias destinadas a 
estabelecimento de contribuinte pertencente ao 

mesmo grupo econômico, ou com o qual 
mantenha relação de interdependência
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Fiscalização

Configura-se...

Desobediência Descumprimento de ordem legal de servidor

Embaraço à 
fiscalização

Negativa não justificada de exibição ou entrega de livros e 
documentos, informações sobre bens, movimentação 

financeira, negócios, bem como qualquer ato que vise impedir 
as diligências

Resistência
negativa de acesso ao estabelecimento, ao domicílio fiscal, à 

bagagem ou a qualquer outro local onde se desenvolvam 
atividades do sujeito passivo ou se encontrem mercadorias ou 

bens de sua posse ou propriedade
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Fiscalização

Sistema Especial de 
Controle e Fiscalização

plantão permanente de agentes de fiscalização 
nos estabelecimentos, armazéns, depósito 

fechado, ou junto aos veículos utilizados pelo 
contribuinte

adoção de documentos ou livros 
suplementares, de modelos especiais

rigoroso controle das entradas e saídas de 
mercadorias ou serviços com a abertura e 

conferência de todos os volumes
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Fiscalização

Sistema Especial de 
Controle e Fiscalização

levantamento físico do estoque de mercadorias

demais diligências fiscais para o perfeito 
conhecimento do movimento econômico do 

contribuinte

não poderá abrir sua porta fora do horário 
legal de funcionamento, sem a presença 

dos Agentes Fiscais incumbidos de exercer 
o citado regime
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Penalidades  

Penalidades

Multa

Regimes especiais de fiscalização e pagamento

Suspensão ou cancelamento de benefício fiscal

Suspensão ou cassação de regimes especiais para pagamento, 
emissão de documentos fiscais ou escrituração de livros fiscais
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Incidência e Momento

MOMENTO DO IPVA

Veículo Usado

1º de Janeiro 

Data da perda da perda da não 
incidência ou isenção

Veículo Novo Data da aquisição por consumidor final 
ou incorporação ao Ativo Permanente

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

Importação (consumidor final) Data do desembaraço
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BC IPVA

Novo
Preço sugerido pelo 

fabricante ou, na falta, 
valor do doc. fiscal

Novo fabricado por 
diversos agentes em 

conjunto

Soma do Doc. Fiscal 
de partes, peças e 
serviços de todos

Perda de 
isenção/não 

incidência

Valor venal corrigido 
até data do fato

Importado
DI + II + IPI + IOF + 

ICMS + outros tributos 
e encagos, ainda que 

não recolhidos

Usado Tabelado

Portador de 
Def. Física

Redução de 
50%

Art. 12. O contribuinte do imposto é o proprietário do veículo automotor.

Parágrafo único. O imposto é vinculado ao veículo e, no caso de sua
alienação, a prova do pagamento integral do imposto será transferida ao
adquirente para efeito de registro ou averbação no órgão de trânsito.
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Contribuinte e Responsável
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Art. 4º São isentos do imposto:

I - os veículos empregados em serviços agrícolas, que apenas transitem
dentro dos limites das propriedades agrícolas a que pertençam ou entre
propriedade dos associados de cooperativas de produtores rurais;

II - as ambulâncias de entidades sem fins lucrativos;

III - as máquinas agrícolas, desde que não circulem em vias públicas abertas
à circulação;

IV - as embarcações, inclusive as destinadas ao transporte de passageiros e
de cargas, com itinerário e freqüência regulares (recreio), exceto as de
passeio e esporte;
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Não Incidência e Isenção

V - as aeronaves;

VI - veículos automotores com mais de 15 (quinze) anos de uso, a contar do
ano de seu primeiro licenciamento no órgão público competente;

§ 2º A isenção prevista no inciso IV do caput deste artigo fica condicionada à
aplicação do valor correspondente à desoneração do imposto em melhoria
das condições de segurança e higiene do veículo.
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Não Incidência e Isenção
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Art. 4º São isentos do imposto:

VII - os veículos das Missões Diplomáticas e das Repartições Consulares de
caráter permanente, inclusive os veículos pertencentes aos Membros das
Missões e aos Funcionários Consulares, respectivamente, bem como aos
familiares que com eles residam, devendo seu reconhecimento ser
condicionado à observância da existência de reciprocidade de tratamento,
declarada anualmente, pelo Ministério das Relações Exteriores;

§ 1º O benefício de que trata o inciso VII do caput deste artigo não se aplica
às Repartições Consulares Honorárias, bem como aos Funcionários
Consulares Honorários.
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Não Incidência e Isenção

LC 19/97. Art. 149. São isentos do imposto:

XII - os veículos pertencentes a Organismos Internacionais em relação aos
quais a República Federativa do Brasil seja signatária de Convenção ou
Tratado Internacional que conceda isenção sobre impostos diretos ou de
propriedade.
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Não Incidência e Isenção
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LC 19/97. Art. 149. São isentos do imposto:

X - veículos sinistrados com perda total, a partir da data da ocorrência do
sinistro;

XI - veículos furtados ou roubados, no período entre a data da ocorrência
do fato e a data de sua devolução ao proprietário.

XII - os veículos removidos, retidos ou apreendidos pelos órgãos ou
entidades do Sistema Nacional de Trânsito, destinados à realização de
leilão público, no período compreendido entre a data do fato e a data da
arrematação do veículo.
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Não Incidência e Isenção

§ 4º A isenção prevista nos incisos X, XI e XII do caput deste artigo apenas se
aplica caso o vencimento do imposto se dê em data posterior ao evento,
não cabendo qualquer restituição do imposto recolhido em data anterior
ao sinistro, furto, roubo, remoção, retenção ou apreensão, observado o
disposto no § 5º.

§ 5º A isenção será proporcional aos meses que restarem para o término
do exercício em que ocorrerem as hipóteses previstas nos incisos X, XI e XII
do caput deste artigo, consideradas as frações como mês inteiro.
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Não Incidência e Isenção
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Cláusula primeira Ficam isentas do imposto às saídas de produtos
industrializados de origem nacional para comercialização ou
industrialização na Zona Franca de Manaus, desde que o estabelecimento
destinatário tenha domicílio no Município de Manaus.

§ 1º Excluem-se do disposto nesta cláusula os seguintes produtos: armas e
munições, perfumes, fumo, bebidas alcoólicas e automóveis de
passageiros.

§ 2º Para efeito de fruição do benefício previsto nesta cláusula, o
estabelecimento remetente deverá abater do preço da mercadoria o valor
equivalente ao imposto que seria devido se não houvesse a isenção
indicado expressamente na nota fiscal.
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Convênio 65/88

Cláusula terceira Fica assegurado ao estabelecimento industrial que
promover a saída mencionada na cláusula primeira a manutenção dos
créditos relativos às matérias primas, materiais secundários e materiais de
embalagens utilizados na produção dos bens objeto daquela isenção.

Parágrafo único. Excluem-se do disposto nesta cláusula os produtos que
atualmente estejam sujeitos a estorno de créditos.

Cláusula quarta Fica o Estado do Amazonas autorizado a conceder crédito
presumido nas operações que se destinem à comercialização ou
industrialização na Zona Franca de Manaus.
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Convênio 65/88
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Cláusula quinta As mercadorias beneficiadas pela isenção prevista neste
Convênio, quando saírem do município de Manaus e de outros em relação
aos quais seja estendido o benefício, perderão o direito àquela isenção,
hipótese em que o imposto devido será cobrado, com os acréscimos legais
cabíveis, pelo Estado de origem, salvo se o produto tiver sido objeto de
industrialização naquela zona.

Parágrafo único. O disposto nesta cláusula aplica-se também ao crédito
presumido de que trata a cláusula anterior, hipótese em que o valor será
pago ao Estado do Amazonas.
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Convênio 65/88

Art 1º A Zona Franca de Manaus é uma área de livre comércio de importação
e exportação e de incentivos fiscais especiais, estabelecida com a finalidade
de criar no interior da Amazônia um centro industrial, comercial e
agropecuário dotado de condições econômicas que permitam seu
desenvolvimento, em face dos fatores locais e da grande distância, a que se
encontram, os centros consumidores de seus produtos.
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DL 288/67

357

358



Art 3º A entrada de mercadorias estrangeiras na Zona Franca, destinadas a seu
consumo interno, industrialização em qualquer grau, inclusive beneficiamento,
agropecuária, pesca, instalação e operação de indústrias e serviços de qualquer
natureza e a estocagem para reexportação, será isenta dos impostos de importação,
e sobre produtos industrializados.

§ 1° Excetuam-se da isenção fiscal prevista no caput deste artigo as seguintes
mercadorias: armas e munições, fumo, bebidas alcoólicas, automóveis de
passageiros e produtos de perfumaria ou de toucador, preparados e preparações
cosméticas, salvo quanto a estes (posições 3303 a 3307 da Tarifa Aduaneira do
Brasil - TAB), se destinados, exclusivamente, a consumo interno na Zona Franca de
Manaus ou quando produzidos com utilização de matérias-primas da fauna e da
flora regionais, em conformidade com processo produtivo básico
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DL 288/67

Art. 9° Estão isentas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) todas as
mercadorias produzidas na Zona Franca de Manaus, quer se destinem ao seu
consumo interno, quer à comercialização em qualquer ponto do Território
Nacional.

Art 10. A administração das instalações e serviços da Zona Franca será exercida pela
Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA) entidade autárquica, com
personalidade jurídica e patrimônio próprio, autonomia administrativa e financeira,
com sede e fôro na cidade de Manaus, capital do Estado do Amazonas.
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DL 288/67
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Art. 1º Os incentivos fiscais e extrafiscais visam à integração, expansão,
modernização e consolidação dos setores industrial, agroindustrial, comercial, de
serviços, florestal, agropecuário e afins com vistas ao desenvolvimento do Estado.

Art. 2º Os incentivos fiscais destinados às empresas industriais e agroindustriais
constituem-se em crédito estímulo, diferimento, isenção, crédito fiscal presumido
de regionalização e redução de base de cálculo do Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS.
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Decreto 23.994/03

Parágrafo único. Os incentivos fiscais devem guardar obediência aos seguintes
princípios:

I - reciprocidade - contrapartida a ser oferecida pela beneficiária, expressa em
salários, encargos e benefícios sociais, definidos nos arts. 8º e 212, da Constituição
do Estado;

II - transitoriedade - condição ou caráter de prazo certo que devem ter os incentivos;

III - regressividade - condição necessária à retirada dos incentivos num processo
gradual;

IV - gradualidade - concessão diferenciada dos incentivos de acordo com prioridades
estabelecidas.
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Decreto 23.994/03
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DIREITO PENAL
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INSTAGRAM: @profrenanaraujo

TELEGRAM: 
https://t.me/profrenanaraujo

Prof. Renan Araujo
Facebook: @profrenanaraujoestrategia

(FGV / 2021 / TJRO)
Quanto ao “tempo do crime”, o Código Penal brasileiro adota a
teoria:
A) da atividade;
B) do resultado;
C) da ubiquidade;
D) da consumação;
E) do efeito.
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Prof. Renan Araujo
Facebook: @profrenanaraujoestrategia

(FGV / 2021 / SEFAZ-ES)
Relativamente ao tema da aplicação da lei penal no tempo, analise as afirmativas a seguir.
I. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua
vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência.
II. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando
em virtude dela os efeitos penais da sentença condenatória, incidindo o princípio da abolitio
criminis aos crimes decorrentes de leis penais excepcionais e temporárias.
III. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores,
ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado e já iniciada a execução
da pena. Está correto o que se afirma em
A) II, apenas.
B) I e II, apenas.
C) I e III, apenas.
D) II e III, apenas.
E) I, II e III.

Prof. Renan Araujo
Facebook: @profrenanaraujoestrategia

(FGV / 2021 / TJRO)
Sobre a aplicação da lei penal no espaço, é correto afirmar que:
A) pelo princípio da extraterritorialidade, aplica-se a lei penal brasileira aos fatos
puníveis praticados no território nacional, quando o agente for estrangeiro;
B) a lei brasileira adota o princípio da territorialidade como regra, ainda que de forma
atenuada, uma vez que ressalva a validade de convenções e tratados internacionais;
C) o princípio da nacionalidade ou da personalidade permite a extensão da jurisdição
penal do Estado titular do bem lesado para além dos seus limites territoriais;
D) o princípio real, de defesa ou de proteção permite a aplicação da lei penal da
nacionalidade do agente, pouco importando o local em que o crime foi praticado;
E) o princípio da universalidade ou cosmopolita aplica-se à lei penal da nacionalidade do
agente, pouco importando o local em que o crime foi praticado.
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(FGV/2022/TJAP/JUIZ)
Sobre os institutos da desistência voluntária, do arrependimento eficaz e do
arrependimento posterior, é correto afirmar que:
A) a não consumação, por circunstâncias alheias à vontade do agente, é
compatível com a desistência voluntária;
B) o reconhecimento da desistência voluntária dispensa o exame do iter criminis;
C) as circunstâncias inerentes à vontade do agente são irrelevantes para a
configuração da desistência voluntária;
D) o arrependimento eficaz e a desistência voluntária somente são aplicáveis a
delito que não tenha sido consumado;
E) o reconhecimento da desistência voluntária dispensa o exame do elemento
subjetivo da conduta.

(FGV/2021/PCRN)
Cássio, com a intenção de matar Patrício, efetua disparo de arma de fogo em sua
direção, que atinge seu braço e o faz cair no chão. Enquanto caminha na direção
de Patrício para efetuar novo disparo, Cássio percebe a aproximação de policiais e
se evade do local, deixando Patrício apenas com o ferimento no braço.
Considerando os fatos narrados, Cássio deverá responder pelo crime de:
A) tentativa de homicídio;
B) tentativa de homicídio, com diminuição da pena pela desistência voluntária;
C) lesão corporal, pois houve desistência voluntária;
D) tentativa de homicídio, com diminuição da pena pelo arrependimento eficaz;
E) lesão corporal, pois houve arrependimento eficaz.
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(FGV/2022/PCERJ)
Determinado agente pretende matar uma vítima por asfixia e, achando
equivocadamente que ela estaria morta, joga o corpo no rio, causando
a morte por afogamento.
Em tal cenário, o agente responderá por:
A) crime culposo;
B) crime preterdoloso;
C) dolo genérico;
D) dolo de perigo;
E) dolo geral.

(FGV/2018/TJSC)
A doutrina majoritária conceitua crime como o fato típico, ilícito e
culpável. Por sua vez, o fato típico envolve o elemento subjetivo do tipo,
que pode ser o dolo ou a culpa.
Sobre o tema, é correto afirmar que:
A) o agente que pretende causar determinado resultado e tem
conhecimento de que, com sua conduta, causará, necessariamente, um
segundo resultado e, ainda assim, atua, responderá por dolo eventual em
relação ao segundo resultado;
B) os tipos culposos estão sujeitos ao princípio da tipicidade, somente
podendo ser punidos quando devidamente prevista em lei a punição a
título de culpa;
(...)

371

372



(FGV/2018/TJSC)
(...)
C) o agente que não quer diretamente o resulto, mas o prevê e aceita sua
ocorrência a partir de sua conduta, poderá ser responsabilizado pelo tipo
culposo;
D) o tipo culposo exige a previsibilidade objetiva, mas se houver efetiva
previsão, haverá dolo, ainda que eventual;
E) o tipo culposo próprio, se presentes todos os demais elementos, admite
a punição na modalidade tentada.

(FGV / 2021 / TCE-AM / AUDITOR)
Relativamente ao tema dos crimes contra a administração pública,
especificamente quanto ao conceito penal de funcionário público, é correto
afirmar que:
A) o funcionário público, para os efeitos penais, é todo aquele que exerce
cargo, emprego ou função pública, desde que de forma remunerada;
B) a pessoa que exerce cargo, emprego ou função em entidade
paraestatal não pode ser equiparada a funcionário público para fins
penais;
(...)
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(FGV / 2021 / TCE-AM / AUDITOR)
(...)
C) se o funcionário público for ocupante de cargo em comissão, a pena pelo
crime funcional será aumentada da terça parte;
D) a pessoa que trabalha para empresa prestadora de serviço contratada
ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração
Pública não pode ser equiparada a funcionário público para fins penais;
E) o particular que atua em coautoria ou participação com o funcionário
público na prática do crime funcional não responde pelos crimes de
funcionário público, mesmo que tenha conhecimento da qualidade funcional
de seu comparsa.

(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.
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(FGV / 2020 / TJRS)
A respeito dos crimes praticados por funcionário público contra a
Administração Pública, é correto afirmar que:
A) no crime de concussão, o funcionário público solicita a
vantagem indevida à vítima;
B) na corrupção passiva, o funcionário público sempre toma a
iniciativa de propor o pagamento da vantagem ilícita;
C) no crime de advocacia administrativa, o funcionário público
patrocina interesse próprio e ilícito perante a administração
pública;
(...)

(FGV / 2020 / TJRS)
(...)
D) responde por prevaricação, e não corrupção passiva, o
funcionário público que deixa de praticar ato de ofício sem ser
remunerado, atendendo a pedido de outra pessoa;
E) no crime de inserção de dados falsos em sistema de informação,
o funcionário público autorizado exclui ou altera dados corretos
nos sistemas informatizados ou em banco de dados da
Administração Pública.
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(FGV / 2020 / TJRS)
Oficial de justiça que deixa de dar cumprimento integral a
mandado de penhora em razão de sentir pena do proprietário
do bem penhorado comete, em tese, o crime de:
A) corrupção passiva privilegiada;
B) abandono de função;
C) violação de sigilo profissional;
D) corrupção passiva simples;
E) prevaricação.

(FGV / 2020 / TJRS)
Ao receber a intimação para efetuar pagamento decorrente de condenação
judicial, o réu, pessoa de baixa instrução, entrega o valor pertinente ao oficial de
justiça Roberto, que o utiliza para o pagamento de uma dívida própria.
Sobre a conduta praticada por Roberto, é correto afirmar que:
A) o fato é atípico porque o Código Penal não pune o chamado peculato de uso;
B) foi cometido o crime de peculato mediante erro de outrem, já que o oficial de
justiça não colaborou para o erro do sujeito passivo;
C) Roberto deve responder pelo crime de peculato na modalidade apropriação,
definido no art. 312 do Código Penal;
D) Roberto cometeu o crime de corrupção passiva porque recebeu vantagem
indevida em razão do cargo;
E) não há crime devido ao exercício regular de um direito.
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(FGV / 2020 / TJRS)
João, oficial de justiça, solicita o pagamento de dois mil reais para
não cumprir rapidamente um mandado de citação, o que acaba
ocorrendo.
Nessa situação, João sujeita-se às penas previstas para o crime de:
A) concussão;
B) corrupção passiva simples;
C) prevaricação;
D) corrupção passiva com aumento de pena;
E) tráfico de influência.

(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.
(...)
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(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.

(FGV/2021/PCRN/DELEGADO)
Gustavo, ouvido na condição de testemunha em ação penal, prestou declarações
falsas em busca de auxiliar seu amigo Luiz, que figurava como réu no processo.
Dias depois, após alegações finais apresentadas pelo Ministério Público, mas
antes da sentença, Gustavo se arrependeu de sua conduta, comparecendo em
juízo e apresentando declarações no sentido de que tinha prestado informações
na condição de testemunha que não condiziam com a realidade, se retratando
daquelas declarações prestadas em audiência. O magistrado competente
determinou a reprodução da prova, bem como a extração de cópias para apurar o
ocorrido. Com base nas informações expostas, a autoridade policial
deverá concluir que Gustavo praticou a conduta tipificada abstratamente como
crime de: (...)
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(FGV/2021/PCRN/DELEGADO)
(...) A) falso testemunho, punível na modalidade tentada, com causa de aumento
de pena pela circunstância de as declarações se destinarem a produzir prova em
processo penal;
B) falso testemunho, punível na forma consumada, com causa de aumento de
pena pela circunstância de as declarações se destinarem a produzir prova em
processo penal;
C) falso testemunho, punível na modalidade tentada, sem qualquer causa de
aumento de pena;
D) falso testemunho, punível na forma consumada, sem qualquer causa de
aumento de pena;
E) falso testemunho, mas o fato não será punível em razão da retratação
realizada.

(FGV/2021/TCE-AM)
Mévio é prefeito de um pequeno município, sempre muito preocupado com
o bem-estar dos cidadãos de sua cidade. Diante da proximidade do final
de seu segundo mandato – faltando seis meses para terminar – e decidido
a não disputar nenhum cargo eletivo, Mévio resolve tomar uma medida
impopular, mas extremamente necessária: a construção de uma rede de
esgoto sanitário no bairro mais pobre do município. Mévio sabia que a
despesa total da obra não poderia ser paga no mesmo exercício financeiro
e que as parcelas restantes não possuíam contrapartida suficiente de
disponibilidade de caixa, mas, mesmo assim, ordenou a despesa, pois sabia
que tal medida jamais seria tomada por outro político, uma vez que não
reverteria em votos nem apoio político. (...)
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(FGV/2021/TCE-AM)
(...) Nesse caso, é correto afirmar que Mévio:
A) praticou crimes contra as finanças públicas (Capítulo IV do Título XI
do Código Penal);
B) praticou crimes contra a administração pública em geral (Capítulo I
do Título XI do Código Penal);
C) praticou crimes contra a administração da justiça (Capítulo III do
Título XI do Código Penal);
D) praticou crimes contra a administração pública estrangeira (Capítulo
II-A do Título XI do Código Penal);
E) não praticou nenhum crime.

(FGV / 2022 / MPE-GO / PROMOTOR)
Ao exercer as atribuições de promotor de justiça durante a fase de investigação
preliminar, determinado membro recebe um procedimento em que há apuração da
conduta de ex-parlamentar estadual, não mais ocupante de cargo com foro por
prerrogativa de função, em que se aponta o recebimento de propina para que, no
exercício do seu mandato, influenciasse na votação de projetos e na fiscalização de
atividades a cargo da Assembleia local. Ficou demonstrado que o investigado, em
razão do valor recebido, efetivamente praticou os atos infringindo dever funcional,
o que atrairia a incidência da causa de aumento de pena do Art. 317, §1º, do
Código Penal. De igual forma, havia no relatório final da investigação a referência
pela incidência da causa de aumento de pena do Art. 327, §2º, do Código Penal,
em razão da condição de parlamentar.
(...)
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(FGV / 2022 / MPE-GO / PROMOTOR)
(...) De acordo com a orientação atual do Supremo Tribunal Federal, é correto
afirmar que:
A) é incabível a causa de aumento do Art. 327, §2º, do Código Penal, pelo mero
exercício do mandato parlamentar;
B) são incabíveis as causas de aumento dos Art. 317, §1º, e 327, §2º, do Código
Penal, pelo mero exercício do mandato parlamentar;
C) as causas de aumento dos Art. 317, §1º, e 327, §2º, do Código Penal, são
incompatíveis entre si, independentemente do exercício do mandato parlamentar;
D) a causa de aumento do Art. 327, §2º, do Código Penal, dispensa uma imposição
hierárquica ou de direção;
E) o exercício do mandato parlamentar revela, por si só, a existência de imposição
hierárquica ou de direção.

INSTAGRAM: @profrenanaraujo

TELEGRAM: 
https://t.me/profrenanaraujo
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Prof. Marcondes Fortaleza

CONTABILIDADE DE CUSTOS

Prof. Marcondes Fortaleza

Custo: conceito, nomenclaturas aplicáveis à 
contabilidade de custos.

GASTO: sacrifício patrimonial

INVESTIMENTO: gasto ativado

CUSTO: gasto na produção de produtos ou serviços

DESPESA: consumo de bens ou serviços buscando receita

PERDA NORMAL: esperada; faz parte do custo

PERDA ANORMAL: não esperada; é despesa

395

396



Prof. Marcondes Fortaleza

01. (FGV/ANALISTA MP GO 2022) O custo de uma entidade é um gasto que
deve ser reconhecido como custo no momento de

(A) utilização dos fatores de produção.

(B) pagamento do montante devido por ele.

(C) transferência dos custos e dos benefícios.

(D) venda do ativo produzido com ele.

(E) recebimento pela venda do ativo produzido com ele.

Prof. Marcondes Fortaleza

02. (FGV/CONTADOR CODEBA 2016) Relacione as subdivisões do gasto com
suas respectivas definições:

1. Perda

2. Custo

3. Despesa

4. Investimento
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Prof. Marcondes Fortaleza

( ) Gasto ativado em função da vida útil de um bem ou dos
benefícios atribuíveis a períodos futuros.

( ) Gasto relativo ao consumo de recursos utilizados na produção de
outros bens ou serviços.

( ) Bem ou serviço consumido de modo anormal e inesperado e que
não possui a capacidade de gerar benefícios.

( ) Gasto relativo a bem ou serviço consumido direta ou
indiretamente para obtenção de receitas, manutenção da
sociedade empresária e remuneração do capital de terceiros.

Prof. Marcondes Fortaleza

Classificação dos custos e despesas.

DIRETOS: apropriados diretamente aos produtos

INDIRETOS: apropriados mediante rateio/rastreamento

FIXOS: não sofrem variação em função da quantidade produzida
podem ser repetitivos ou não repetitivos

VARIÁVEIS: valores se alteram em função da quantidade produzida
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Prof. Marcondes Fortaleza

03. (FGV/ANALISTA MP GO 2022) Uma fábrica de cosméticos possui uma
máquina que é utilizada na produção de cinco produtos diferentes. A
máquina tem vida útil estimada em dez anos e é depreciada com base no
método das quotas decrescentes, de modo que a maior parte do montante
é alocada nos primeiros anos de vida útil. Assinale a opção que indica a
classificação da depreciação da máquina.
(A) Despesa variável e direta.
(B) Custo variável e direto.
(C) Custo variável e indireto.
(D) Custo fixo e direto.
(E) Custo fixo e indireto.

Prof. Marcondes Fortaleza

d) Os custos fixos unitários permanecem constantes independentemente
do número de unidades produzidas.

e) Os custos híbridos ou mistos têm características tanto de custos fixos
quanto de variáveis.
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Prof. Marcondes Fortaleza

Classificação dos custos e despesas.

TIPOS DE CUSTOS COMPORTAMENTO EM RELAÇÃO À 
VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO

FIXO TOTAL Não varia
FIXO UNITÁRIO Diminui se produção aumentar

VARIÁVEL TOTAL Aumenta se produção aumentar
VARIÁVEL UNITÁRIO Não varia

Prof. Marcondes Fortaleza

Classificação dos custos e despesas.

Custos Diretos: MD + MOD

Custos Primários: MP + MOD

Custos de Conversão: MOD + CIF

403

404



Prof. Marcondes Fortaleza

Não esqueça!!!

Custo da Produção do Período: MP + MOD + CIF

Custo da Produção Acabada: Ei PE + CPP – Ef PE

Custo dos Produtos Vendidos: Ei PA + CPA – Ef PA

Prof. Marcondes Fortaleza

04. (FGV/FISCAL DE RENDAS SEFAZ RJ 2009) A Cia. Turmalina

apresentou os seguintes saldos em 2008:
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Prof. Marcondes Fortaleza

Assinale a alternativa que indique o valor dos Custos dos Produtos

Vendidos, que deverá ser apresentado na Demonstração do Resultado de

2008.

A) $ 108.400.

B) $ 188.200.

C) $ 218.400.

D) $ 243.400.

E) $ 213.200.

Prof. Marcondes Fortaleza

Custeio por absorção x custeio variável.

ABSORÇÃO VARIÁVEL
Custos Fixos e Variáveis Apenas Custos Variáveis
Legislação Societária Fins Gerenciais
Princípios Contraria regime de competência,

pois custos fixos são considerados
como despesa, independente de
venda.
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Prof. Marcondes Fortaleza

05. (FGV/CONTADOR CODEBA 2010) A Cia. industrial Q incorreu nos seguintes
custos durante o mês de janeiro de 2010:

• Matéria-prima consumida: R$ 1.000,
• mão de obra direta: R$ 3.000;
• custos indiretos de fabricação variáveis: R$ 800;
• custos indiretos fixos de fabricação: R$ 1.200.

Nesse mês, a empresa produziu 100 unidades e vendeu 70% delas por R$ 5.500.

Prof. Marcondes Fortaleza

Quais são os custos dos produtos vendidos de acordo com o custeio por absorção e

com o custeio variável, respectivamente?

A) R$1.300 e R$2.140.

B) R$2.140 e R$1.300.

C) R$4.200 e R$3.360.

D) R$3.360 e R$4.200.

E) R$6.000 e R$4.800.
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Prof. Marcondes Fortaleza

06. (FGV/CONTADOR TJ PI 2015) A empresa Corajosa produz três produtos
– A, B e C. Os custos indiretos de fabricação dos produtos totalizam $
39.600,00, sendo que esse valor é rateado com base nas horas-máquina
trabalhadas para cada porduto.

 Consumo de horas-máquina (hm):

Produto A = 100; Prdouto B = 200 e Produto C =300;

 Total produzido = 120 unidades de cada produto;

 Custo direto = $ 250,00 para cada produto

Prof. Marcondes Fortaleza

De acordo com os dados fornecidos, é correto afirmar que:

a) o custo total do período para os 3 produtos é de $ 39.850;

b) o custo indreto unitário do produto B é de $ 165;

c) o custo unitário total do produto C é de $ 415;

d) o custo total do período do produto A é de $ 45.840;

e) os custos indiretos unitários dos produtos A e C, são respectivamente, $
55 e $ 132.
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PRODUÇÃO CONJUNTA.

Coprodutos:

 Originários de um mesmo processo de produção conjunta
 Produtos principais.
 Importantes para o faturamento global.
 Recebem custos, os quais são apurados com o uso de critérios de

apropriação de custos conjuntos.
 Ficam no Estoque.

Subprodutos:

 Assim como os coprodutos, também fazem parte do processo normal
de produção.

 Importância secundária no faturamento.
 São avaliados pelo valor líquido de realização.
 A receita originária de sua venda é considerada uma redução do custo

do período.
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Sucatas:

 Não têm mercado garantido.
 Venda realizada esporadicamente por valor não previsível no

momento em que surgem na produção.
 Não são contabilizados como estoques.
 Não recebem custos.
 Quando vende, a receita é considerada ‘Outras Receitas Operacionais’.

Prof. Marcondes Fortaleza

07. (FGV/FISCAL DE RENDAS SEFAZ RJ 2008) Analise as afirmativas a seguir:

I. Os co-produtos são todos os produtos secundários, isto é, deles se espera a

geração esporádica de receita que é relevante para a entidade.

II. Dos subprodutos se espera a geração de receita regular ou esporádica para a

entidade, sendo seu valor irrelevante para a entidade, em relação ao valor de

venda dos produtos principais.

III. Os subprodutos são avaliados, contabilmente, pelo valor líquido de realização.
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Prof. Marcondes Fortaleza

IV. A receita auferida com a venda de sucatas é reconhecida como “Receita Não-

Operacional”.

Assinale:

A) se somente as afirmativas I e II forem corretas.

B) se somente as afirmativas I, II e IV forem corretas.

C) se somente as afirmativas II e III forem corretas.

D) se somente as afirmativas II e IV forem corretas.

E) se somente a afirmativa III for correta.

Prof. Marcondes Fortaleza

CUSTOS CONJUNTOS
 São os custos incorridos numa produção conjunta até o ponto de cisão.

 É preciso efetuar rateio dos custos conjuntos aos coprodutos.

 O método mais cobrado em concurso é o método do valor de venda
(ou de valor de mercado): atribuição dos custos conjuntos
proporcionalmente ao valor de mercado dos coprodutos.
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Prof. Marcondes Fortaleza

08. (FGV/CONSULTOR DO TESOURO ESTADUAL SEFAZ ES 2022) No processo de

produção de leite desnatado, uma entidade tem como coproduto creme de leite.

Os litros de leite desnatado e de creme de leite são vendidos, respectivamente,

por R$ 4,00 e R$ 10,00.

Em janeiro de X0, a entidade reconheceu custo total de R$ 4.000, sendo que

foram produzidos e vendidos 700 litros de leite desnatado e 400 litros de creme

de leite.

Prof. Marcondes Fortaleza

Assinale a opção que indica o custo do litro do creme de leite, considerando que

é utilizado o método do valor de mercado para a apropriação dos custos

conjuntos.

(A) R$ 2,35.

(B) R$ 3,64.

(C) R$ 4,12.

(D) R$ 5,88.

(E) R$ 7,14.

419

420



Sistemas de Acumulação de Custos

Produção por ordem ou encomenda:

Custos acumulados de acordo com encomendas específicas
(ordens de produção).

Produção contínua (em série ou por processo)

Custos acumulados pelas fases de fabricação.

Prof. Marcondes Fortaleza

09. (FGV/CONTADOR PAULÍNIA 2016) A fabricação de cimento, a extração e o

refino de petróleo e a siderurgia são exemplos de produção

A) por absorção.

B) por ordem.

C) por processo.

D) por departamentalização.

E) padrão.
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Prof. Marcondes Fortaleza

10. (FGV/AFTE SEFIN RO 2018) Em relação ao sistema de produção, assinale a

opção que indica um exemplo de Custeio por Ordem.

A) O conserto de um carro em uma oficina mecânica.

B) A fabricação de cimento em uma fábrica.

C) A moagem de farinha em uma padaria.

D) A extração e o refino de petróleo.

E) A produção de biodiesel.

Prof. Marcondes Fortaleza

11. (FGV/CONSULTOR DO TESOURO ESTADUAL SEFAZ ES 2022) Uma entidade

trabalha com produção por ordem.

Ela produz e vende o produto “Y”, cuja produção é concluída ao final de quatro

anos.

Em 01/01/X1, ela recebeu uma encomenda de “Y”, no valor de R$ 1.000.000.

Os custos estimados em todo o processo são de R$ 800.000.

Em X1, a entidade incorreu em custos de R$ 320.000.
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Prof. Marcondes Fortaleza

Assinale a opção que indica o resultado contabilizado em 31/12/X1.

(A) – R$ 70.000.

(B) Zero.

(C) R$ 80.000.

(D) R$ 200.000.

(E) R$ 680.000.

Prof. Marcondes Fortaleza

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO
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Prof. Marcondes Fortaleza

12. (FGV/AFTE SEFIN RO 2018) A Cia. Camisaria produz e vende dois tipos de

camisas, com dois botões e com cinco botões. O preço de venda (PV), o custo

variável (CV) e a demanda anual, por cada tipo de camisa, são os seguintes:

Além disso, a Cia. Camisaria incorre em custos fixos anuais no valor de R$ 30.000.

Prof. Marcondes Fortaleza

Em 2017, a empresa que fornecia botões com exclusividade para a Cia. Camisaria
teve problemas e só forneceu 5.000 unidades. A Cia. Camisaria não possuía botões
em estoque e visava obter o maior resultado possível com os botões disponíveis.
Assinale a opção que indica a margem de contribuição da Cia. Camisaria, em 2017.
A) R$ 50.000.
B) R$ 60.000.
C) R$ 90.000.
D) R$ 100.000.
E) R$ 130.000.
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Prof. Marcondes Fortaleza

PONTO DE EQUILÍBRIO

Prof. Marcondes Fortaleza

13. (FGV/ANALISTA DE CUSTOS IMBEL 2021) Um hotel que funciona durante o ano

todo (365 dias) possui duzentos quartos. A diária de cada quarto é de R$ 120, sendo

que os custos variáveis unitários são de R$ 20 por dia. Além disso, os custos fixos do

hotel são de R$ 4,8 milhões ao ano.

Assinale a opção que indica a taxa de ocupação do hotel no ponto de equilíbrio

contábil.

A) 5%

B) 27%

C) 53%

D) 55%

E) 66%
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Prof. Marcondes Fortaleza

14. (FGV/ANALISTA DE CUSTOS IMBEL 2021) Uma indústria monoprodutora

vendeu, no ano de X0, 24.000 unidades de seu produto, auferindo receita bruta de

R$ 7,2 milhões. Os custos variáveis unitários são de R$ 100,00. Além disso, é paga,

aos vendedores, uma comissão de 10% sobre o preço.

Em X0, os custos e as despesas fixas mensais foram as seguintes:

• Salários dos funcionários da fábrica: R$ 120.000;

• Salários dos funcionários da administração: R$ 80.000;

• Depreciação das máquinas da fábrica: R$20.000;

• Depreciação dos computadores do escritório: R$ 5.000;

• Aluguel do escritório: R$ 3.000.

Prof. Marcondes Fortaleza

Assinale a opção que indica a quantidade de unidades que a indústria precisa

vender por ano para que os sócios obtenham lucro líquido anual de R$ 360.000,

considerando alíquota de imposto sobre a renda e contribuição social de 25%.

A) 2.623.

B) 12.706.

C) 16.080.

D) 18.212.

E) 18.918.
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Prof. Marcondes Fortaleza

MARGEM DE SEGURANÇA

Prof. Marcondes Fortaleza

15. (FGV/ANALISTA MP GO 2022) Uma sociedade empresária produz e vende um
tipo de carro. Em dezembro de X0 não havia estoque inicial.

Nesse ano, foram apuradas as seguintes informações:

•  Custos variáveis: R$900.000
•  Custos fixos: R$800.000
•  Despesas variáveis: R$300.000
•  Despesas fixas: R$600.000
•  Quantidade de carros produzidos e vendidos: 200 unidades.
•  O preço do carro no mês era de R$25.000.
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Prof. Marcondes Fortaleza

Assinale a opção que indica a margem de segurança da sociedade empresária no
mês de dezembro.

(A) 63%.

(B) 65,5%.

(C) 76%.

(D) 78,5%.

(E) 80%.

Prof. Marcondes Fortaleza

ALAVANCAGEM OPERACIONAL
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Prof. Marcondes Fortaleza

16. (FGV/ANALISTA DE PROJETOS DE INVESTIMENTOS CODEMIG 2015) Um
profissional recebeu a tarefa de calcular o grau de alavancagem total (GAT) com o
qual sua empresa atua no mercado.

Até o momento, ele havia conseguido calcular corretamente o Grau de
Alavancagem Operacional (GAO) e o Grau de Alavancagem Financeira (GAF) da
empresa, respectivamente iguais a 3,00 e a 1,00.

Logo, ele está prestes a concluir que o GAT da empresa é igual a:

Prof. Marcondes Fortaleza

A) -2,00;

B) 0,33;

C) 1,00;

D) 3,00;

E) 4,00.
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Prof. Marcondes Fortaleza

FINALIZANDO...

Prof. Marcondes Fortaleza

17. (FGV/CONSULTOR SEFAZ ES 2022) Em contabilidade de custos, a unidade
mínima administrativa, geralmente representada por pessoas e máquinas, em que
se desenvolvem atividades homogêneas é denominada

(A) centro de custos.

(B) direcionador de custos.

(C) custo padrão.

(D) equivalente de produção.

(E) departamento.
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Prof. Marcondes Fortaleza

18. (FGV/CONSULTOR SEFAZ ES 2022) Uma entidade industrial previa as seguintes
informações para o exercício de X0:

•  Custos fixos: R$ 120.000
•  Horas-máquina trabalhadas: 4.000

Sabe-se que os custos variáveis são de R$ 20,00 por hora-máquina trabalhada.

Em 31/12/X0, a entidade constatou que os custos fixos totais foram de R$ 130.000, e
que foram trabalhadas 4.200 horas-máquina.

Prof. Marcondes Fortaleza

Assinale a opção que indica a variação entre os custos indiretos de produção (CIP)
por hora-máquina trabalhada reais e aplicados no exercício de X0.

(A) 1,87%.

(B) 2,00%.

(C) 4,76%.

(D) 5,10%.

(E) 7,00%.
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Prof. Marcondes Fortaleza

19. (FGV/ANALISTA CONTÁBIL MP GO 2022) Uma sociedade empresária trabalha
com produção contínua e apura seus custos por processo.

Em 01/01/X0, ela inicia a produção de R$ 21.000 unidades de produto “K”.

Destas, 15.000 unidades são acabadas até 31/12/X0.

Para a produção, no ano, os custos com matéria prima foram de R$300.000,
enquanto os custos com mão de obra direta foram de R$150.000, sendo que as
unidades ainda não acabadas receberam dois terços da matéria prima e metade da
mão de obra direta necessárias no processo produtivo.

Prof. Marcondes Fortaleza

Assinale a opção que indica o custo médio unitário em X0.

(A) R$ 22,50.

(B) R$ 24,12.

(C) R$ 25,79.

(D) R$ 28,33.

(E) R$ 30,00.
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Prof. Marcondes Fortaleza

20. (FGV/ANALISTA DE CUSTOS IMBEL ITAJUBÁ 2021) Como relação ao Custeio
Baseado em Atividades, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a
verdadeira e (F) para a falsa.

( ) Tem como objetivo a alocação racional dos gastos indiretos aos bens e serviços
produzidos, proporcionando um controle mais apurado dos gastos da empresa e
melhor suporte nas decisões gerenciais.

( ) Pode ser utilizado na área de produção e não deve ser utilizado nas áreas
administrativas e comerciais da entidade, em função das atividades
desempenhadas.

Prof. Marcondes Fortaleza

( ) Na sua aplicação, os valores dos recursos consumidos são alocados aos produtos
por meio de direcionadores de custos em um primeiro momento, e às atividades
que consomem os recursos, em um segundo momento.

As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente,

(A) V – V – V.
(B) V – V – F.
(C) V – F – V.
(D) V – F – F.
(E) F – F – F.
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OBRIGADO

Prof. Marcondes Fortaleza

Análise de Dados

Prof. Raphael Lacerda
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DICAS E AGENDA!

@canetas.pretas

@canetaspretas
@lacerdaphjobs
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AGORA EM ÁUDIO TBM!

SEU LUGAR É AQUI!!!

@canetas.pretas
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DADOS…

Prof. Raphael Lacerda

Esquematizado

Prof. raphael lacerda

Dado

Informação

Conhecimento

Inteligência

contextualizado

aplicado/
combinado/

aprendizado
propósito/

ser humano
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Prof. Raphael Lacerda

espiral

Prof. Raphael Lacerda

explícito x tácito
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Prof. Raphael Lacerda

Dados Estruturados

Prof. Raphael Lacerda

Dados NÃO Estruturados
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Prof. Raphael Lacerda

Dados SEMI Estruturados

● Nó raiz
● Toda tag 

precisa ser 
fechada

● aninhados 
adequadamen
te

● atributos entre 
""

● tags case 
"sensitive"

● sem tags
● representa as 

informações 
de forma mais 
compacta

● valor não pode 
ser function, 
date e 
undefinied

● separado por 
um 
delimitador

● geralmente ,
● HEADER não é 

obrigatório

Prof. Raphael Lacerda

Dados SEMI Estruturados

● formatado - basta o 
arquivo xml

● & <> " - caracteres 
especiais

● válido - externo (DTD 
ou XSD)

● chave e valor
● + leve que XML
● não aceita 

comentários
● Object ou Array

● todas as linhas com 
o mesmo número 
de valores

● ideal para dados 
estruturados
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Prof. Raphael Lacerda

Dados Abertos

● Se o dado não pode ser 
encontrado e indexado 
na Web, ele não existe;

● Se não estiver aberto e 
disponível em formato 
compreensível por 
máquina, ele não pode 
ser reaproveitado; e

● Se algum dispositivo 
legal não permitir sua 
replicação, ele não é 
útil.

Prof. Raphael Lacerda

Princípios ● Completos. Todos os dados 
públicos são disponibilizados. 

● Primários. Os dados são 
publicados na forma coletada 
na fonte

● Atuais. Os dados são 
disponibilizados o quão 
rapidamente seja necessário 
para preservar o seu valor.

● Acessíveis. Os dados são 
disponibilizados para o público 
mais amplo possível e para os 
propósitos mais variados 
possíveis.
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Prof. Raphael Lacerda

Princípios
● Processáveis por máquina -

processamento automatizado
● Acesso não discriminatório. Os 

dados estão disponíveis a 
todos, sem que seja necessária 
identificação ou registro.

● Formatos não proprietários. Os 
dados estão disponíveis em um 
formato sobre o qual nenhum 
ente tenha controle exclusivo.

● Licenças livres. Os dados não 
estão sujeitos a restrições 

Prof. Raphael Lacerda

Princípios
● Transparência na gestão 

pública;
● Contribuição da sociedade com 

serviços inovadores ao cidadão;
● Aprimoramento na qualidade 

dos dados governamentais;
● Viabilização de novos negócios;
● Obrigatoriedade por lei. - LAI
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Prof. Raphael Lacerda

Princípios

QUESTÕES

Prof. Raphael Lacerda
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FGV/2019

Sobre o processo conhecido por espiral do conhecimento, responsável pela gestão do conhecimento em uma
organização, assinale a afirmativa correta.

A Preocupa-se com o gerenciamento de ativos tangíveis da organização, que, apesar de gerar aprendizado, não
trazem benefício econômico para a organização.

B Estimula o conhecimento tácito que é transmitido em linguagem formal, codificada e sistemática.

C Possibilita a socialização, com o objetivo de criar a habilidade necessária para as tarefas e convertê-las em
competência, por meio de reuniões informais.

D Divulga o conjunto de dados e informações que passaram por um tratamento para serem dotados de relevância
e propósito.

E Afirma que o conhecimento explícito pode ser compartilhado por meio de manuais ou documentos,
possibilitando sua internalização pelos funcionários da organização.

FGV/2019

Uma organização iniciou seu processo de gestão do conhecimento. As primeiras ações estruturadas consistiram na
atualização dos manuais de apoio ao atendimento aos clientes, de acordo com a legislação vigente; e na gravação
de vídeos pelos funcionários mais experientes, relatando suas experiências, dando “dicas” sobre atendimento aos
clientes, como material de um treinamento a distância a ser futuramente ministrado aos novos funcionários.

Essas iniciativas representaram, respectivamente, processos de conversão do conhecimento conhecidos como:

A externalização; socialização;

B externalização; internalização;

C combinação; externalização;

D combinação; internalização;

E socialização; externalização.
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FGV/2018

Cada vez mais as empresas trabalham com dados, informações e conhecimentos. Uma organização cria e utiliza 
conhecimento transformando-o de tácito em explícito e vice-versa.

Um dos 4 modos de conversão do conhecimento é:

A socialização: de explícito para tácito, procura compartilhar e criar conhecimento através de experiência direta;

B externalização: de tácito para explícito, procura articular conhecimento explícito através do diálogo e da 
reflexão;

C combinação: de explícito para explícito, procura sistematizar e aplicar o conhecimento explícito e a informação;

D internalização: de implícito para tácito, procura aprender e adquirir novo conhecimento tácito na prática;

E transferência: de explícito para tácito, procura sistematizar e aplicar o conhecimento explícito e a informação.

Prof. Raphael Lacerda

Após a entrada de novo contingente na ALE-RO, servidores mais antigos dão
dicas para os novos em relação à execução mais adequada das tarefas de cada
cargo, contribuindo para que os novos desenvolvam suas rotinas e práticas.

Conforme o modelo de espiral do conhecimento, a situação descrita acima, onde
existe a conversão de um conhecimento tácito para outro conhecimento tácito,
é chamada de

A externalização. B combinação. C socialização. D internalização.

E acomodação.

FGV/2018

469

470



Cespe/PF/2021

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

O número 1.789 sozinho caracteriza uma informação, 
independentemente do contexto.

Cespe/PF/2021

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

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

Considerando-se a classificação dados, informação, conhecimento e
inteligência, é correto afirmar que o gráfico representa, por si só, a
inteligência.

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

Prof. Raphael Lacerda

PF/2018
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Em comparação aos dados não estruturados, os dados estruturados demandam
mais espaço de armazenamento e um gerenciamento mais cauteloso, uma vez
que constituem a maior parte dos dados corporativos.

Prof. Raphael Lacerda

TCE-PA/2016

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

Prof. Raphael Lacerda

PF/2018
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O conhecimento é embasado na inteligência das informações que são coletadas 
e analisadas para uma organização.

Prof. Raphael Lacerda

PF/2018

FGV/CGU/2022

Em tema de direito de acesso à informação, publicidade, transparência, accountability e controle social e
democrático da Administração Pública, a Presidência da República editou o Decreto nº 8.777/2016, que
institui a Política de Dados Abertos do Poder Executivo Federal.

De acordo com o mencionado decreto, a gestão da Política de Dados Abertos do Poder Executivo Federal
será coordenada pela:

A Controladoria-Geral da União, por meio da Infraestrutura Nacional de Dados Abertos, que contará com
mecanismo de governança multiparticipativa, transparente, colaborativa e democrática, com caráter
gerencial e normativo, na forma de regulamento;

B Presidência da República, por meio da Controladoria-Geral da União, que executará o Plano de Dados
Abertos, de forma centralizada no âmbito da CGU, o qual deverá dispor sobre a criação e a manutenção de
inventários e catálogos corporativos de dados;

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8777.htm
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FGV/CGU/2022

C Controladoria-Geral da União, com auxílio da Agência Brasileira de Inteligência, que promoverá a
descrição das bases de dados, com informação suficiente para a compreensão de eventuais ressalvas
quanto à sua qualidade e integridade;

D Controladoria-Geral da União, com a colaboração do Tribunal de Contas da União, que promoverá a
atualização periódica dos dados estruturados, de forma a garantir a perenidade dos dados, a padronização
de estruturas de informação e o valor dos dados à sociedade e atender às necessidades de seus usuários;

E Presidência da República, por meio da Agência Brasileira de Inteligência, que executará o Plano de Dados
Abertos, o qual deverá dispor sobre mecanismos transparentes de priorização na abertura de bases de
dados, que considerarão o potencial de utilização e reutilização dos dados tanto pelo governo quanto pela
sociedade civil.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8777.htm

FGV/2017
Eventualmente, jornalistas precisam processar grande volume de dados para subsidiar reportagens especiais multimídia. Assim, um
sistema que possibilite consultar de forma automatizada o material em questão, a formação de uma equipe de profissionais para se
dedicar exclusivamente à função e a existência de ferramentas que possibilitem a chamada “apuração distribuída”, isto é, com a
participação da sociedade no uso de plataforma aberta de dados, são procedimentos que resultam em conteúdo jornalístico
diferenciado e de qualidade.

Com relação ao chamado jornalismo de dados, infere-se que:

A o risco do trabalho colaborativo é a eterna vigilância com os dados que poderão tanto ser hackeados como mal aproveitados;

B a custosa manutenção de uma equipe de jornalistas para o desenvolvimento de um trabalho de longo prazo reforça a necessidade
de obtenção de recursos financeiros por intermédio de reportagens patrocinadas;

C a existência de um profissional na redação especializado em data mining faz a empresa jornalística prescindir de colaboradores
externos;

D a existência de fake news inviabiliza o trabalho colaborativo e reforça a necessidade de profissionais habilitados para reconhecerem
o que é fato e o que é boato;

E o rompimento do paradigma da “exclusividade” é condicionante para a implementação de uma cultura de dados abertos.
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FAURS/2022

Considerando os princípios de dados abertos, assinale a alternativa com a correta associação entre
princípio e definição.

A Licenças livres – os dados não estão sujeitos a restrições por regulações de direitos autorais, marcas,
patentes ou segredo industrial.

B Dados Primários – os dados são razoavelmente estruturados para possibilitar o seu processamento
automatizado.

C Completos – os dados estão disponíveis a todos, sem que seja necessária identificação ou registro.

D Atuais – os dados são disponibilizados para o público mais amplo possível e para os propósitos mais
variados possíveis.

E Acessíveis – os dados são publicados na forma coletada na fonte.

FGV/IMBEL/2021

O código XML sintaticamente correto é:
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FGV/TCE-AM/2021

Analise a estrutura de um script XML, com 14 linhas, exibido a seguir.

Assinale a opção que indica a linha em que ocorre um erro de sintaxe.

BANCO DE DADOS

Prof. Raphael Lacerda
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Prof. Raphael Lacerda

De tudo um pouco

Banco de dados
transações, modelagem, normalização, SQL

Prof. Raphael Lacerda

Old, but GOLD
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Prof. Raphael Lacerda

Conceitual (MER) Lógica (MR) Física
entidade, 
atributo, 
relacionamento, 
cardinalidade

tabelas, chaves 
primárias, 
estrangeiras
NORMALIZAÇÃO

fisicamente 
armazenados, SQL, 
índices, views, 
triggers

Prof. Raphael Lacerda

+1
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Prof. Raphael Lacerda

Arquitetura 3 esquemas 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/blog/conceitos-basicos-de-banco-de-dados/

Prof. Raphael Lacerda

1 forma 2 forma 3 forma
● valores 

atômicos
● sem 

atributos 
multivalora
dos

● não há 
dependência 
parcial

● não pode 
depender de 
parte da 
chave 
primária

● não há 
dependência 
transitiva

● deve 
depender 
única e 
exclusivame
nte da chave 
primária
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Prof. Raphael Lacerda

Resumex!

Prof. Raphael Lacerda

e como ficaria a tabela?

https://www.luis.blog.br/segunda-forma-normal-2fn-normalizacao-de-dados.html
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Prof. Raphael Lacerda

BCNF

Todo 
determinante é 
chave candidata

FGV

Prof. Raphael Lacerda

SQL
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Prof. Raphael Lacerda

exists
● Testar a existência de um registro em uma SubQuery
● Retorna TRUE se a subquery retorna um ou mais elementos
● Not Exists - retorna todas as linhas que não satisfazem a cláusula do

EXISTS

https://www.w3schools.com/sql/sql
_exists.asp

Prof. Raphael Lacerda

Exemplos
● Listar fornecedores com produtos cujo preço é menor que 20

○ SELECT SupplierName FROM Suppliers WHERE EXISTS (SELECT
ProductName FROM Products WHERE Products.SupplierID =
Suppliers.supplierID AND Price < 20);

https://www.w3schools.com/sql/sql
_exists.asp

https://www.w3schools.com/sql/trys
ql.asp?filename=trysql_select_exist
s
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QUESTÕES

Prof. Raphael Lacerda

No contexto da implementação de bancos de dados, o acrônimo ACID denota o
conjunto de propriedades que devem ser observadas por sistemas
transacionais. Essas quatro propriedades são:

A Amorfabilidade, Concorrência, Integridade e Durabilidade;

B Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade;

C Atualização, Coesão, Inserção e Deleção;

D Auditabilidade, Conformidade, Independência e Distribuição;

E Automação, Concorrência, Integridade e Distribuição.

FGV/TJ-RO/2021
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As funções de um sistema de gerenciamento de banco de dados (SGBD)
incluem

A gerenciar a integridade de dados, o dicionário e o armazenamento de
dados, bem como a memória do computador enquanto o SGBD estiver em
execução.

B transformar e apresentar dados, controlar o acesso de multiusuário e
prover interfaces de comunicação do banco de dados.

Prof. Raphael Lacerda

Sefaz-RS/2019

Prof. Raphael Lacerda

Sefaz-RS/2019
C gerenciar o becape e a recuperação dos dados, bem como o
escalonamento de processos no processador por meio do banco de dados.

D gerenciar o sistema de arquivos e a segurança do banco de dados.

E gerenciar a entrada e saída de dispositivos, linguagens de acesso ao banco
de dados e interfaces de programação de aplicações.
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A respeito de SGBDs, assinale a opção correta.

A Um SGBD, por definição, não é flexível, dada a dificuldade de mudar a
estrutura dos dados quando os requisitos mudam.

B Um SGBD é um software que não prevê as funções de definição,
recuperação e alteração de dados, sendo essa tarefa a função básica de um
sistema de banco de dados.

Prof. Raphael Lacerda

TCE-PB/2018

Prof. Raphael Lacerda

TCE-PB/2018
C A consistência de dados é o princípio que determina a manutenção de
determinado dado em vários arquivos diferentes.

D Conforme o princípio da atomicidade, caso ocorra erro em determinada
transação, todo o conjunto a ela relacionado será desfeito até o retorno ao
estado inicial, como se a transação nunca tivesse sido executada.

E O controle de concorrência é o princípio que garante e permite a
manipulação, no mesmo momento, de um mesmo dado por mais de uma
pessoa ou um sistema.
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FGV/2022
A avaliação dos funcionários de uma empresa é realizada por meio de um sistema hospedado em sua
infraestrutura de servidores, gerenciada por uma equipe de especialistas. Ao emitir o seguinte relatório de
avaliação, o gerente observou que João havia melhorado muito seu desempenho no último semestre. Ao ser
questionado, o avaliador Luiz negou ter feito tal avaliação.

Ao investigar o ocorrido, a equipe de segurança detectou a modificação deliberada da avaliação no banco de dados
do sistema.

O princípio de segurança da informação violado foi o da:

A confidencialidade;

B integridade;

C disponibilidade;

D autenticidade;

E exclusividade.

FGV/2022

Considere um banco de dados que contém uma tabela com os atributos CPF, Nome, RG e Endereço, com
milhões de registros.

Sabe-se que cada pessoa tem seus próprios CPF e RG e um único nome, embora possa haver homônimos.

Sendo assim, a dependência funcional que NÃO existe entre os atributos dessa tabela é:

A CPF Imagem associada para resolução da questão Nome

B CPF Imagem associada para resolução da questão RG

C Endereço Imagem associada para resolução da questão CPF

D RG Imagem associada para resolução da questão Endereço

E RG Imagem associada para resolução da questão Nome
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Supondo-se que a tabela T (descrita anteriormente) esteja normalizada até a forma normal
Boyce-Codd, a dependência funcional que NÃO se verifica nessa tabela é:

Alternativas

A A → B

B B → D

C C → B

D C → D

E A, D → B

FGV/TCE-AM/2021

FGV/2022
Cada clube deve jogar quatro vezes, duas como mandante e duas como visitante.

As colunas golsM e golsV registram o número de gols dos times mandantes e visitantes, respectivamente, em cada jogo. Ambas são 
nulas enquanto o jogo não for realizado. 

Dependências funcionais têm um papel importante na teoria de bancos de dados. Tomando por base a instância da tabela JOGO, 
definida anteriormente, assinale a dependência funcional que pode ser corretamente depreendida. 

A mandate → golsM

B mandate, visitante → golsM

C golsM → mandante  

D golsM, golsV → mandante, visitante  

E visitante → gols, golsV 
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FGV/2022

Considere a tabela JOGO. No MS SQL Server, com a configuração default,
assinale o comando que produz corretamente a lista de jogos que ainda não
foram realizados.

A select mandante, visitante from JOGO where golsM is null and golsV is null

B select mandante, visitante from JOGO where golsM = null and golsV = null

C select mandante, visitante from JOGO where golsM <> null and golsV <> null

D select mandante, visitante from JOGO where golsM = null or golsV = null

E select mandante, visitante from JOGO where golsM <> null or golsV <> null

Prof. Raphael Lacerda

FGV/2020
Durante o projeto de uma base de dados relacional, após o processo de
normalização ter iniciado, se uma relação apresentar chave primária
composta, é correto garantir que esta relação está na

A 1a Forma Normal.

B 2a Forma Normal.

C 3a Forma Normal.

D Forma Normal de Boyce-Codd.

E 4a Forma Normal.
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FGV/2022
Para a tabela T3, descrita anteriormente, considere os comandos SQL a seguir.

I. select * from T3 where E <> NULL

II. select * from T3 where not (E is NULL)

III. select * from T3 where not (E = NULL)

Sobre esses comandos, executados com a instância da tabela T3 descrita anteriormente, é correto concluir que:

A somente I e II produzem resultados equivalentes;

B somente I e III produzem resultados equivalentes;

C somente II e III produzem resultados equivalentes;

D todos produzem resultados diferentes entre si;

E todos produzem resultados equivalentes.

SQL NULL Values

● NULL = sem valor
● Como testar?

○ is null | is not null
○ SELECT CustomerName, ContactName, Address FROM Customers WHERE Address IS 

NULL;

● Não é possível usar =, <, <>

https://www.w3schools.com/sql/sql
_null_values.asp

https://stackoverflow.com/questions
/5658457/not-equal-operator-on-
null

<> is Standard SQL-92; != is its equivalent. 
Both evaluate for values, which NULL is not 
-- NULL is a placeholder to say there is the 
absence of a value.
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FGV/2022

Considerando-se a instância da tabela T (descrita anteriormente), analise o comando SQL abaixo.

update T

set a = a + 32

where

exists (select * from T t2 where T.c > t2.D)

O número de registros da tabela T afetados pela execução desse comando é:

FGV/2022

Alternativas

A zero;

B um;

C dois;

D três;

E quatro.
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Lembrando

SELECT P.ID, P.nome FROM produto P WHERE

EXISTS (

SELECT

V.ID_PRODUTO

FROM

venda_produto V

WHERE

V.ID_PRODUTO = P.ID

)

https://www.devmedia.com.br/sql-
exists/41176

No contexto do SQL Server, assinale os comandos utilizados para remover
registros de uma tabela.

A ALTER/ERASE

B DELETE/TRUNCATE

C DROP/DUMP

D ERASE/REMOVE

E REWRITE/EXCLUDE

FGV/IMBEL/2021
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Na criação de esquemas de bancos de dados relacionais a partir de
modelos/diagramas de entidades e relacionamentos, a implementação física de
relacionamentos M:N é usualmente feita por meio de

A chaves primárias.

B índices não únicos.

C restrições de validação.

D tabelas.

E triggers.

FGV/2022

MPC-PA/2019
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De acordo com as informações do texto 9A1-I, assinale a opção correta, com
relação à leitura das regras do negócio representadas no modelo
apresentado.

A Ao realizar uma reserva, o cliente pode escolher um ou vários trechos de
voo. Existem várias opções de aeronaves para o trecho reservado.

B Ao realizar uma reserva, o cliente pode escolher um ou vários trechos de
voo, mas existe apenas uma aeronave alocada para o trecho reservado.

MPC-PA/2019

MPC-PA/2019
C Ao realizar uma reserva, o cliente pode escolher apenas um trecho de voo,
mas existem várias opções de aeronaves para o trecho reservado.

D Um trecho de voo está relacionado a apenas uma reserva.

E Ao realizar uma reserva, o cliente recebe um único número de assento,
válido para todos os trechos que forem reservados.
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Cespe/PC-DF/2021
De acordo com a primeira forma normal do modelo relacional, atributos
compostos por vários valores são representados diretamente em uma tupla
e em suas relações nas tabelas do banco de dados.

Cespe/TCE-RJ/2021
Os relacionamentos entre os elementos de um sistema podem ser expressos
por meio de diagramas como o modelo entidade-relacionamento (MER),
que permite organizar o sistema de banco de dados em entidades, atributos,
relacionamentos e associações.
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TCE-RJ Análise de Informações
Prof. Raphael Lacerda

BI
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BI

Prof. Raphael Lacerda

Prof. Raphael Lacerda

organizados, 
limpos,
preenchidos, 
otimizados,
compliance, 
padronizados

Recuperar

523

524



Prof. Raphael Lacerda

ETL

ETL - 
● EXTRACT
● TRANSFORM
● LOAD

Prof. Raphael Lacerda

ELT

https://www.astera.com/pt/type/blog/etl-vs-
elt-whats-the-difference/
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Prof. Raphael Lacerda

ELT
● processo mais ágil para o 

carregamento e o processamento 
de dados

● reduz consideravelmente o tempo 
de carregamento de dados

● engenheiros de dados focam 
apenas nas  etapas de extração e 
carregamento

● responsabilidade da transformação 
de dados fica nas mãos de 
profissionais próximos à empresa

● Dados brutos

TCE-RJ Análise de Informações
Prof. Raphael Lacerda

Modelando

527

528



TCE-RJ Análise de Informações
Prof. Raphael Lacerda

Modelando

operações

Prof. Raphael Lacerda
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QUESTÕES

Prof. Raphael Lacerda

Uma organização deseja implementar um pipeline de dados e está avaliando a opção mais
adequada para o seu contexto de operação. Em torno de 40% dos dados consumidos pela
organização se encontram em planilhas eletrônicas que contêm dados sensíveis, produzidas
semanalmente por suas unidades de negócio. Os outros 60% dos dados se encontram em alguns
bancos de dados relacionais de sistemas de produção da organização. O tamanho da base é de
moderado a pequeno, mas existe a necessidade de conformidade com normas de privacidade e
confidencialidade dos dados. O objetivo do pipeline é fornecer insumos para um departamento
que realiza análises de dados com métodos não supervisionados de aprendizagem de máquina
para elaborar relatórios periódicos mensais. A organização está avaliando a construção de um
Armazém de Dados (ETL) ou de um Lago de Dados (ELT).

Prof. Raphael Lacerda

FGV/2022
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Prof. Raphael Lacerda

FGV/2022
A proposta de modelo adequada e corretamente justificada é

A Armazém de Dados. Ambos os modelos são adequados, mas Lago de Dados tem maior latência
até a carga (L) e custo maior;

B Armazém de Dados. Esse modelo possui menor latência até a carga (L) e, ao contrário do Lago
de Dados, opera de forma eficiente com dados relacionais;

C Armazém de Dados. O processo ETL é mais adequado para o tratamento dos dados sensíveis e
os casos de uso são bem conhecidos;

D Lago de Dados. Esse modelo possui menor latência até a carga (L) e permite a extração (E) de
dados semiestruturados e não estruturados;

E Lago de Dados. Esse modelo não necessita de hardware especializado e, ao contrário do
Armazém de Dados, possibilita tarefas de aprendizado de máquina.

Prof. Raphael Lacerda

FGV/2018
Em relação às características dos data warehouses, analise as afirmativas a
seguir.

I. Visa facilitar o processo de tomada de decisão.

II. São mais voláteis, em comparação com os bancos de dados transacionais.

III. Possui um modelo de dados baseado em tabela do tipo QBE.

Está correto o que se afirma em

533

534



Prof. Raphael Lacerda

FGV/2018
I. Constituem o material primordial dos processos de computação e agregação 
das consultas.

II. Contêm referências às dimensões a elas associadas.

III. Podem conter registros de tempo (time stamps).

Prof. Raphael Lacerda

FGV/2018
No âmbito da utilização de bancos de dados no papel de “data warehouse”, é
usualmente aceitável que as tabelas não estejam plenamente normalizadas.

Assinale a opção que mostra porque essa característica, embora indesejada, é
admitida.

A As dependências funcionais tornam-se obsoletas.

B As operações de insert/update não estão mais sujeitas ao controle de concorrência.

C Facilita os processos de ETL.

D Não é possível criar bancos de dados históricos normalizados.

E Simplifica as consultas e melhora o tempo de resposta.
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Prof. Raphael Lacerda

FGV/2014

Prof. Raphael Lacerda

FGV/2014
Você decidiu isolar os dados sobre o bar Confraria, tentando descobrir o consumo de cada
cliente individualmente. As manobras de interface que você deverá executar são conhecidas
como

A Slice, para isolar apenas um bar, e Drill Down, para ir para o nível de Cliente.

B Drill Down, para isolar apenas um bar, e Slice, para ir para o nível de Cliente.

C Dice, para isolar apenas um bar, e Slice, para ir para o nível de Cliente.

D Drilll up, para isolar apenas um bar, e Drill Down, para ir para o nível de Cliente

E Slice, para isolar apenas um bar, e Dice, para ir para o nível de Cliente.
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Prof. Raphael Lacerda

FGV/2013
As alternativas a seguir referem-se às funcionalidades típicas e pré-
programadas de um datawarehouse, à exceção de uma. Assinale-a:

A Slice e Dice.

B Rollup.

C Drilldown.

D Giro

E Cut e Roll.

Cespe/2021
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Cespe/2021

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

Cespe/2021

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

A métrica qtd_faltas é aditiva
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Cespe/2021

Tecnologias que recuperam dados de muitas fontes, limpando-os e carregando-os em data
warehouse, e que fazem parte de qualquer projeto centrado em dados denominam-se

Alternativas

A Depósitos de Dados Operacionais (ODS).

B ETL (Extract, Transform and Load).

C BPM (Business Performance Management).

D OLTP (online transaction processing).

E KPI (Key Performance Indicators).

Cespe/2021

Em um sistema de BI, a coleção de ferramentas utilizada como componente para manipular,
minerar e analisar os dados no DW (data warehouse) denomina-se

Alternativas

A OLAP (online analytical processing).

B BPM (Business Performance Management).

C Análise de Negócio.

D Dashboard.

E Processamento de Transações.
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Cespe/2021

Uma das principais características de big data é que seu custo de
armazenamento de dados é relativamente baixo se comparado a um
data warehouse.

Cespe/2021

Os objetivos característicos do BI (business intelligence) incluem

A possibilitar acessos interativos a dados, a sua manipulação e a realização de análises apropriadas pelos
gestores e analistas, com base na transformação desses dados em informações, decisões e ações.

B criar um conjunto de processos para gerenciar relacionamentos com clientes efetivos e potenciais e com
parceiros de negócios, por meio de marketing, vendas e serviços, independentemente do canal de
comunicação.

C gerenciar os produtos e os serviços direcionados aos consumidores, por meio de uma rede de
organizações interligadas, com base no gerenciamento de uma cadeia de suprimentos.

D estabelecer relação entre a eficácia na gestão e a estratégia de negócio, a partir de uma composição
balanceada de medidas, de metas, de objetivos e de requisitos para essa finalidade.
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Cespe/2021

O esquema de estrela é formado por uma tabela de fatos e várias tabelas
auxiliares, denominadas tabelas dimensionais. A consulta ocorre
inicialmente nas tabelas dimensionais e depois na tabela de fatos, por
meio de uma estrutura de chaves estrangeiras.

Cespe/2021

Em DW (data warehouse), conjunto de dados voltado para oferecer suporte à tomada de decisões, os dados

Alternativas

A devem ser inseridos em seu formato original, cada um com sua unidade de medida, quando forem provenientes
de diferentes fontes.

B utilizam, ao mesmo tempo, em um DW em tempo real, as estruturas relacional e multidimensional para
proporcionar aos usuários acesso fácil e ativo aos dados.

C devem ser alterados de modo a permanecerem atualizados à medida que as fontes de dados sejam registradas e
modificadas.

D detectam tendências e relações de longo prazo para previsão, com uma qualidade temporal para cada DW, sem
necessariamente mostrar o status atual.
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Cespe/2021

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

MINING

Prof. Raphael Lacerda
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Prof. Raphael Lacerda

Prof. Raphael Lacerda
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Prof. Raphael Lacerda

5 v’s

clusterização em SC

Prof. Raphael Lacerda
https://www.aquare.la/inteligencia-artificial-aplicada-as-obras-de-santa-catarina/
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Clustering

Prof. Raphael Lacerda

Aglomerativo (AGNES)
● bottom-up (juntado)

Prof. Raphael Lacerda
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Divisível (DIANA)
● top-down (separando)
● Nó raiz

Prof. Raphael Lacerda

https://bolapresa.com.br/as-
13-posicoes-do-basquete/
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Prof. Raphael Lacerda

Holdout
● Dividir o dataset em dois: train e o test (80/20)
● Random subsampling - repetir o holdout várias vezes
● Ótimo para grandes conjuntos de dados

Prof. Raphael Lacerda

Cross-Validation
● k-fold cross-validation
● dividido randomicamente em grupos (test e train)
● Dá uma melhor ideia de como o modelo vai ser eficiente de acordo com

dados não previstos

https://medium.com/@eijaz/holdout-vs-cross-validation-in-machine-learning-
7637112d3f8f
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Prof. Raphael Lacerda

k-Nearest-Neighbors (k-NN)
● Aprendizado supervisionado por analogia
● comparativo entre um registro de teste e treinamento que são similares
● a classe de xq é dada pela classe que ocorrer com maior frequência

entre os k vizinhos

https://towardsdatascience.com/building-a-k-nearest-
neighbors-k-nn-model-with-scikit-learn-51209555453a

Prof. Raphael Lacerda

Regressão / Predição
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Prof. Raphael Lacerda

Associação

Prof. Raphael Lacerda

Agrupamento
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Prof. Raphael Lacerda

MACHINE LEARNING
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Prof. Raphael Lacerda

MACHINE LEARNING

MACHINE LEARNING DEEP LEARNING

O que é? Ciência para fazer com que 
computadores realizem ações sem 

precisarem serem programados

algoritmo mais sofisticado de machine 
learning, construído a partir do princípio 

das redes reurais

Como funciona? algoritmos abastecidos com dados, 
aprendem e depois fazer predições 

(dados essencialmente estruturados)

suporte e trabalho com bigdata e 
funciona como mente prórpia através de 

sobreposição de layers não lineares 
(dados essencialmente não 

estruturados)

Quando surgiu? anos 80 como forma de colocar em 
prática conceitos de inteligência artificial

anos 2010 com computadores super 
poderemos e aumento de dados 

disponíveis
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QUESTÕES

Prof. Raphael Lacerda

Prof. Raphael Lacerda

FGV/SEFAZ-ES/2021
Maria está preparando um relatório sobre as empresas de serviços de um município, de modo a
identificar e estudar o porte dessas empresas com vistas ao estabelecimento de políticas públicas e
previsões de arrecadação. Maria pretende criar nove grupos de empresas, de acordo com os valores
de faturamento, e recorreu às técnicas usualmente empregadas em procedimentos de data mining
para estabelecer as faixas de valores de cada grupo. Assinale a opção que apresenta a técnica
diretamente aplicável a esse tipo de classificação.

A Algoritmos de associação.

B Algoritmos de clusterização.

C Árvores de decisão.

D Modelagem de dados.

E Regressão linear.
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Prof. Raphael Lacerda

FGV/2017
Para carregar esses dados no Data Warehouse com a descrição dos turnos no lugar de seu código, 
Daniel deve desenvolver um programa para ler os dados do arquivo, realizar transformações e 
carregar o resultado no banco de dados.

A ferramenta a ser utilizada por Daniel é:

A ETL;

B OLAP;

C Data Mining;

D ODBC;

E XSLT.

Prof. Raphael Lacerda

FGV/2015
Em um Data Warehouse, as tabelas Dimensão possuem uma chave primária que identifica unicamente um
registro. Usar chaves oriundas dos bancos de dados transacionais da produção pode gerar problemas
decorrentes da sua alteração deliberada, como:

• a produção pode decidir reusar a chave primária na virada de ano levando à exclusão de alguns registros; e

• empresas podem se fundir acarretando a modificação das regras de construção de chaves primárias.

Para evitar tais problemas, de forma que o valor da chave primária das tabelas Dimensão seja único para
todo o sistema, portanto nunca reutilizadas; e que o valor da chave não contenha nenhum significado
semântico, deve-se usar a chave:

A surrogada; B estrangeira; C externa; D candidata; E superkey.
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Prof. Raphael Lacerda

FGV/2017
Os termos Business Intelligence (BI) e Big Data confundem-se em certos
aspectos. Uma conhecida abordagem para identificação dos pontos críticos
de cada paradigma é conhecida como 3V, e destaca:

A variedade, visualização, volume;

B velocidade, virtualização, volume;

C variedade, velocidade, volume;

D virtualização, visualização, volume;

E variedade, visualização, virtualização.

Prof. Raphael Lacerda

Câmara-PQ/2021
O processo de extrair padrões consistentes de uma grande quantidade de
dados, gerando introspecções valiosas, é chamado de

A E-commerce.

B Big Data.

C Data Center.

D Data Warehouse.

E Data Mining.
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Prof. Raphael Lacerda

SEED-PR/2021
Assinale a opção que apresenta a denominação de um conjunto de dados que
contém tipos de dados não estruturados e semiestruturados, como texto, áudio
e vídeo, e que exige um pré-processamento adicional para obter significado e
dar suporte a metadados, com o objetivo de que estes sejam usados para
resolver problemas de negócios.

A banco de dados NoSQL

B machine learning (aprendizado de máquina)

C text mining (mineração de texto)

D data warehouse

E Big Data

Prof. Raphael Lacerda

DETRAN-RN/2010
Sobre Data Mining, pode-se afirmar que:

A Refere-se à implementação de banco de dados paralelos.

B Consiste em armazenar o banco de dados em diversos computadores.

C Relaciona-se à capacidade de processar grande volume de tarefas em um
mesmo intervalo de tempo.

D Permite-se distinguir várias entidades de um conjunto.

E Refere-se à busca de informações relevantes a partir de um grande volume
de dados.
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Prof. Raphael Lacerda

Senado/2008
Considerando as diferentes técnicas de mineração de dados, não é correto afirmar que:

A em Regras de Associação, confiança refere-se a quantas vezes uma regra de associação se verifica
no conjunto de dados analisado.

B correlação canônica e análise múltipla de discriminante são técnicas utilizadas para análise
multivariada.

C na análise de grupamentos, medidas de correlação, medidas de distância e medidas de associação
são alguns dos métodos utilizados para medir a semelhança entre objetos.

D a classificação é considerada um exemplo de aprendizado supervisionado, enquanto o agrupamento
é considerado exemplo de aprendizado não supervisionado.

E regressão é uma aplicação especial da regra de classificação, onde a regra é considerada uma função
sobre variáveis, mapeando-as em uma classe destino.

POWER BI

Prof. Raphael Lacerda
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Self-Service BI

● Tradicional x Self Service
● Tradeoffs

https://searchbusinessanalytics.tec
htarget.com/definition/self-service-
business-intelligence-BI

https://blog.bi9.com.br/self-service-
bi-autonomia-para-o-usuario/
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Self-Service BI

Power BI
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Power BI

Conceitos Básicos

● Blocos de Construção
○ dashboards, relatórios, pastas de trabalho, conjuntos de dados e fluxos de dados.

● Capacidade
● Workspaces

https://docs.microsoft.com/pt-
br/power-bi/fundamentals/service-
basic-concepts

583

584



Dashboard x Report

https://www.educba.com/power-bi-
dashboard-vs-report/

Elementos Principais

● Power BI Desktop
● SaaS - Power BU
● Mobile Apps

https://docs.microsoft.com/pt-
br/power-bi/fundamentals/power-bi-
overview
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Desktop

Serviço - app.powerbi.com

● às vezes chamado de Power BI online, é a parte SaaS (software como
serviço) do Power BI.
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Desktop x Serviço

https://docs.microsoft.com/pt-
br/power-bi/fundamentals/service-
service-vs-desktop

Desktop x Serviço

A maioria dos designers de relatórios do Power BI que trabalham em
projetos de business intelligence usa o Power BI Desktop para criar
relatórios do Power BI e o Serviço do Power BI para colaborar e distribuir
seus relatórios.

https://docs.microsoft.com/pt-
br/power-bi/fundamentals/service-
service-vs-desktop
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Elementos de Suporte

● Power BI Report Builder
● Servidor de Relatórios

https://docs.microsoft.com/pt-
br/power-bi/fundamentals/power-bi-
overview

Fluxo de Trabalho

● Um fluxo de trabalho comum no Power BI começa pela conexão com
fontes de dados no Power BI Desktop e pela criação de um relatório.
Você então publica esse relatório do Power BI Desktop no serviço do
Power BI e o compartilha para que os usuários de negócios no
serviço do Power BI e nos dispositivos móveis possam exibir e
interagir com o relatório.

https://docs.microsoft.com/pt-
br/power-bi/fundamentals/service-
basic-concepts
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Elementos

● Power BI Desktop
● SaaS - Power BU
● Mobile Apps

https://docs.microsoft.com/pt-
br/power-bi/fundamentals/power-bi-
overview

QUESTÕES

Prof. Raphael Lacerda
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Cespe/SEFAZ-AL/2021

O Microsoft PowerBI é uma ferramenta de inteligência de negócios self-
service que, para uso em grupo, colaborativo e ilimitado, demanda uma
capacidade dedicada e workspaces.

Comperv/2019

No universo das tecnologias de gestão, tem se destacado o uso de ferramentas de apoio à decisão, inclusive nas
organizações públicas. O Power BI é uma dessas ferramentas, permitindo uma ampla modelagem e análise em
tempo real para dar suporte ao mecanismo de decisões e à análise de projetos de grupo, de divisões ou de
organizações inteiras. Analise as seguintes afirmativas sobre essa ferramenta da Microsoft ®.

I O Power BI tem três elementos: o Desktop, o serviço e o Mobile, todos projetados para permitir a criação, o
compartilhamento e o consumo de análises de negócios.

II No Power BI, o fluxo de trabalho comum começa no Power BI Desktop, em que um relatório é criado.

III Os relatórios são publicados no serviço do Power BI e, depois, podem ser compartilhados para outros usuários
que consomem as informações por meio do Power BI Mobile.

IV Os blocos de construção básicos no Power BI são os seguintes: visualizações, conjuntos de dados, análises,
painéis e blocos.
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Cespe/Depen/2021

O PowerBI é uma ferramenta moderna utilizada para gerar dashboards
de visualização de dados oriundos de fontes separadas e que facilita a
integração de conteúdos armazenados em arquivos de formatos
diferentes.

Comperv/2019

Os arquivos do Power BI podem ser salvos em pastas on line compatíveis
ou em um arquivo local.
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OBRIGADO!
FOCO NA 
APROVAÇÃO

Prof. Raphael Lacerda

@canetas.pretas

@canetaspretas

@
oscanetaspretas

@canetaspretas
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