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LÍNGUA PORTUGUESA

1.(FGV - 2021 - IMBEL - CARGOS DE NÍVEL MÉDIO)
“(...) Minas já escolheu o território de sua capital cuja 

descrição Olavo Bilac está fazendo na Gazeta. Belo Hori-
zonte parece antes uma exclamação que um nome. So-
bram na história mineira homens honrados e patriotas 
para designar a capital futura.”

Machado de Assis

Pode-se deduzir da leitura desse segmento que
(A) Olavo Bilac já havia escrito um poema sobre a 
futura capital.
(B) Machado de Assis já havia apontado um nome 
patriótico para a futura capital.
(C) “Belo Horizonte” não era visto por Machado como 
um bom nome para a futura capital mineira.
(D) O território destinado à futura capital mineira era 
montanhoso e completamente desconhecido.
(E) A escolha de um nome de homem não considera-
do honrado e patriota para a capital de Minas já tinha 
sido sugerida.

2.(FGV - 2021 - IMBEL - CARGOS DE NÍVEL MÉDIO)
“A grande tragédia da ciência: o massacre de uma bela 

hipótese por parte de um horrível fato.” 
(A. Huxley)

Esse pensamento confirma um problema da investiga-
ção científica. Assinale a opção que o apresenta.

(A) Os fatos não confirmarem as hipóteses.
(B) Os fatos se apoiarem em hipóteses possíveis.
(C) As hipóteses serem comprovadas pelos fatos.
(D) Não serem criadas hipóteses prováveis para os 
fatos.
(E) Os fatos e as hipóteses mostrarem harmonia 
completa.

3.(FGV - 2021 - IMBEL - CARGOS DE NÍVEL MÉDIO)
Assinale a opção que apresenta o pensamento que se 

estrutura a partir de uma oposição.
(A)  “A ciência comete suicídio quando adota um 
credo.”
(B)  “Não há nenhum mal no átomo, apenas na alma 
dos homens.”
(C) “Uma ciência que hesita em esquecer seus funda-
dores está perdida.”
(D) “O cientista não é o homem que fornece as verda-
deiras respostas; é quem faz as verdadeiras pergun-
tas.”
(E) “É preciso observar simplesmente; o espírito do 
observador deve ser passivo, ou seja, deve calar-se; 
ele ouve a natureza e escreve o que ela dita.”

4.(FGV - 2021 - IMBEL - CARGOS DE NÍVEL MÉDIO)
Um pensamento célebre diz:
“Conhece-te a ti mesmo.”
Assinale a opção que mostra a variação formal de pes-

soa dessa frase imperativa que está gramaticalmente errada.
(A) Conheçamo-nos a nós mesmos.
(B)  Conheçam-se a vocês mesmos.
(C)  Conhecei-vos a vós mesmos.
(D) Conheça-se a você mesmo.
(E) Conheço-me a mim mesmo.

5.(FGV - 2021 - IMBEL - CARGOS DE NÍVEL MÉDIO)
Todas as frases a seguir estruturam-se a partir de uma 

comparação, à exceção de uma. Assinale-a.
(A) “O sono é um rastejar do homem dentro de si 
mesmo.”
(B) “Sem dúvida o sonho é para o espírito o que o 
sono é para o corpo.”
(C) “Quem conhece os outros é sábio; quem conhece 
a si mesmo é iluminado.”
(D) “É tão difícil observar a si mesmo quanto olhar 
para trás sem se voltar.”
(E) “Para o socialismo, assim como para a religião 
cristã, a pior propaganda são os seus sequazes.”

6.(FGV - 2021 - IMBEL - CARGOS DE NÍVEL MÉDIO)
“Diz-se da melhor companhia: sua conversa é instruti-

va; seu silêncio, formativo.”
O emprego da vírgula é justificado na frase acima pela 

mesma razão em que ocorre na seguinte frase:
(A) “A imaginação não faz castelos no ar, mas trans-
forma cabanas em castelos no ar.”
(B) “O homem ama a companhia, mesmo que seja 
apenas a de uma vela que queima.”
(C) “Para o desesperado, a partida não parece menos 
impossível do que o retorno.”
(D) “Ai de quem é só, pois se cai não tem quem o 
levante.”
(E) “Beber pouco é bom. Não beber, trágico.”

7.(FGV - 2021 - IMBEL - CARGOS DE NÍVEL MÉDIO)
“O pessimismo, depois que você se acostuma com ele, 

é tão agradável quanto o otimismo.”
Assinale a opção que mostra a maneira de reescrever 

essa frase que modifica o seu sentido original.
(A)  O pessimismo, após acostumar-se com ele, é tão 
agradável quanto o otimismo.
(B) Tão agradável quanto o otimismo é o pessimismo, 
após acostumar-se com ele.
(C) O pessimismo é tão agradável quanto o otimismo, 
depois que você se acostuma com ele.
(D) O pessimismo é tão agradável quanto o otimismo, 
desde que você se acostume com ele.
(E) Depois que você se acostuma com o pessimismo, 
ele é tão agradável quanto o otimismo.
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8.(FGV - 2021 - IMBEL - CARGOS DE NÍVEL MÉDIO)
“Minha história foi composta como uma aquisição 

para a eternidade, não para ser ouvida por ocasião do 
triunfo na competição de um dia.”

Na frase acima, o conector que mostra seu valor se-
mântico corretamente é:

(A) como / modo.
(B) para / tempo.
(C) para / direção.
(D) por / causa.
(E) de / propriedade.

9.(FGV - 2021 - IMBEL - CARGOS DE NÍVEL MÉDIO)
“Não sei ver nada do que vejo; vejo bem apenas o que 

relembro.”
A mesma relação entre as formas verbais sublinhadas 

se repete de forma correta em
(A) fazer / faço.
(B) prover / provo.
(C) comprar / comprei.
(D) trazer / trazia.
(E) dizer / diz.

10.(FGV - 2021 - IMBEL - CARGOS DE NÍVEL MÉDIO)
“Onde intervém o favor e as doações, abate-se os obs-

táculos e desfaz-se as dificuldades.”
Em termos de norma culta, podemos dizer que:
(A)  as três formas sublinhadas estão corretas.
(B) as três formas sublinhadas estão incorretas.
(C)  somente as duas primeiras formas estão corretas.
(D) somente as duas últimas formas estão corretas.
(E)  somente está correta a primeira forma.

11.(FGV - 2021 - IMBEL - CARGOS DE NÍVEL MÉDIO)
“Quando o mar está calmo, todo mundo pode ser ti-

moneiro.”
Essa frase nos diz que
(A) Podemos gastar dinheiro se estamos bem finan-
ceiramente.
(B)  Todos mostramos qualidades, se a situação nos 
favorece.
(C) Ninguém quer viajar quando o mar está em tem-
pestade.
(D) Nunca devemos recuar diante de um perigo.
(E)  Devemos nos preparar para sermos úteis.

12.(FGV - 2021 - IMBEL - CARGOS DE NÍVEL MÉDIO)
Assinale a frase em que todos os termos estão em-

pregados em sentido lógico, sem exemplos de linguagem 
figurada.

(A) “A ignorância não é inocência, mas pecado.”
(B) “A cultura é o melhor conforto para a velhice.”
(C)  “Nem mesmo os deuses lutam contra o destino.”

(D) “É melhor saber coisas inúteis do que não saber nada.”
(E) “As raízes da cultura são amargas, mas os frutos 
são doces.”

13.(FGV - 2021 - IMBEL - CARGOS DE NÍVEL MÉDIO)
Segundo a norma culta, assinale a frase em que o de-

monstrativo sublinhado está bem empregado.
(A) “Nada é gratuito nesse mundo em que vivemos.”
(B) “É preciso sempre desculpar-se por ter agido bem 
– nada fere mais do que isso.”
(C)  “Marido e mulher amavam os hóspedes, porque 
sem aqueles acabavam brigando.”
(D) ”Isto que é estrangeiro tem sempre uma aparên-
cia aristocrática para nós.”
(E)  “Não quero que as pessoas sejam muito gentis; 
isto me poupa do trabalho de gostar muito delas.”

14.(FGV - 2021 - IMBEL - CARGOS DE NÍVEL MÉDIO)

“A história é um pesadelo do qual estou tentando 
acordar.” Nesta frase emprega-se corretamente a expres-
são “do qual” em função de ter sido empregado o verbo 
“acordar”.

Assinale a opção em que o termo sublinhado está em-
pregado corretamente.

(A) “A cultura histórica tem o objetivo de manter viva 
a consciência de que a sociedade humana tem do 
próprio passado.”
(B) “A história é uma galeria de quadros de onde há 
poucos originais e muitas cópias.”
(C) ”Compra não o que consideras oportuno, mas no 
que te falta.”
(D) “A maior parte das coisas de que dizemos e faze-
mos não é necessária.”
(E) “Esses são os problemas de que devemos falar na 
reunião.”

15.(FGV - 2021 - IMBEL - CARGOS DE NÍVEL MÉDIO)
Leia a seguinte frase:
“A história é testemunha do passado, luz da verdade, 

vida da memória, mestra da vida, anunciadora dos tempos 
antigos.”

Assinale a opção que mostra os dois termos que são 
complementos do vocábulo anterior.

(A) da memória / da vida.
(B) do passado / da verdade.
(C)  da verdade / da memória.
(D)  da vida / dos tempos antigos.
(E) dos tempos antigos / da verdade.
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6.(FGV - 2021 - IMBEL - ADVOGADO)

Mário pensou em um número de dois algarismos, 
multiplicou por 3, somou 17, inverteu a ordem dos al-
garismos e obteve um número do conjunto {63, 64, 65, 
66, 67}.

O número que Mário pensou foi

(A)  12.
(B) 13.
(C) 14.
(D)  15.
(E)  16.

7.(FGV - 2018 - CÂMARA DE SALVADOR - BA - 
ANALISTA LEGISLATIVO MUNICIPAL - MESA DIRETO-
RA (OUVIDORIA)

Uma ONG dedicada ao apoio a crianças especiais 
atendeu, em 2016, 150 crianças, com um dispêndio total 
de R$ 120.000,00. Em 2017, a ONG atendeu 160 crian-
ças, com um dispêndio total de R$ 180.000,00.

Comparando-se os anos de 2016 e de 2017, é correto 
afirmar que a ONG foi:

(A) mais eficaz em 2016 e mais efetiva em 2017;
(B) mais eficiente e mais efetiva em 2017;
(C)  igualmente eficaz, eficiente e efetiva nos dois 
anos;
(D)  mais eficaz e mais eficiente em 2017;
(E) mais eficaz e menos eficiente em 2017.

8.(FGV - 2013 - TCE-BA - AGENTE PÚBLICO)
Deseja-se arrumar como cinco letras da sigla TCE-BA 

nos cinco retângulos da figura a seguir, de modo que 
como vogais fiquem na linha de cima e como consoantes 
na linha de baixo.

O número total de maneiras de se fazer esta arruma-
ção é

(A) 4.
(B) 6.
(C)  12.
(D) 18.
(E) 24.

9.(FGV - 2013 - TCE-BA - AGENTE PÚBLICO)

No mês de Setembro de determinado ano houve cin-
co domingos.

Assinale a alternativa que indica o dia da semana 
que, obrigatoriamente, também ocorreu cinco vezes no 
mês de outubro do mesmo ano.

(A) Sexta-feira.
(B) Sábado.
(C)  Domingo.
(D)  Segunda-feira.
(E) Terça-feira.

10.(FGV - 2013 - TCE-BA - AGENTE PÚBLICO)

Considere uma sentença:
“Gosto de jiló e não gosto de quiabo”. Uma sentença 

logicamente equivalente à negação da sentença dada é
(A) Não gosto de jiló e gosto de quiabo.
(B) Não gosto de jiló e não gosto de quiabo.
(C)  Se gosto de jiló então gosto de quiabo.
(D) Se não gosto de jiló então gosto de quiabo.
(E)  Se não gosto de quiabo então gosto de jiló.

11.(FGV - 2013 - TCE-BA - AGENTE PÚBLICO)
Em um enfeite de Natal, pequenas lâmpadas verme-

lhas e brancas são colocadas em um fio. Representando 
vermelhas com V e brancas com B, as lâmpadas são colo-
cadas de acordo com o padrão a seguir:

VVVBBBBVVVBBBBVVV ...

Sempre três lâmpadas vermelhas, seguidas de qua-
tro lâmpadas brancas. A primeira lâmpada é vermelha e 
a distância entre duas lâmpadas consecutivas é sempre 
de 3 cm.

A distância, em centímetros, entre a segunda lâmpa-
da vermelha e a quadragésima lâmpada vermelha é

(A)  261.
(B) 264.
(C)  267.
(D) 270.
(E) 273.

12.(FGV - 2012 - SENADO FEDERAL - ANALISTA LE-
GISLATIVO - ENFERMAGEM)

Considere verdadeiras as seguintes proposições 
compostas:
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I. Se João é brasileiro, então Maria não é portuguesa.

II. Se Pedro não é japonês, então Maria é portuguesa.

III. Se João não é brasileiro, então Pedro é japonês.

Logo, é correto deduzir que

(A) Pedro não é japonês.
(B) João não é brasileiro.
(C)  João é brasileiro.
(D) Maria é portuguesa.
(E)  Pedro é japonês.

13.(FGV - 2012 - SENADO FEDERAL - ANALISTA LE-
GISLATIVO - ENFERMAGEM)

Uma sentença logicamente equivalente a “Se gosto 
de estudar e pratico esportes, então tenho uma vida sau-
dável” é

(A)  Se não gosto de estudar nem pratico esportes, 
então não tenho uma vida saudável.

(B) Se tenho uma vida saudável, então gosto de estu-
dar e pratico esportes.

(C) Não gosto de estudar ou não pratico esportes ou 
tenho uma vida saudável.

(D) Se não tenho uma vida saudável, então não gosto 
de estudar nem pratico esportes.

(E) Gosto de estudar e pratico esportes, mas não te-
nho uma vida saudável.

14.(FGV - 2012 - SENADO FEDERAL - ANALISTA LE-
GISLATIVO - ENFERMAGEM)

Considere a sequência de letras a seguir: “abczyde-
fxwghiv...”. Mantendo-se a lei de formação, as duas pró-
ximas letras na sequência serão

(A) jk.
(B) tj.
(C) uj.
(D) tk.
(E) uk.

15.(FGV - 2017 - IBGE - ANALISTA CENSITÁRIO - 
LOGÍSTICA)

Quatro pessoas, Ana, Bia, Celia e Dulce devem se 
sentar em quatro das seis poltronas representadas na 
figura abaixo.

Sabendo que Ana e Bia devem se sentar uma ao lado 
da outra, o número de maneiras diferentes que elas qua-
tro podem se sentar nessas poltronas é:

(A)  30;
(B) 60;
(C) 80;
(D) 120;
(E)  240;

16.(FGV - 2017 - IBGE - ANALISTA CENSITÁRIO - 
LOGÍSTICA)

Considere verdadeira a afirmação:

Todo computador bom é caro e todo computador 
grande é bom.

É correto concluir que:
(A) se um computador é caro, então é bom;
(B) se um computador é bom, então é grande;
(C) se um computador não é bom, então não é caro;
(D) se um computador é caro, então é grande;
(E)  se um computador é grande, então é caro.

17.(FGV - 2017 - IBGE - ANALISTA CENSITÁRIO - 
LOGÍSTICA)

Marcelo foi chamado para uma reunião com seu che-
fe. Nessa reunião ocorreu o seguinte diálogo:

- Chefe: Pedro disse que todos os relatórios que ele 
recebeu foram avaliados.

- Marcelo: Não é verdade o que Pedro disse.

Se o chefe considerou que Marcelo falou a verdade, 
ele pode concluir logicamente que, dos relatórios recebi-
dos por Pedro:

(A) pelo menos um relatório não foi avaliado;
(B) um único relatório não foi avaliado;
(C)  nenhum relatório foi avaliado;
(D) mais da metade dos relatórios não foram avaliados;
(E)  somente um relatório foi avaliado.

18.(FGV - 2017 - IBGE - ANALISTA CENSITÁRIO - 
LOGÍSTICA)

Em um jogo há fichas brancas e pretas sendo algu-
mas redondas, outras quadradas e outras triangulares. 
Não há fichas de outras cores ou de outros formatos.

Considere como verdadeira a afirmação:
“Qualquer ficha branca não é quadrada.”

É correto concluir que:
(A) toda ficha preta é quadrada;
(B) toda ficha quadrada é preta;
(C)  uma ficha que não é redonda é certamente branca;
(D) uma ficha que não é quadrada é certamente preta;
(E)  algumas fichas triangulares são pretas.
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9.(FGV - 2021 - IMBEL - CARGOS DE NÍVEL MÉDIO)
Bruno quer copiar para um pen drive todo o conteúdo 

de uma pasta localizada no desktop do seu computador, 
mas antes precisa descobrir quantas subpastas e arquivos 
há na referida pasta e, também, o espaço requerido para 
a armazenagem.

Assinale o recurso do Windows que permite mais facil-
mente a obtenção dessas informações.

(A) Configurações.
(B) Bloco de Notas.
(C) Prompt de Comando.
(D)  Gerenciador de Tarefas.
(E) Explorador de Arquivos.

10.(FGV - 2021 - IMBEL - CARGOS DE NÍVEL MÉDIO)
No ambiente Windows, os programas responsáveis 

pela comunicação entre o sistema operacional e o hard-
ware conectado ao computador, tais como impressora, 
mouse, placas de vídeo e rede, são conhecidos pelo termo

(A) drivers.
(B)  threads.
(C) serviços.
(D) registros.
(E) processos.

11.(FGV - 2021 - IMBEL - CARGOS DE NÍVEL MÉDIO)
O tipo de arquivo largamente utilizado para troca de 

dados textuais simples, usualmente organizados por meio 
de separadores, é caraterizado pela extensão

(A)  .PPT
(B) .DOC
(C) .PNG
(D) .CSV
(E) .HTML

12.(FGV - 2021 - IMBEL - CARGOS DE NÍVEL MÉDIO)
Nas vendas do varejo, o termo impressora multifun-

cional refere-se aos equipamentos que, além de imprimir, 
permitem

(A) copiar e ler códigos de barras.
(B) escanear e copiar documentos.
(C)  escanear e ler códigos de barras.
(D) comunicação remota por meio de Wi-Fi.
(E)  operar com múltiplos graus de resolução.

13.(FGV - 2021 - IMBEL - CARGOS DE NÍVEL MÉDIO)
Matheus, ao fazer uma pesquisa sobre a bandeira do 

Brasil, efetuou uma busca no Google Chrome com o texto

bandeira Brasil

e recebeu páginas que não tratavam diretamente do 
objeto da busca, como, por exemplo, uma lista com refe-
rências às bandeiras de outros países.

Assinale a opção que indica o texto de busca que Ma-
theus deveria utilizar para obter resultados mais precisos.

(A)  bandeiradoBrasil
(B) “bandeira do Brasil”
(C) bandeira + do + Brasil
(D) “bandeira” “do” “Brasil”
(E)  imagem: bandeira do Brasil

14.(FGV - 2021 - IMBEL - CARGOS DE NÍVEL MÉDIO)
Usualmente, as planilhas eletrônicas endereçam uma 

célula por meio da linha e da coluna em que a célula apa-
rece, usando números inteiros a partir de 1 e letras de A 
até Z, considerando um alfabeto com 26 letras.

Assinale a opção que indica o endereço referente à cé-
lula localizada na trigésima coluna da vigésima linha.

(A)  A20:30
(B) A30:20
(C) AD20
(D) ZD30
(E)  T30

15.(FGV - 2021 - IMBEL - CARGOS DE NÍVEL MÉDIO)
No MS Word, o recurso Controlar Alterações
(A) impede alterações por usuários não autorizados.
(B) aplica a regra de renomeação histórica nos docu-
mentos editados.
(C) registra alterações de inclusão, edição, exclusão e 
formatação.
(D) gera backup automaticamente para os arquivos 
editados por um determinado usuário.
(E) garante que os documentos sejam manipulados e 
editados na ordem cronológica das alterações.

16.(FGV - 2021 - IMBEL - ADVOGADO)
No MS Power Point, a guia Transições permite
(A) a formatação do Slide Mestre.
(B)  o uso de áudio e vídeo nos slides.
(C) preparar um arquivo de apresentação do PP.
(D) atualizar os recursos utilizados em versões antigas.
(E) definir eventuais efeitos gráficos na troca de slides.

17.(FGV - 2021 - IMBEL - ADVOGADO)
No contexto das planilhas eletrônicas, analise a fórmu-

la a seguir.
=B$2+$C3

Considere que a célula localizada na primeira coluna 
da primeira linha de uma planilha, contendo a fórmula aci-
ma, tenha sido copiada e colada na célula localizada na 
terceira coluna da décima linha.

Ao final da operação de copiar e colar, a fórmula na 
célula que recebeu a cópia será

(A) =B2+C3
(B) =D$2+$C12
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(C)  =D$2+$C13
(D) =D$3+$C12
(E) =D$3+$C13

18.(FGV - 2021 - IMBEL - ADVOGADO)
Em alguns documentos, é preciso incluir quebras de 

texto forçadas. Um exemplo disso é iniciar um capítulo em 
uma nova página.

Com referência às características das quebras de seção 
no MS Word, analise as afirmativas a seguir.

I. Possibilitam alterar o conteúdo de cabeçalhos e ro-
dapés.

II. Permitem quebras de avancem para páginas ímpa-
res ou pares.

III. Permitem que uma nova seção inicie na página cor-
rente.

Está correto o que se afirma em
(A)  I, somente.
(B) II, somente.
(C) III, somente.
(D) II e III, somente.
(E) I, II e III.

19.(FGV - 2021 - IMBEL - ADVOGADO)
Gabriela preparou uma planilha no MS Excel para lan-

çar as notas de seus alunos. Durante a digitação das no-
tas, Gabriela gostaria de controlar automaticamente as 
seguintes regras:

1. Aceitar somente notas entre 0 e 10;
2. Ressaltar, com cor diferenciada, as notas menores 

que 5.

Assinale a opção que indica os recursos do MS Excel 
que Gabriela deverá usar para obter esse controle.

(A) Validação de dados / Formatação condicional.
(B) Formatação condicional / Classificar e Filtrar.
(C) Verificação de erros / Teste de hipóteses.
(D) Teste de hipóteses / Verificação de erros.
(E) Classificar e Filtrar / Validação de dados.

20.(FGV - 2021 - IMBEL - ADVOGADO)
Considere uma planilha que exibe nas células B1 e B2, 

respectivamente, os valores 36 e 14.
Nessas células foram digitadas, na ordem, as fórmulas
=SOMA(A1:A3)
=SE(B1>20;A3;A1)

Assinale a opção que mostra os valores que devem es-
tar contidos nas células de A1 até A3, na ordem.

(A) 10; 14; 12
(B) 10; 15; 11
(C)  12; 10; 14
(D)  12; 14; 10
(E) 15; 15; 6

21.(FGV - 2021 - IMBEL - ADVOGADO)
No contexto das interfaces de servidores de e-mail, as-

sinale a opção que descreve corretamente o significado do 
termo rascunho.

(A) Uma mensagem deletada.
(B) Uma mensagem caraterizada como spam.
(C) Uma mensagem que ainda não foi enviada.
(D) Uma mensagem contendo pendências ortográfi-
cas.
(E) Uma mensagem recebida que tenha sido marcada 
como no reply.

22.(FGV - 2021 - IMBEL - ADVOGADO)
Rodrigo preparou um documento no LO Writer, no 

qual inseriu trechos oriundos da Internet, copiando e co-
lando, sendo que alguns desses trechos tinham diferentes 
estilos de formatação. Para manter a uniformidade do do-
cumento, Rodrigo executou as operações usando o recur-
so do Writer denominado

(A) Alterar Estilos.
(B) Colar Especial.
(C)  Copiar Especial.
(D) Converter em Texto.
(E) Pincel de Formatação.

23.(FGV - 2021 - IMBEL - ADVOGADO)
No contexto do Windows 10, assinale a opção que 

contém um nome de arquivo inválido.
(A) [novo
(B) (novo)
(C) muito*novo
(D) muito_novo
(E) muito-novo

24.(FGV - 2021 - IMBEL - ADVOGADO)
No Windows, o usuário de nome Fulano criou uma 

pasta denominada Seguros no seu desktop, na qual arma-
zenou arquivos variados.

No contexto do aplicativo Explorador de Arquivos do 
Windows, assinale o endereço que corresponde à referida 
pasta.

(A) C:\Users\ Fulano \Desktop\Seguros
(B) C:\Fulano\Desktop\Seguros
(C)  C:\Desktop\Fulano\Seguros
(D) C:\Users\ Fulano \Seguros
(E) C:\Fulano \Seguros
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5.(FGV - 2018 - SEFIN-RO - TÉCNICO TRIBUTÁRIO)
Mirante da Serra Águas Minerais Ltda. EPP requereu a 

falência de Urupá Distribuidora de Bebidas Ltda. com base 
em crédito fundado em duplicata vincenda, sacada pela 
primeira sociedade no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil 
reais) em face da segunda.

Na petição inicial, a credora narra que a sociedade é 
composta por apenas dois sócios, ambos administradores, 
que estão ausentes do estabelecimento e não deixaram 
representante habilitado com recursos para pagar aos cre-
dores. O único estabelecimento encontra-se fechado há 
dois meses.

Com base no relato acima e nas disposições da Lei nº 
11.101/05, assinale a afirmativa correta.

(A) O credor poderá requerer a falência nas condições 
apresentadas, devendo especificar na petição os fatos 
que a caracterizam, juntando-se as provas que houver 
e especificando-se as que serão produzidas.
(B) Não poderá ser requerida a falência da sociedade 
em razão de o crédito ser vincendo; caberia apenas 
a ação de falência se se verificasse a impontualidade 
sem relevante razão de direito.
(C) A falência não poderá ser requerida, porque não 
houve a comprovação de ajuizamento de ação de 
execução por quantia certa prévia na qual o devedor, 
citado, tenha se mantido inerte.
(D)  O credor somente poderia requerer a falência da 
sociedade empresária se o crédito ultrapassasse o 
valor de 40 (quarenta) salários mínimos, mesmo que 
a obrigação não esteja vencida.
(E) O credor poderá requerer a falência nas condições 
apresentadas, porém deverá anexar à petição a certi-
dão do protesto da duplicata para fins falimentares.

6.(FGV - 2018 - SEFIN-RO - TÉCNICO TRIBUTÁRIO)
Acerca da emissão e circulação da nota promissória, 

analise as afirmativas a seguir.
I. O emitente da nota promissória responde pelo paga-

mento perante os portadores, mesmo que o título conte-
nha assinaturas de pessoas incapazes.

II. Inserida a cláusula não à ordem na emissão da nota 
promissória, sua circulação se dará pela forma e com os 
efeitos de cessão de crédito.

III. Considera-se não escrita a cláusula de proibição de 
novo endosso, inserida na nota promissória pelo endos-
sante.

Está correto o que se afirma em
(A)  I, apenas.
(B) II, apenas.
(C) I e II, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) I, II e III.

7.(FGV - 2018 - SEFIN-RO - AUDITOR FISCAL DE TRI-
BUTOS ESTADUAIS)

Sobre as preferências do crédito tributário, assinale a 
afirmativa correta.

(A) A concessão de recuperação judicial depende da 
apresentação da prova de regularidade fiscal.
(B) O crédito tributário prefere aos créditos com 
garantia real.
(C) Os créditos devidos aos sócios e administradores 
sem vínculo empregatício são considerados créditos 
extraconcursais.
(D) A cobrança judicial do crédito tributário está sujei-
ta a concurso de credores ou à habilitação em falên-
cia, recuperação judicial, concordata, ao inventário ou 
arrolamento.
(E) Na falência, a multa tributária prefere aos créditos 
decorrentes de serviços prestados à massa falida.

8.(FGV - 2018 - SEFIN-RO - AUDITOR FISCAL DE TRI-
BUTOS ESTADUAIS)

“Cacoal Administradora de Imóveis emitiu cédula de 
crédito bancário com cláusula à ordem em favor de insti-
tuição financeira integrante do Sistema Financeiro Nacio-
nal (SFN)”.

Sobre a circulação da cédula de crédito bancário com 
cláusula à ordem, assinale a afirmativa correta.

(A) A cédula de crédito bancário será transferível 
mediante endosso em branco ou em preto, ao qual 
se aplicarão, no que couberem, as normas do direito 
cambiário.
(B)  O endossatário, mesmo não sendo instituição 
financeira ou entidade a ela equiparada, poderá 
exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive 
cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada 
na cédula.
(C) A cédula de crédito bancário será emitida por es-
crito, em tantas vias quantas forem as partes que nela 
intervierem, todas elas negociáveis, assinadas pelo 
emitente e pelo terceiro garantidor, se houver.
(D)  Aplicam-se à circulação das cédulas de crédito 
bancário as disposições do Código Civil e, no que não 
contrariar esse diploma, a legislação cambial.
(E)  É necessário o protesto cambial para garantir o di-
reito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e 
terceiros garantidores da cédula de crédito bancário.
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9.(FGV - 2018 - SEFIN-RO - AUDITOR FISCAL DE TRI-
BUTOS ESTADUAIS)

Companhia aberta, por meio de deliberação em as-
sembleia geral ordinária e sem posição de qualquer acio-
nista presente, deliberou a distribuição de dividendo in-
ferior ao obrigatório a seus acionistas. A justificativa foi a 
necessidade de captação de recursos por meio da emissão 
de debêntures não conversíveis em ações.

J. Teixeira, acionista ausente da deliberação, questiona 
sua validade por se tratar de pagamento de dividendo in-
ferior ao obrigatório, que, a seu ver, dependeria de altera-
ção estatutária, o que, de fato, não ocorreu.

Acerca dessa situação e da deliberação assemblear, as-
sinale a afirmativa correta.

(A)  A deliberação é nula, por ter violado o direito 
essencial do acionista de participar dos lucros sociais.
(B) A deliberação é válida, porque qualquer compa-
nhia, aberta ou fechada, pode distribuir dividendo 
inferior ao obrigatório.
(C) A deliberação é anulável, por se tratar de violação 
a direito patrimonial de cunho disponível de acionis-
ta.
(D) A deliberação é válida quanto aos acionistas que 
a aprovaram, porém ineficaz quanto aos acionistas 
ausentes.
(E) A deliberação é válida, por ter sido aprovada por 
todos os presentes e estar motivada na emissão de 
debêntures não conversíveis em ações.

10.(FGV - 2018 - SEFIN-RO - AUDITOR FISCAL DE 
TRIBUTOS ESTADUAIS)

Sobre sociedade limitada, analise as afirmativas a se-
guir.

I. O uso do nome empresarial é privativo dos sócios e 
administradores originários, não se estendendo aos sócios 
e administradores que posteriormente adquiram essas 
qualidades.

II. O direito do sócio de anular a aprovação decai em 
dois anos, sem reserva, do balanço patrimonial e do resul-
tado econômico.

III. A assembleia torna-se dispensável quando a maio-
ria dos sócios decidir, por escrito, sobre a matéria que se-
ria objeto dela.

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.

11.(FGV - 2017 - TRT - 12ª REGIÃO (SC) - ANALISTA 
JUDICIÁRIO – OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR FEDE-
RAL)

As assembleias de sócios de três sociedades limitadas 
aprovaram a extinção delas, sem dissolução e com versão 
patrimonial em uma quarta sociedade, do tipo anônima, 
constituída em 1990. O objetivo da operação é formar 
uma concentração horizontal, já que as sociedades são 
concorrentes entre si no mesmo mercado.

Se a operação societária for implementada, é correto 
afirmar, em relação aos débitos trabalhistas, que:

(A) a sociedade anônima responderá pelo pagamento 
solidariamente com as sociedades limitadas cindidas 
totalmente, porém de modo subsidiário;
(B) as sociedades limitadas não responderão pelo pa-
gamento se o protocolo da operação aprovado pelas 
assembleias de sócios dispuser em contrário;
(C)  a sociedade incorporadora sucederá em todos os 
direitos e obrigações das sociedades limitadas incor-
poradas;
(D) o ato de cisão parcial poderá estipular que a com-
panhia seja responsável apenas pelas obrigações que 
lhes forem transferidas, sem solidariedade com as 
sociedades limitadas;
(E)  as sociedades limitadas transformadas não 
responderão se a companhia incorporadora for da 
espécie aberta.

12.(FGV - 2017 - TRT - 12ª REGIÃO (SC) - ANALISTA 
JUDICIÁRIO – OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR FEDE-
RAL)

Acerca da sociedade limitada e sua administração, 
considere as afirmativas a seguir:

I. Os administradores não sócios respondem ilimitada-
mente e os administradores sócios respondem limitada-
mente até o valor de suas quotas pelo passivo trabalhista 
das sociedades limitadas.

II. O uso da firma ou da denominação social é privativo 
dos administradores que tenham os necessários poderes, 
mesmo que não sejam sócios.

III. Com base nas normas legais de regência das so-
ciedades limitadas, a administração e a representação da 
sociedade, tanto extrajudicial quanto judicial, compete ao 
gerente empregado, na qualidade de preposto permanen-
te.

Está correto somente o que se afirma em:
(A) II;
(B) III;
(C) I e II;
(D) I e III;
(E) II e III.
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5.(FGV - 2018 - CÂMARA DE SALVADOR - BA - ANA-
LISTA LEGISLATIVO MUNICIPAL - MESA DIRETORA 
(OUVIDORIA)

João, servidor público municipal, teve conhecimento 
de que a Constituição da República de 1988 tinha asse-
gurado determinado direito estatutário aos servidores, mas 
condicionava o seu exercício à edição de lei que o regulamen-
tasse. Apesar de decorridos muitos anos desde a promulga-
ção da Constituição, a lei não foi editada, omissão que torna 
inviável o exercício do seu direito. À luz da sistemática cons-
titucional e da narrativa acima, o instrumento passível de ser 
utilizado por João para a tutela dos seus interesses é:

(A) o mandado de segurança;
(B)  o mandado de injunção;
(C)  a reclamação constitucional;
(D)  o habeas data;
(E) o direito de petição.

6.(FGV - 2018 - CÂMARA DE SALVADOR - BA - ANA-
LISTA LEGISLATIVO MUNICIPAL - MESA DIRETORA 
(OUVIDORIA)

Pedro, cidadão espanhol residente no Brasil, encami-
nhou ofício à ouvidoria da Câmara Municipal noticiando 
que determinado servidor teria praticado diversos atos 
com abuso de poder, o que deveria ser objeto de apuração 
administrativa. À luz da sistemática constitucional, o ofício 
de Pedro é manifestação do direito de:

(A)  petição, que independe do pagamento de taxas, 
mas não pode ser exercido pelos estrangeiros resi-
dentes no País;
(B) ação, que exige o pagamento de taxas e pode ser 
exercido pelos estrangeiros residentes no País;
(C)  petição, que independe do pagamento de taxas 
e pode ser exercido pelos estrangeiros residentes no 
País;
(D)  ação, que independe do pagamento de taxas, 
mas não pode ser exercido pelos estrangeiros resi-
dentes no País;
(E)  petição, que independe do pagamento de taxas, 
mas só pode ser exercido por cidadãos.

7.(FGV - 2018 - CÂMARA DE SALVADOR - BA - ANA-
LISTA LEGISLATIVO MUNICIPAL - MESA DIRETORA 
(OUVIDORIA)

Após regular tramitação, o Congresso Nacional apro-
vou o Projeto de Lei M3, apresentado pela Deputada Fede-
ral Maria, que aumentava os vencimentos dos servidores 
públicos federais. O Presidente da República, no entanto, 
veio a vetá-lo sob o argumento de ser inconstitucional. Em 
momento posterior, o veto foi rejeitado pela maioria rela-
tiva dos Deputados e Senadores, sendo ao final promulga-
da pelo Presidente da República a Lei XX.

À luz da sistemática constitucional, o processo legisla-
tivo que culminou com a promulgação da Lei XX apresenta:

(A) dois vícios de inconstitucionalidade, pois a ma-
téria era de iniciativa privativa do Chefe do Poder 
Executivo e a promulgação da lei era da alçada do 
Presidente do Senado Federal;
(B) um vício de inconstitucionalidade, pois o veto 
somente poderia ser rejeitado pela maioria absoluta 
dos Deputados e Senadores;
(C)  um vício de inconstitucionalidade, pois a matéria 
versada no projeto era de iniciativa privativa do Presi-
dente da República Federativa do Brasil;
(D) dois vícios de inconstitucionalidade, pois a maté-
ria era de iniciativa privativa do Chefe do Poder Exe-
cutivo e o veto só poderia ser rejeitado pela maioria 
absoluta dos Deputados e Senadores;
(E) dois vícios de inconstitucionalidade, pois o veto 
só poderia ser rejeitado pela maioria absoluta dos 
Deputados e Senadores e a promulgação da lei era da 
alçada do Presidente do Senado Federal.

8.(FGV - 2018 - CÂMARA DE SALVADOR - BA - ANA-
LISTA LEGISLATIVO MUNICIPAL - MESA DIRETORA 
(OUVIDORIA)

O Poder Legislativo do Município Delta aprovou, em 
dois turnos de votação, com interstício de dez dias en-
tre as votações e o voto favorável de dois quintos dos seus 
membros, o projeto de lei orgânica municipal. Ato contínuo, 
o Presidente da Câmara Municipal encaminhou o projeto ao 
Prefeito Municipal. O Prefeito, no entanto, devolveu-o sob o 
argumento de que o processo legislativo adotado estava em 
desacordo com o disposto no Art. 29 da Constituição da Re-
pública de 1988. À luz da sistemática constitucional, o pro-
cesso legislativo adotado na análise do projeto de lei orgânica 
está parcialmente em desacordo com a Constituição, pois:

(A) não deveria haver participação do Prefeito Muni-
cipal, sendo este o único vício;
(B) deveriam ter sido realizados três turnos de votação, 
com o voto de três quintos dos membros da Câmara;
(C) era exigido o voto de dois terços dos membros da 
Câmara e não deveria haver participação do Prefeito 
Municipal;
(D) era exigido o voto de dois terços dos membros da 
Câmara, sendo este o único vício;
(E) o interstício entre os turnos de votação deveria ser 
de quinze dias.

9.(FGV - 2018 - CÂMARA DE SALVADOR - BA - ANA-
LISTA LEGISLATIVO MUNICIPAL - MESA DIRETORA 
(OUVIDORIA)

De acordo com o texto da Constituição da República 
de 1988, a publicidade dos atos, programas, obras, servi-
ços e campanhas dos órgãos públicos:

(A) será limitada ao dever-poder de publicidade e infor-
mação à população dos gastos públicos, devendo conter 
informações orçamentárias sobre cada escolha adminis-
trativa e vedada a promoção do agente público;
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(B)  será promovida, com exclusividade, por autar-
quia criada especialmente para fins de publicidade 
das escolhas administrativas e terá caráter educativo, 
informativo ou de orientação social;
(C) deverá ter caráter educativo, informativo ou de 
orientação social, dela não podendo constar nomes, 
símbolos ou imagens que caracterizem promoção 
pessoal de autoridades ou servidores públicos;
(D) deverá ser realizada pela administração fazen-
dária do respectivo ente federativo, após aprovação 
da publicidade pela advocacia pública, com escopo 
de impedir promoção pessoal de qualquer agente 
público;
(E) deverá obedecer aos princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, 
bem como se limitará à veiculação de informações 
por meio da internet, sem gastos públicos e vedada a 
promoção pessoal.

10.(FGV - 2013 - TCE-BA - AGENTE PÚBLICO)
Com relação às determinações constitucionais sobre 

Administração Pública, analise as afirmativas a seguir.
I. A Administração Pública Direta e Indireta de qual-

quer dos Poderes da União obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e efi-
ciência. 

II. A autonomia gerencial, orçamentária e financeira 
dos órgãos e entidades da administração direta e indireta 
poderá ser ampliada mediante contrato a ser firmado en-
tre seus administradores e o Poder Público. 

III. A Administração Pública poderá criar autarquia e 
autorizar, por Decreto-Lei, a instituição de empresa públi-
ca, de sociedade de economia mista e de fundação, ca-
bendo à lei específica, nesse último caso, definir as áreas 
de sua atuação.

Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(C) se somente as afirmativas I e III estiverem corre-
tas.
(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corre-
tas.
(E)  se todas as afirmativas estiverem corretas.

11.(FGV - 2012 - SENADO FEDERAL - ANALISTA LE-
GISLATIVO - ADMINISTRAÇÃO)

No que tange ao Ministério Público, é incorreto afir-
mar que

(A) é instituição permanente, essencial à função juris-
dicional do Estado.
(B) são princípios institucionais do Ministério Públi-
co a unidade, a indivisibilidade e a independência 
funcional.

(C) ao Ministério Público é assegurada a autonomia 
funcional e administrativa.
(D) se o Ministério Público não encaminhar a respec-
tiva proposta orçamentária dentro do prazo esta-
belecido na lei de diretrizes orçamentárias, o Poder 
Executivo considerará, para fins de consolidação da 
proposta orçamentária anual, os valores aprovados 
na lei orçamentária anterior.
(E) é incumbência do Ministério Público a defesa da 
ordem jurídica, do regime democrático e dos interes-
ses sociais e individuais indisponíveis.

12.(FGV - 2012 - SENADO FEDERAL - ANALISTA LE-
GISLATIVO - TAQUIGRAFIA)

No tocante à Câmara dos Deputados, é correto afirmar que:
(A) Sua eleição respeita o princípio proporcional e ad-
mite como candidatos somente brasileiros natos com 
idade mínima de 21 anos.
(B) Sua eleição respeita o princípio majoritário, admi-
te como candidatos brasileiros natos e naturalizados 
com idade mínima de 30 anos.
(C)  Sua eleição respeita o princípio majoritário e ad-
mite como candidatos somente brasileiros natos com 
idade mínima de 21 anos.
(D) Sua eleição respeita o princípio majoritário, admi-
te candidatos brasileiros natos e naturalizados com 
idade mínima de 30 anos.
(E) Sua eleição respeita o princípio proporcional, ad-
mite candidatos brasileiros natos e naturalizados com 
idade mínima de 21 anos.

13.(FGV - 2012 - SENADO FEDERAL - ANALISTA LE-
GISLATIVO - TAQUIGRAFIA)

São considerados órgãos do Poder Judiciário, confor-
me a Constituição Federal:

(A) O Superior Tribunal de Justiça, o Conselho Nacio-
nal de Justiça e os Tribunais e Juízes dos Estados e do 
Distrito Federal e Territórios.
(B) O Supremo Tribunal Federal, o Conselho da Justiça 
Federal e os Tribunais e Juízes Militares.
(C) O Superior Tribunal de Justiça, o Conselho Nacional 
da Magistratura e os Tribunais e Juízes do Trabalho.
(D) Os Tribunais e Juízes do Trabalho, do Conselho de 
Defesa Nacional e dos Tribunais e Juízes Militares.
(E)  O Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal 
de Justiça e os Tribunais e Juízes da Fazenda.

14.(FGV - 2012 - SENADO FEDERAL - ANALISTA LE-
GISLATIVO - TAQUIGRAFIA)

Embora passível de delegação aos Estados mediante 
lei complementar, considera-se competência privativa da 
União, legislar sobre:

(A) Direito urbanístico, civil, penal e comercial.
(B) Direito comercial, civil, marítimo e processual.
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(D) o regime de execução da obra ou do serviço for 
modificado, em face de verificação técnica da inapli-
cabilidade dos termos contratuais originários.
(E) acontecerem imprevistos para restabelecer a 
relação que as partes pactuaram, isto é, os encargos 
do contratado e a retribuição da administração, para 
a justa remuneração da obra ou serviço.

8.(FGV - 2021 - IMBEL - ADVOGADO)
João, empregado de uma empresa pública federal, no exer-

cício da função, frustrou a licitude de processo licitatório, de 
maneira a direcionar a licitação para a sociedade empresária 
de seu cunhado sagrar-se vencedora. A fraude se concretizou, 
causando um dano ao erário na ordem de trezentos mil reais.

O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública 
por ato de improbidade administrativa e requereu a indis-
ponibilidade de bens de João. De acordo com a jurispru-
dência do Superior Tribunal de Justiça, para o decreto da 
cautelar de indisponibilidade requerida, é imprescindível

(A)  o advento de sentença condenatória em primeiro 
grau de jurisdição, com demonstração em concreto 
do fumus boni juris e do periculum in mora.
(B) o advento de condenação em segundo grau de 
jurisdição, com demonstração em concreto do fumus 
boni juris e em abstrato do periculum in mora, que é 
presumido.
(C) a demonstração de indícios de autoria e materiali-
dade do ato ímprobo e do efetivo periculum in mora, 
consistente na prática de atos que comprovem o risco 
concreto de dilapidação patrimonial de bens de João.
(D) a demonstração em concreto do fumus boni juris 
e do periculum in mora, consistente na efetiva alie-
nação, oneração ou dilapidação patrimonial de bens 
de João, dificultando ou impossibilitando o eventual 
ressarcimento futuro.
(E) a demonstração do fumus boni juris que consiste 
em indícios de atos ímprobos, sendo dispensada a 
comprovação de tentativa ou dilapidação do patri-
mônio de João para a configuração do periculum in 
mora, o qual é presumido.

9.(FGV - 2018 - CÂMARA DE SALVADOR - BA - ANA-
LISTA LEGISLATIVO MUNICIPAL - MESA DIRETORA 
(OUVIDORIA)

Após ter o muro de sua casa destruído por um trator 
da Prefeitura Municipal, no momento em que era feito o 
recapeamento de via asfáltica, Antônio obteve êxito na 
ação de indenização que ajuizou. O Juiz de Direito reco-
nheceu o nexo de causalidade entre a conduta do moto-
rista do trator e o dano causado e condenou o Município a 
indenizar o prejuízo, embora não tivesse sido reconhecida 
a culpa do motorista. À luz da sistemática constitucional, a 
narrativa acima oferece um exemplo de responsabilidade:

(A)  subjetiva;
(B) objetiva;

(C)  contratual;
(D) civilista;
(E) social.

10.(FGV - 2018 - CÂMARA DE SALVADOR - BA - 
ANALISTA LEGISLATIVO MUNICIPAL - MESA DIRETORA 
(OUVIDORIA)

João, servidor público municipal, ocupando o cargo de 
provimento efetivo de auxiliar de escritório, após anos de 
estudo, logrou êxito em ser aprovado em concurso público 
de provas e títulos para o cargo público federal de auxiliar 
de almoxarife. Ao comparecer à repartição federal, reque-
reu que fosse reconhecido o seu direito a acumular os car-
gos públicos, bem como que o tempo de contribuição pre-
videnciária municipal fosse computado no plano federal.

À luz da sistemática constitucional, o requerimento de 
João deve ser:

(A)  acolhido, pois ele pode acumular os cargos em 
razão da aprovação em concurso público, bem como 
contar o tempo de contribuição previdenciária em 
outro ente federativo;
(B) parcialmente rejeitado, pois ele pode acumular 
os cargos, mas não contar o tempo de contribuição 
previdenciária em outro ente federativo;
(C) parcialmente rejeitado, pois ele somente poderia 
contar o tempo de contribuição previdenciária no 
cargo municipal no período em que acumulasse o 
cargo federal;
(D) parcialmente rejeitado, pois ele não pode acumu-
lar os cargos, mas pode contar o tempo de contribui-
ção previdenciária em outro ente federativo;
(E) rejeitado, pois não é possível acumular cargo 
público ou contar o tempo de contribuição previden-
ciária em outro ente federativo.

11.(FGV - 2018 - CÂMARA DE SALVADOR - BA - 
ANALISTA LEGISLATIVO MUNICIPAL - MESA DIRETORA 
(OUVIDORIA)

Após provocação do Prefeito Municipal, sua assesso-
ria jurídica informou que somente alguns entes da Admi-
nistração Pública indireta poderiam ter personalidade ju-
rídica de direito privado. Considerando essa informação, 
determinou que fosse feito um levantamento dos entes 
que preenchiam esses requisitos. Dentre os entes que in-
tegram a Administração Pública indireta, referidos no Art. 
37 da Constituição da República de 1988, estão enquadra-
das no padrão traçado pela assessoria jurídica:

(A) as autarquias e as fundações públicas;
(B) apenas as empresas públicas;
(C) as sociedades de economia mista e as empresas 
públicas;
(D) apenas as sociedades de economia mista;
(E) apenas as fundações públicas.
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12.(FGV - 2018 - CÂMARA DE SALVADOR - BA - 
ANALISTA LEGISLATIVO MUNICIPAL - MESA DIRETORA 
(OUVIDORIA)

O controle externo, a cargo do Poder Legislativo, sobre 
os atos praticados pela Administração Pública, é exercido 
com o auxílio do Tribunal de Contas.

Neste contexto, de acordo com a Constituição da Re-
pública de 1988 e a doutrina de Direito Administrativo, o 
Tribunal de Contas:

(A) existe em nível federal e estadual (exceto os mu-
nicipais já existentes do Rio de Janeiro e São Paulo), 
sendo possível atualmente a criação de Tribunal de 
Contas dos Municípios, como órgão estadual;
(B)  tem competência para a fiscalização contábil, 
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial 
dos entes federativos e das entidades da administra-
ção direta e indireta, sendo permitida a criação de 
Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas Municipais;
(C)  tem jurisdição no âmbito do respectivo ente 
federativo e, como órgão integrante da estrutura do 
Poder Judiciário, pode condenar os responsáveis por 
malversação de verbas públicas ao ressarcimento do 
dano ao erário;
(D)  realiza o controle quanto à legalidade, legitimi-
dade, economicidade, aplicação das subvenções e 
renúncia de receitas dos órgãos dos Poderes Execu-
tivo e Legislativo (mas não tem atribuição sobre atos 
do Poder Judiciário);
(E) realiza a fiscalização contábil, financeira, orça-
mentária, operacional e patrimonial, no âmbito local, 
dos órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário 
municipais, incluindo as Administrações Direta e Indireta.

13.(FGV - 2018 - CÂMARA DE SALVADOR - BA - 
ANALISTA LEGISLATIVO MUNICIPAL - MESA DIRETORA 
(OUVIDORIA)

O Município de Salvador, com escopo de fomentar o 
turismo e manter a memória cultural local, pretende rea-
lizar a contratação de serviços técnicos de restauração de 
obras de arte e bens de valor histórico, de natureza singu-
lar, com empresa de notória especialização, no valor total 
de duzentos mil reais, atendendo aos princípios da econo-
micidade e legalidade.

De acordo com a Lei nº 8.666/93, o contrato adminis-
trativo deverá ser firmado mediante:

(A) dispensa de licitação, diante de permissivo legal;
(B) inexigibilidade de licitação, diante de permissivo 
legal;
(C) licitação na modalidade convite, obrigatoriamen-
te, diante do valor do contrato;
(D) licitação na modalidade tomada de preços, obriga-
toriamente, diante do valor do contrato;
(E) licitação na modalidade concorrência, obrigatoria-
mente, diante do valor do contrato.

14.(FGV - 2018 - CÂMARA DE SALVADOR - BA - 
ANALISTA LEGISLATIVO MUNICIPAL - MESA DIRETORA 
(OUVIDORIA)

Em matéria de contratos administrativos, de acordo 
com as disposições da Lei nº 8.666/93 e com os ensina-
mentos da doutrina de Direito Administrativo, as cláusulas 
exorbitantes:

(A) são implícitas nos contratos administrativos, 
extrapolando as regras e características dos contratos 
em geral, por apresentarem vantagem excessiva à 
Administração Pública;
(B) representam privilégios para uma das partes e, 
caso previstas no instrumento contratual, são consi-
deradas nulas de pleno direito;
(C) ensejam à Administração Pública a possibilidade 
de alteração qualitativa e quantitativa do contrato, 
desde que o particular contratado concorde;
(D)  decorrem da isonomia entre os interesses pú-
blicos e privados, colocando o Estado em posição de 
igualdade jurídica com o particular contratado;
(E) permitem ao particular a prerrogativa de altera-
ção ou rescisão unilateral do contrato, desde que a 
Administração Pública seja indenizada pelos prejuízos 
sofridos.

15.(FGV - 2018 - CÂMARA DE SALVADOR - BA - 
ANALISTA LEGISLATIVO MUNICIPAL - MESA DIRETORA 
(OUVIDORIA)

O Vereador Moacir, na qualidade de presidente de de-
terminada Câmara Municipal, no exercício das funções, 
deixou de prestar contas quando estava obrigado a fazê-lo.

O agente político Moacir, em tese, pode ser responsa-
bilizado por:

(A)  crime de responsabilidade, pela tipicidade penal, 
mas não por ato de improbidade administrativa, pois 
não houve dano ao erário;
(B) crime de responsabilidade, pela tipicidade admi-
nistrativa, mas não por ato de improbidade adminis-
trativa, pois não houve dano ao erário;
(C) crime contra a administração pública, pela tipici-
dade penal, mas não por ato de improbidade admi-
nistrativa, pois não houve dano ao erário;
(D) ato de improbidade administrativa, independente-
mente de ter ocorrido dano ao erário;
(E) ato de improbidade administrativa, apenas se for 
comprovado o dolo e o dano ao erário.



DIREITO CIVIL

2

(C) as associações são constituídas pela união de pes-
soas que se organizam para fins econômicos;
(D) a existência legal das pessoas jurídicas de direito 
privado se inicia com o respectivo ato constitutivo, 
independentemente de registro;
(E) nas associações, a exclusão do associado indepen-
de de motivação e do devido procedimento legal.

8.(FGV - 2016 - MPE-RJ - ESTÁGIO FORENSE)
Em matéria de negócios jurídicos, é correto afirmar 

que:
(A)  o silêncio, enquanto modalidade de manifestação 
de vontade dos interessados, jamais implica anuên-
cia;
(B) o contrato consigo mesmo, em qualquer hipótese, 
é considerado válido, enquanto exceção à diversidade 
de partes, por não ofender as normas imperativas do 
Código Civil;
(C) o ato jurídico praticado mediante simulação é 
considerado anulável, assim como ocorre nos vícios 
do consentimento em geral;
(D) o titular do direito sob condição suspensiva, 
enquanto não implementada esta, não pode adotar 
qualquer medida de defesa ou conservação;
(E) a condição que subordina a eficácia do contrato a 
uma simples e arbitrária manifestação de vontade de 
um dos contratantes é puramente potestativa, como 
do seu mero capricho.

9.(FGV - 2016 - MPE-RJ - ESTÁGIO FORENSE)
Em matéria de responsabilidade civil, estabelece o Có-

digo Civil brasileiro que:
(A)  constituem atos ilícitos os praticados em legítima 
defesa ou no exercício regular de um direito reconhe-
cido;
(B)  existe uma única cláusula geral de responsabilida-
de civil baseada na culpa;
(C) a responsabilidade civil dos médicos é baseada na 
apuração da imprudência, negligência e imperícia;
(D) em caso de homicídio, a indenização não abrange 
a prestação de alimentos às pessoas a quem o morto 
os devia;
(E)  o princípio da reparação integral não encontra 
qualquer exceção no Direito Civil brasileiro.

10.(FGV - 2016 - MPE-RJ - ESTÁGIO FORENSE)
Em matéria de usucapião, prevê o ordenamento jurí-

dico brasileiro que adquire a propriedade, independente-
mente de justo título e boa-fé, podendo requerer ao juiz 
que assim o declare por sentença, aquele que, sem inter-
rupção nem oposição, possuir como seu um imóvel por:

(A) 20 anos;
(B) 18 anos;
(C) 15 anos;

(D) 02 anos;
(E) 01 ano.

11.(FGV-2017-SEFIN-RO)
Médici celebra contrato de comissão com Borracharia 

Seringueiras Ltda. com prazo de três anos, fixando-se uma 
comissão anual no valor de R$ 900.000,00 (novecentos 
mil reais) em favor do comissário. O contrato contém cláu-
sula de exclusividade que impede Médici de atuar como 
comissário para qualquer concorrente de Borracharia Se-
ringueiras Ltda., bem como cláusula penal que estipula o 
pagamento de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) para 
o descumprimento contratual, não prevendo direito à in-
denização suplementar. Durante o segundo ano de vigên-
cia do contrato, Médici recebe proposta para atuar como 
comissário de sociedade concorrente de Borracharia Se-
ringueiras Ltda. A concorrente oferece expressamente 
o quádruplo do valor anual pago a Médici, que aceita a 
proposta, descumprindo a cláusula de exclusividade. Pelo 
descumprimento, Médici paga à Borracharia Seringueiras 
Ltda. o montante estipulado de R$ 700.000,00.

Com base nessas informações, assinale a afirmativa 
correta.

(A) Ainda que o prejuízo exceda o previsto na cláusula 
penal, não pode a Borracharia Seringueiras Ltda. exi-
gir indenização suplementar de Médici, porque assim 
não foi convencionado.
(B) A cláusula penal é o limite máximo indenizatório 
pré-fixado; portanto, a Borracharia Seringueiras Ltda. 
não poderia exigir indenização suplementar de Médi-
ci, ainda que o prejuízo superior tivesse sido demons-
trado e convencionado.
(C)  Se o prejuízo exceder o previsto na cláusula penal, 
pode a Borracharia Seringueiras Ltda. exigir indeniza-
ção suplementar de Médici, mesmo não tendo sido 
convencionado.
(D)  Como foi estipulada a cláusula penal para o caso 
de total inadimplemento da obrigação, e a prestação 
pode ser superior ao prejuízo pré-fixado, com ou sem 
convenção, a obrigação se converte em alternativa 
em benefício de Médici.
(E) A cláusula penal é o limite mínimo indenizatório 
pré-fixado; portanto, para a Borracharia Seringueiras 
Ltda. exigir a pena convencional, é necessário que 
alegue prejuízo.

12.(FGV-2017-CÂMARA DE SALVADOR - BA)
O agricultor Cardeal celebrou contrato de comissão 

com o empresário Elisio. No ajuste foi pactuada a cláusula 
Del Credere. Diante da presença dessa cláusula no contra-
to, o comissário:

(A) responderá perante o comitente pelo eventual 
inadimplemento das pessoas com quem tratar;
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(B) não responderá perante o comitente pelo even-
tual inadimplemento das pessoas com quem tratar;
(C) responderá perante o comitente apenas pelo ina-
dimplemento doloso das pessoas com quem tratar;
(D) não responderá perante o comitente pelo even-
tual inadimplemento das pessoas com quem tratar, 
salvo motivo de força maior;
(E) responderá perante o comitente, no limite do 
valor ajustado da comissão, pelo eventual inadimple-
mento das pessoas com quem tratar.

13.(FGV - 2020 - TJ-RS - OFICIAL DE JUSTIÇA)
Virgulino leva um estilo de vida livre e não gosta de se 

prender a bens materiais. Não tem residência fixa e anda 
pelo Estado vivendo de trabalhos temporários em cada ci-
dade pela qual passa. Em Caxias do Sul, teve um desenten-
dimento com Irineu, que culminou em vias de fato. Agora 
Irineu pretende acioná-lo judicialmente. Descobriu que 
depois da briga ele esteve em Canela, onde trabalhou em 
uma obra por alguns dias. Constatou também que ele tem 
uma namorada em Torres, a qual visita periodicamente. 
Por fim, soube que seus pais residem em Garibaldi, onde 
ele costuma passar as festas.

Para efeitos legais, o domicílio de Virgulino será:
(A) Caxias do Sul;
(B)  Canela;
(C) Torres;
(D) Garibaldi;
(E) onde for encontrado.

14.(FGV - 2020 - TJ-RS - OFICIAL DE JUSTIÇA)
Vitor foi contratado para representar o senhor Gervá-

sio na realização de determinados atos jurídicos que lhe 
reverteriam benefício patrimonial. No curso da atuação, 
entretanto, Vitor toma ciência de que Gervásio veio a fa-
lecer.

Diante disso, o mandato:
(A) se extingue, e Vitor não deve mais atuar;
(B) se extingue, mas Vitor deve concluir os atos já 
começados, se houver perigo na demora;
(C) se mantém até a abertura de inventário, e Vitor 
deve continuar atuando;
(D) se mantém, mas os atos de Vitor deverão ser rati-
ficados pelo inventariante;
(E) se mantém até que Vitor termine todos os atos 
de que foi incumbido, não podendo o inventariante 
revogar seus poderes.

15.(FGV - 2020 - TJ-RS - OFICIAL DE JUSTIÇA)
O direito civil identifica e classifica os diferentes tipos 

de bens, com o objetivo de facilitar a aplicação do direito 
ao caso concreto.

De acordo com o Código Civil brasileiro, é correto afir-
mar que os bens:

(A)  fungíveis e móveis podem ser substituídos por 
outros de mesma espécie e quantidade;
(B) singulares incluem os que se consideram de per si 
independentemente dos demais, embora reunidos;
(C) imóveis incluem tudo que for incorporado ao solo, 
desde que seja de forma natural, inclusive o próprio solo;
(D) móveis são suscetíveis de movimento próprio sem 
alteração da substância ou destinação econômica e 
social, exceto os bens de remoção por força alheia;
(E)  divisíveis podem ser fracionados sem alterar sua 
substância, mesmo com diminuição considerável de 
valor, desde que sem prejuízo do uso a que se destina.

16.(FGV - 2020 - TJ-RS - OFICIAL DE JUSTIÇA)
Maria, grávida de 5 meses, preocupa-se com a prote-

ção dos direitos do seu futuro bebê. O marido de Maria, 
pai da criança, está hospitalizado em quadro de saúde gra-
víssimo 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.

17.(FGV - 2019 - MPE-RJ - ANALISTA DO MINISTÉ-
RIO PÚBLICO - PROCESSUAL)

Enquanto viajavam de férias, o imóvel em que os Silva 
residiam foi invadido por Pereira. Agora que retornaram, 
Pereira alega que, tendo reparado a tubulação de água 
que estourou, colocando em risco o imóvel, enquanto eles 
viajavam, tem direito a reter o bem até que eles efetuem 
o ressarcimento pelos gastos que teve.

No caso, Pereira:
(A) tem direito ao ressarcimento dos gastos que teve, 
com direito à retenção do imóvel até que isso ocorra;
(B) tem direito ao ressarcimento dos gastos que teve, 
mas sem direito à retenção do imóvel;
(C)  não tem direito ao ressarcimento dos gastos que 
teve, mas pode levantar a benfeitoria realizada se não 
houver detrimento à coisa;
(D) não tem direito ao ressarcimento dos gastos que 
teve, por se tratar de benfeitoria apenas voluptuária;
(E) não tem direito ao ressarcimento dos gastos que 
teve, por ser possuidor de má-fé.
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6. (FGV - 2016 - MPE-RJ - ESTÁGIO FORENSE)
Tício, 18 anos, durante a comemoração de sua apro-

vação no vestibular, ingere bebida alcoólica com seus 
amigos em um bar, apesar de não ter, com isso, qualquer 
intenção de ficar bêbado ou praticar crimes, mas tão só 
de comemorar seu sucesso nos estudos. Apesar disso, em 
razão da quantidade de cerveja que optou por ingerir, aca-
ba ficando completamente embriagado e desfere quatro 
socos na face do ex-namorado de sua irmã, causando-lhe 
lesões gravíssimas. Considerando a hipótese narrada, é 
correto afirmar que a embriaguez de Tício era completa e:

(A) involuntária, logo exclui a imputabilidade penal;
(B) culposa, logo exclui a imputabilidade penal;
(C) voluntária em sentido estrito, não excluindo a 
imputabilidade penal e devendo ser reconhecida a 
agravante da embriaguez preordenada;
(D) culposa, mas não exclui a imputabilidade penal;
(E) voluntária em sentido estrito, não excluindo a 
imputabilidade penal, mas não deve ser reconheci-
da a agravante da embriaguez preordenada.

7. (FGV - 2016 - MPE-RJ - ESTÁGIO FORENSE)
Durante um almoço de família em uma fazenda, Ca-

mila caminhava com sua filha Julia, de 02 anos, quando 
um touro selvagem surgiu e passou a atacar a criança. 
Diante da situação de risco para a integridade física de 
Julia, Camila pegou um machado que estava no chão e 
passou a golpear o animal, vindo a causar sua morte. 
Nesse caso, é correto afirmar que Camila:

(A) agiu em legítima defesa, causa de exclusão da 
antijuridicidade;
(B) agiu em estado de necessidade, causa excluden-
te da antijuridicidade;
(C) responderá pelo crime de dano, pois não existe 
legítima defesa de terceiro;
(D) agiu em legítima defesa, causa de exclusão da 
culpabilidade;
(E) agiu em estado de necessidade, causa excluden-
te da culpabilidade.

8. (FGV - 2016 - MPE-RJ - ESTÁGIO FORENSE)
Hugo, após mais uma discussão com seu sogro João 

em razão de disputas desportivas, entende que não 
mais suporta viver em constante conflito com seus fa-
miliares. Por esse motivo, decide matar João, e, para 
tanto, desfere uma facada em sua perna quando os dois 
estavam sozinhos. Durante a execução do delito, apesar 
de saber que aquela facada ainda não seria suficiente 
para causar a morte do sogro, opta por não mais seguir 
na empreitada criminosa, pensando no sofrimento que 
sua esposa sentiria com a morte do pai. Deixa, então, o 
local do crime, vindo João a ficar, em razão do ferimen-
to causado pelo golpe, impossibilitado de exercer suas 
atividades habituais por 40 dias. Diante da situação nar-
rada, é correto afirmar que Hugo:

(A) não responderá por qualquer crime, em razão 
do arrependimento eficaz;
(B) responderá pelo crime de lesão corporal grave, 
em razão da desistência voluntária;
(C) responderá pelo crime de tentativa de homicí-
dio, já que agiu com dolo de matar e houve início 
de execução;
(D) responderá pelo crime de lesão corporal grave, 
em razão do arrependimento eficaz;
(E) não responderá por qualquer crime, em razão da 
desistência voluntária.

9. (FGV - 2016 - MPE-RJ - ESTÁGIO FORENSE)
Em relação à teoria da norma penal, no que concer-

ne à aplicação da lei penal no tempo e no espaço, ao 
tempo do crime e ao princípio da legalidade, é correto 
afirmar que:

(A) considera-se cometido o crime tanto no momen-
to da ação ou omissão, como no do implemento do 
resultado;
(B) a existência da norma penal em branco viola o 
princípio da legalidade;
(C) os institutos da lei excepcional e temporária, 
previstos no artigo 3º do Código Penal, não foram 
recepcionados pela Constituição Federal de 1988;
(D) o instituto da abolitio criminis aplica-se apenas 
aos fatos criminosos anteriormente consolidados 
que ainda não tenham sido alcançados por uma 
sentença penal condenatória transitada em julgado;
(E) nas situações de crime continuado e crime per-
manente, a aplicação de lei mais gravosa que tenha 
entrado em vigor na constância da continuidade ou 
da permanência não viola o princípio da irretroati-
vidade da lei penal mais gravosa.

10. (FGV - 2016 - MPE-RJ - ESTÁGIO FORENSE)
É(são) causa(s) de extinção da punibilidade presen-

te(s) apenas em relação a crimes de ação penal pública 
de iniciativa privada:

(A) perdão do ofendido;
(B) perdão do ofendido e decadência;
(C) decadência, renúncia ao direito de queixa e per-
dão do ofendido;
(D) perdão judicial e perdão do ofendido;
(E) perdão judicial, perdão do ofendido e renúncia 
ao direito de queixa.

11. (FGV - 2016 - MPE-RJ - ESTÁGIO FORENSE)
Em relação às causas de exclusão da culpabilidade, 

é correto afirmar que:
(A) o erro de proibição afasta o requisito da exigibi-
lidade de conduta diversa;
(B) a coação moral irresistível afasta a potencial 
consciência da ilicitude;
(C) a obediência hierárquica afasta a potencial cons-
ciência da ilicitude;
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(D) a menoridade penal, segundo o Código vigente, 
orienta-se pelo critério puramente biológico;
(E) o erro de proibição afasta o requisito da impu-
tabilidade.

12. (FGV - 2016 - MPE-RJ - ESTÁGIO FORENSE)
O homicídio difere-se tecnicamente do latrocínio 

pelo(a):
(A) resultado preterdoloso, que existe necessaria-
mente no segundo e não ocorre no primeiro;
(B) existência de qualificadoras no primeiro;
(C) diversidade dos bens jurídicos tutelados;
(D) impossibilidade de tentativa abandonada no se-
gundo;
(E) impossibilidade de erro de tipo acidental no la-
trocínio.

13. (FGV - 2016 - MPE-RJ - ESTÁGIO FORENSE)
Uma pessoa recebe um tiro de revólver e, após en-

caminhada ao hospital, já em recuperação, vem a fale-
cer por força do desabamento de uma parede de gesso 
situada em seu leito.

É correto afirmar que o autor do disparo:
(A) responde pelo resultado, em virtude da teoria 
da equivalência dos antecedentes causais adotada 
pelo Código Penal de forma absoluta;
(B) responde pelo resultado, porque trata-se de 
uma concausa superveniente relativamente inde-
pendente;
(C) responde pelo resultado, porque assim o dese-
jou e acabou obtendo o seu intento, ainda que com 
a colaboração de uma concausa;
(D) não responde pelo resultado, porque a concausa 
superveniente quebra o nexo causal determinante;
(E) não responde pelo resultado, porque a sua con-
duta não teve o dolo de resultado implementado.

14. (FGV - 2019 - TJ-RS)
Ao receber a intimação para efetuar pagamento de-

corrente de condenação judicial, o réu, pessoa de baixa 
instrução, entrega o valor pertinente ao oficial de jus-
tiça 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 passi-
va porque recebeu vantagem indevida em razão do 
cargo;
(E) não há crime devido ao exercício regular de um 
direito.

15. (FGV - 2020 - TJ-RS - OFICIAL DE JUSTIÇA)
A respeito dos crimes praticados por funcionário 

público contra a Administração Pública, é correto afir-
mar que:

(A) no crime de concussão, o funcionário público soli-
cita a vantagem indevida à vítima;
(B) na corrupção passiva, o funcionário público sem-
pre toma a iniciativa de propor o pagamento da van-
tagem ilícita;
(C) no crime de advocacia administrativa, o funcioná-
rio público patrocina interesse próprio e ilícito perante 
a administração pública;
(D) responde por prevaricação, e não corrupção pas-
siva, 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.

16. (FGV - 2020 - TJ-RS - OFICIAL DE JUSTIÇA)
Ao receber a intimação para efetuar pagamento de-

corrente de condenação judicial, o réu, pessoa de baixa 
instrução, entrega o valor pertinente ao oficial de jus-
tiça 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 Códi-
go Penal;
(D) Roberto cometeu o crime de corrupção passiva por-
que recebeu vantagem indevida em razão do cargo;
(E) não há crime devido ao exercício regular de um di-
reito.

17. (FGV - 2020 - TJ-RS - OFICIAL DE JUSTIÇA)
Oficial de justiça que deixa de dar cumprimento in-

tegral a mandado de penhora em razão de sentir pena 
do proprietário do bem penhorado comete, em tese, o 
crime de:
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1. (FGV - 2021 - IMBEL - ANALISTA ESPECIALIZADO 
- COMPRADOR TÉCNICO)

Em 01/01/X0, o estoque de uma empresa era avaliado 
em R$ 2.000. Este era composto por 20 bolsas, que eram 
vendidas por R$ 120. No mês de janeiro, a empresa fez 
uma promoção e as bolsas passaram a ser vendidas por R$ 
90. No mês, cinco bolsas foram vendidas. Assinale a opção 
que indica o valor do estoque final de bolsas, em 31/01/
X0.

(A) R$ 450,00
(B) R$ 500,00
(C) R$ 1.350,00
(D) R$ 1.500,00
(E) R$ 1.800,00

2.(FGV - 2021 - IMBEL - ANALISTA ESPECIALIZADO - 
COMPRADOR TÉCNICO)

Uma empresa apresentava em 31/12/X0, 40 unidades 
do produto X em seu estoque. Cada unidade tinha custo 
unitário de R$ 30,00. A empresa utilizava o método PEPS 
para avaliar o seu estoque. No mês de janeiro de X0 acon-
teceram as seguintes operações: 

• 05/01: venda de 20 unidades de X por R$ 50,00 cada. 
• 10/01: compra de 30 unidades de X por R$ 36,00 

cada. 
• 15/01: compra de 10 unidades de X por R$ 40,00 

cada. 
• 25/01: venda de 40 unidades por R$ 50,00 cada.

 Assinale a opção que indica o custo do estoque vendi-
do no mês de janeiro de X0.

(A)  R$ 1.320,00.
(B) R$ 1.920,00.
(C) R$ 1.987,00.
(D) R$ 2.080,00.
(E) R$ 3.000,00.

3.(FGV - 2021 - IMBEL - ANALISTA ESPECIALIZADO - 
COMPRADOR TÉCNICO)

Em 02/01/X0, uma empresa adquiriu estoques no va-
lor de R$ 60.000. Como a compra foi à vista, a empresa 
recebeu um desconto de 10% sobre o preço. Além disso, o 
fornecedor pagou o frete, que era de R$ 2.000, enquanto 
a empresa contratou e pagou o seguro de transporte, no 
valor de R$ 5.000. Ainda, a empresa comprou um armário 
para armazenamento do estoque, no valor de R$ 10.000. 
Assinale a opção que indica o custo de aquisição do esto-
que, evidenciado no Balanço Patrimonial da empresa.

(A) R$ 59.000,00.
(B) R$ 61.000,00.
(C) R$ 65.000,00.

(D)  R$ 71.000,00.
(E) R$ 77.000,00.

4.(FGV - 2021 - IMBEL - ANALISTA ESPECIALIZADO - 
COMPRADOR TÉCNICO)

Uma empresa utiliza o sistema de código de barras em 
seus produtos, de modo que quando um item é vendido, 
o sistema baixa o produto do estoque, sendo possível es-
timar quando haverá necessidade de reposição. Assinale a 
opção que indica o sistema de controle de estoques que a 
empresa utiliza.

(A) Primeiro que entra, primeiro que sai (PEPS).
(B) Custo médio ponderado móvel.
(C) Custo médio ponderado fixo.
(D) Inventário permanente.
(E) Inventário periódico.

5.(FGV - 2021 - IMBEL - ANALISTA ESPECIALIZADO - 
COMPRADOR TÉCNICO)

Uma empresa teve todo o seu estoque destruído em 
um incêndio. O fato será contabilizado nas demonstrações 
contábeis da empresa como

(A)  custo do estoque, na Demonstração do Resultado 
do Exercício.
(B) redutora da receita, na Demonstração do Resulta-
do do Exercício
(C) despesa, na Demonstração do Resultado do Exer-
cício.
(D) custo do estoque, no Balanço Patrimonial.
(E) perdas com estoques, no Balanço Patrimonial.

6.(FGV - 2021 - IMBEL - ANALISTA ESPECIALIZADO - 
ANALISTA DE ORÇAMENTO)

Assinale a opção que indica o fato que deve ser incluí-
do na base de cálculo das contribuições sociais previdenci-
árias de uma empresa.

(A) Salário-maternidade.
(B) Incentivo à demissão.
(C) Licença-prêmio indenizada.
(D)  Cessão de direitos autorais.
(E)  Férias indenizadas e o respectivo adicional consti-
tucional.

7.(FGV - 2021 - IMBEL - ANALISTA ESPECIALIZADO - 
ANALISTA DE ORÇAMENTO)

De acordo com a Instrução Normativa RFB nº 971/09, 
poderá contribuir como segurado facultativo, de modo a 
se inscrever como contribuinte da Previdência Social,

(A) um segurado especial.
(B) um trabalhador avulso.
(C) um empregado doméstico.
(D) um contribuinte individual.
(E) um presidiário que não exerce atividade remune-
rada.
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8.(FGV - 2021 - IMBEL - ANALISTA ESPECIALIZADO - 
ANALISTA DE ORÇAMENTO)

De acordo com a Lei Complementar nº 116/2003, um 
serviço é considerado prestado e o Imposto Sobre Serviços 
de Qualquer Natureza (ISS) devido no local do estabeleci-
mento prestador. O estabelecimento prestador é o local 
que configura unidade econômica ou profissional em que

(A) reside o tomador do serviço.
(B) está localizada a sede da entidade.
(C)  é realizada pela entidade a cobrança pelo serviço.
(D) está localizado o escritório de representação da 
entidade.
(E) é desenvolvida pelo contribuinte a atividade de 
prestação do serviço.

9.(FGV - 2021 - IMBEL - ANALISTA ESPECIALIZADO - 
ANALISTA DE ORÇAMENTO)

Assinale a opção que indica o fato sobre o qual incide o 
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS).

(A) Exportação de serviços para o exterior do país.
(B) Serviço cuja prestação teve início no exterior do 
país.
(C) Valor intermediado no mercado de títulos e valo-
res mobiliários.
(D)  Valores de depósito bancário, principal, juros e 
acréscimos moratórios relativos a operações de crédi-
to realizadas por instituições financeiras.
(E) Prestação de serviço em relação de emprego dos 
trabalhadores avulsos, dos diretores e membros de 
conselho consultivo ou de conselho fiscal de socieda-
des e fundações.

10.(FGV - 2021 - IMBEL - ANALISTA ESPECIALIZADO 
- ANALISTA DE ORÇAMENTO)

De acordo com o Decreto nº 9580/2018, os rendimen-
tos do trabalho assalariado recebidos em moeda estran-
geira por servidores ausentes no exterior, a serviço de 
repartição do governo brasileiro situada no exterior, con-
sideram-se tributáveis vinte e cinco por cento do total re-
cebido. Assinale a opção que indica como os rendimentos 
serão convertidos em reais, com base no valor do dólar 
divulgado para compra pelo Banco Central do Brasil.

(A) no dia efetivo de pagamento do rendimento.
(B)  no último dia útil do mês de pagamento do rendi-
mento.
(C) na média do valor do dólar do mês de pagamento 
do rendimento.
(D) no último dia útil da primeira quinzena do mês 
anterior ao do pagamento do rendimento.
(E) no último dia útil da quinzena do mês do paga-
mento do rendimento.

11.(FGV - 2021 - IMBEL - ANALISTA ESPECIALIZADO 
- ANALISTA DE ORÇAMENTO)

De acordo com o Decreto nº 9580/2018, assinale a op-
ção que apresenta rendimentos tributáveis.

(A) Diárias destinadas exclusivamente ao pagamento 
de despesas de alimentação e pousada, por serviço 
eventual realizado em Município diferente ao da sede 
de trabalho, inclusive no exterior.
(B) Ajuda de custo destinada a atender as despesas 
com transporte, frete e locomoção do beneficiado 
e de seus familiares, na hipótese de remoção de um 
Município para outro.
(C) Valor recebido de pessoa jurídica de direito pú-
blico a título de auxílio-moradia, não integrante da 
remuneração dos beneficiários, em substituição ao 
direito de uso de imóvel funcional.
(D)  Prêmio de seguro individual de vida do emprega-
do pago pelo empregador, quando o empregado é o 
beneficiário do seguro, ou indica o beneficiário deste.
(E) Auxílio-alimentação pago em pecúnia aos servi-
dores públicos federais civis ativos da administração 
pública federal direta, autárquica e fundacional.

12.(FGV - 2021 - IMBEL - ANALISTA ESPECIALIZADO 
- ANALISTA CONTÁBIL)

Assinale a opção que indica a contabilização do rece-
bimento de caixa decorrente de impostos, taxas, contri-
buições e multas na Demonstração dos Fluxos de Caixa de 
uma entidade do setor público.

(A)  Lucro Ajustado.
(B) Atividade Operacional.
(C) Atividade de Investimento.
(D) Atividade de Financiamento.
(E)  Caixa e Equivalente de Caixa.

13.(FGV - 2021 - IMBEL - ANALISTA ESPECIALIZADO 
- ANALISTA CONTÁBIL)

Em relação aos objetivos das Notas Explicativas, anali-
se as afirmativas a seguir.

I. Apresentar informação acerca da base para a elabo-
ração das demonstrações contábeis e das políticas contá-
beis específicas utilizadas.

II. Divulgar a informação requerida pelos pronuncia-
mentos, orientações e interpretações do CPC, que não 
tenha sido apresentada nas demonstrações contábeis. III. 
Prover informação adicional que não tenha sido apresen-
tada nas demonstrações contábeis, mas que seja relevan-
te para sua compreensão. Está correto o que se afirma em

(A) II, somente.
(B)  I e II, somente.
(C) I e III, somente.
(D) II e III, somente.
(E) I, II e III.
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1. (FGV - 2009 - SAD-PE - ANALISTA EM GESTÃO AD-
MINISTRATIVA)

A respeito da Teoria da Tributação, é correto afirmar que:
(A) segundo os princípios da Equidade Horizontal e 
Vertical, respectivamente, a tributação deve incidir de 
forma que indivíduos com capacidades econômicas 
similares sejam onerados da mesma forma, e que in-
divíduos com capacidades econômicas distintas sejam 
onerados diferenciadamente.
(B) o critério da capacidade de contribuição para 
observar a equidade de um sistema tributário diz 
respeito a avaliar se o mesmo atribui a cada indivíduo 
um ônus equivalente aos benefícios usufruídos.
(C) os tributos, idealmente, devem interferir o míni-
mo possível na alocação de recursos da economia, o 
que corresponde ao princípio da justiça fiscal.
(D) um sistema tributário é classificado como regres-
sivo se, dado um aumento da renda, o montante 
de aumento dos tributos dividido pelo montante de 
aumento da renda for maior do que a unidade.
(E) a classificação dos tributos segundo a incidência 
do ônus de pagamento (diretos ou indiretos) é parti-
cularmente relevante para a análise da neutralidade, 
segundo a qual os tributos devem distribuir seus ônus 
de maneira justa entre os indivíduos.

2. (FGV - 2016 - SEE-PE - PROFESSOR DE LOGÍSTICA)
Com relação ao Imposto Sobre Circulação de Merca-

dorias e Serviços – ICMS, analise as afirmativas a seguir.
I. É um imposto de competência tributária privativa da 

União.
II. Incide sobre a importação e a exportação de merca-

dorias para o exterior.
III. Caracteriza-se por ser não-cumulativo.

Está correto o que se afirma em
(A) I, apenas.
(B) II, apenas.
(C) III, apenas.
(D) I e III, apenas.
(E) I, II e III.

3. (FGV - 2019 - PREFEITURA DE SALVADOR - BA - 
FISCAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS)

A prefeitura do Município Alfa realizou recapeamento 
asfáltico na rua em que João mora, considerando que a 
pista estava muito esburacada porque tinha sido asfaltada 
há longo tempo passado. Em seguida, enviou a João, pro-
prietário do imóvel de número 20, e aos demais proprietá-
rios, boleto cobrando contribuição de melhoria. Conside-
rando que a obra teria custado R$ 20.000,00, coube a cada 
contribuinte (são 40) o valor de R$ 500,00.

Neste caso, a cobrança é
(A) constitucional, porque basta ao Município provar 
que realizou a obra e seu custo, partilhando-o com os 
beneficiários.
(B) ilegal, considerando que o recapeamento não é 
obra, porém serviço, para o qual deveria haver co-
brança de tarifa.
(C) inconstitucional e ilegal, visto que para a cobrança 
do tributo é necessário provar o benefício ao contri-
buinte.
(D) anulável, por vício de consentimento prévio por 
parte dos moradores da rua.
(E) nula, por ter transformado a taxa de pavimentação 
em contribuição de melhoria.

4. (FGV - 2019 - PREFEITURA DE SALVADOR - BA - 
FISCAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS)

Leia o fragmento a seguir.
Trata-se de tributo que representa contraprestação a 

uma atividade do poder público e que não pode superar a 
relação de razoável equivalência que deve existir entre o 
custo real da atuação estatal referida ao contribuinte e o 
valor que o Estado pode exigir de cada um, considerados, 
para esse efeito, os elementos pertinentes às alíquotas e à 
base de cálculo fixadas em lei.

O fragmento acima trata de
(A) preço público.
(B) empréstimo compulsório.
(C) tarifa.
(D) contribuição de melhoria.
(E) taxa.

5. (FGV - 2019 - PREFEITURA DE SALVADOR - BA - 
FISCAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS)

Os fatos geradores dos impostos têm suas normas ge-
rais reguladas por

(A) Lei Ordinária.
(B) Emenda Constitucional.
(C) Lei Complementar.
(D) Decreto Legislativo.
(E) Dispositivo Constitucional.

6. (FGV - 2018 - AL-RO - ANALISTA LEGISLATIVO - 
PROCESSO LEGISLATIVO)

Em um certo Estado ABC em que o ITCMD é lançado 
por homologação, um fato gerador deste tributo ocorreu 
em 02/10/2006, sem que tenha sido entregue qualquer 
declaração do contribuinte ao Fisco.

Em 05/05/2012, tomando conhecimento do fato gera-
dor, a Administração Tributária Estadual constitui o crédito 
tributário por meio de lançamento de ofício, notificando 
o contribuinte para pagamento em 30 dias. Este, então, 
reconhece e confessa a dívida ao aderir a um programa 
estadual de parcelamento de débitos tributários.
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Diante desse cenário, assinale a afirmativa correta.
(A) A confissão de dívida por ocasião de parcelamento 
efetuou uma novação do crédito tributário.
(B) A constituição definitiva do crédito somente ocor-
reu mediante a confissão de dívida voluntariamente 
feita pelo contribuinte.
(C) O crédito tributário se encontra prescrito, mas a 
dívida voluntariamente paga pelo contribuinte não 
pode ser restituída.
(D) O crédito tributário está extinto pela decadência.
(E) A Administração Tributária Estadual teria, até 
junho de 2017, para ajuizar a competente ação para 
cobrança do crédito tributário.

7. (FGV - 2018 - AL-RO - ANALISTA LEGISLATIVO - 
PROCESSO LEGISLATIVO)

Um parlamentar federal, desejando ampliar a possibi-
lidade de cobrança de ICMS em favor dos Estados, propôs 
projeto de lei ordinária que incluía novos sujeitos passivos 
para cobrança de ICMS.

Diante desse cenário, assinale a afirmativa correta.
(A) O projeto de lei viola a autonomia dos Estados na 
determinação dos sujeitos passivos.
(B) Tal matéria somente poderia ser veiculada por lei 
complementar.
(C) A ampliação de sujeitos passivos do ICMS somente 
pode ser veiculada por Resolução do Senado.
(D) Por se tratar de matéria atinente a todos os Esta-
dos, o referido projeto de lei somente admite iniciati-
va do Presidente da República.
(E) A iniciativa de projeto de lei sobre ampliação de 
sujeitos passivos do ICMS necessita da iniciativa de ao 
menos um terço de Senadores.

8. (FGV - 2018 - AL-RO - ANALISTA LEGISLATIVO - 
PROCESSO LEGISLATIVO)

Márcio Pereira, que desenvolve suas atividades pro-
fissionais integralmente via Internet, não possui domicílio 
fixo, viajando frequentemente para diversas cidades do 
país, embora passe a maior parte do ano em Porto Velho 
(RO), onde possui parentes.

Em relação a seu domicílio tributário, analise as afir-
mativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para 
a falsa.

( ) Márcio Pereira pode eleger livremente um domicílio 
tributário.

( ) Na ausência de eleição de domicílio tributário por 
Marcio Pereira, considera-se como tal Porto Velho (RO).

( ) A autoridade administrativa pode recusar o domicí-
lio eleito, quando impossibilite ou dificulte a arrecadação 
ou a fiscalização do tributo. As afirmativas são, respecti-
vamente,

(A) V - V - V.
(B) F - V - V.

(C) F - F - V.
(D) V - F - V.
(E) V - V - F.

9. (FGV - 2018 - AL-RO - ANALISTA LEGISLATIVO - 
PROCESSO LEGISLATIVO)

O Estado ABC adquiriu, onerosamente, de uma pessoa 
natural um imóvel sobre o qual pendiam dívidas de IPTU 
e de taxa de coleta domiciliar de lixo, referentes aos dois 
últimos anos anteriores à aquisição. O Município, então, 
resolve cobrar do Estado tais dívidas anteriores à sua aqui-
sição.

Diante desse cenário, assinale a afirmativa correta.
(A) Ambas as cobranças contra o Estado ABC são 
indevidas, pois o Estado-membro, que sucedeu a 
pessoa natural como proprietário, goza de imunidade 
tributária.
(B) A referida cobrança de IPTU contra o Estado ABC 
é indevida, por violar a imunidade tributária em favor 
do Estado ABC, mas a referida cobrança de taxa de 
coleta domiciliar de lixo é devida, por se tratar de pre-
ço público não abrangido pela imunidade tributária.
(C) A referida cobrança de IPTU contra o Estado ABC 
é indevida, por violar a imunidade tributária em favor 
do Estado ABC, mas a referida cobrança de taxa de 
coleta domiciliar de lixo é devida, por não serem as 
taxas abrangidas pela imunidade tributária.
(D) A referida cobrança de IPTU contra o Estado ABC 
é devida, por se tratar de uma obrigação propter rem, 
mas a referida cobrança de taxa de coleta domiciliar 
de lixo é indevida, por se tratar de serviço específico e 
divisível fruído pelo anterior proprietário.
(E) Ambas as cobranças são devidas, pois o período a 
que se refere a cobrança é anterior à aquisição pelo 
Estado ABC.

10. (FGV - 2018 - AL-RO - CONSULTOR LEGISLATIVO 
- ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO)

A sociedade empresária ABC LTDA., para evitar que 
fosse promovida cobrança judicial de crédito tributário 
contra ela, adere a um programa estadual de parcelamen-
to de débitos de ICMS já devidamente constituídos e ins-
critos em dívida ativa estadual.

Sobre a eficácia dessa adesão ao parcelamento e à luz 
do Código Tributário Nacional, analise as afirmativas a se-
guir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

( ) A adesão ao programa de parcelamento suspende 
o prazo prescricional para ajuizar a ação de cobrança do 
crédito tributário. 

( ) A adesão ao programa de parcelamento tem eficá-
cia de reconhecimento do débito pelo devedor. 

( ) A adesão ao programa de parcelamento impõe a 
responsabilidade solidária dos sócios.
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1.(FGV - 2021 - IMBEL - ANALISTA ESPECIALIZADO - 
COMPRADOR TÉCNICO)

Assinale a opção que indica direcionadores de custos 
no Custeio Baseado em Atividades.

(A) Os recursos que são influenciados pelo nível de 
produção.
(B) Os fatores que têm características de custos fixos 
e de custos variáveis.
(C) Os recursos coordenados e inseridos na gestão 
total da empresa.
(D) Os fatores que geram ou influenciam o nível dos 
recursos consumidos.
(E) Os fatores que não variam em função de altera-
ções do nível de produção.

2.(FGV - 2021 - IMBEL - ANALISTA ESPECIALIZADO - 
COMPRADOR TÉCNICO)

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

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

3.(FGV - 2021 - IMBEL - ANALISTA ESPECIALIZADO - 
ANALISTA DE CUSTOS)

Leia o fragmento a seguir.
Na apuração dos custos, o ____________________ 

representa o custo fabril ajustado pela variação dos 
estoques de produtos _____________, enquanto o 
_____________________ corresponde aos custos dos 
produtos fabricados ajustados pela variação de estoque 
de produtos _____________.

Assinale a opção cujos itens completam corretamente 
as lacunas do fragmento acima.

(A) Custo dos produtos fabricados - em elaboração - 
custo dos produtos vendidos - acabados
(B) Custo de produção – acabados - custo dos produ-
tos vendidos - em elaboração
(C) Custo de conversão – acabados - custo de trans-
formação - em elaboração
(D) Custo dos produtos fabricados – acabados - custo 
fabril - em elaboração

(E) Custo de transformação - em elaboração - custo 
de produção - acabados

4.(FGV - 2021 - IMBEL - ANALISTA ESPECIALIZADO - 
ANALISTA DE CUSTOS)

Assinale a opção que indica a diferença entre os pon-
tos de equilíbrio contábil e financeiro.

(A) O contábil é utilizado em serviços e, o financeiro, 
em comércio.
(B)  O contábil leva em consideração a despesa com 
depreciação, e, o financeiro, não leva.
(C)  O contábil leva em consideração o custo de opor-
tunidade, e, o financeiro, não leva.
(D) O contábil é apresentado em termos de unidades 
vendidas e, o financeiro, em receita gerada.
(E) O contábil é apresentado na Demonstração do Resul-
tado do Exercício e, o financeiro, dos Fluxos de Caixa.

5.(FGV - 2021 - IMBEL - ANALISTA ESPECIALIZADO - 
ANALISTA DE CUSTOS)

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 comis-
são 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

 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, consideran-
do 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.

6.(FGV - 2021 - IMBEL - ANALISTA ESPECIALIZADO - 
ANALISTA DE CUSTOS)

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 ocu-
pação do hotel no ponto de equilíbrio contábil.

(A) 5%
(B)  27%
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(C)  53%
(D) 55%
(E) 66%

7.(FGV - 2021 - IMBEL - ANALISTA ESPECIALIZADO - 
ANALISTA DE CUSTOS)

Uma indústria fabrica bolsas pequenas e grandes. Em 
31/12/X0 não havia bolsas em estoque. As informações 
sobre os dois tipos de bolsa, no ano de X1, são as seguin-
tes: 

• Preço: pequena = R$ 180; grande = R$ 300; 
• Mão de obra direta: pequena = 1 hora por unidade; 

grande = 2 horas por unidade. Cada hora de trabalho tem 
um custo de R$50; 

• Matéria prima direta: pequena = R$ 30; grande = R$ 
50; 

• Custos indiretos de fabricação anuais comuns dos 
dois tipos de bolsa: R$ 51.000. 

O valor é rateado de acordo com o gasto com a mão 
de obra direta. No ano de X1, a indústria fabricou 1.400 
bolsas pequenas, das quais 90% foram vendidas, e 1.000 
bolsas grandes, das quais 70% foram vendidas. Assinale a 
opção que indica o lucro auferido com a venda de bolsas 
pequenas e grandes, respectivamente, com base no méto-
do de Custeio por Absorção.

(A) R$ 79.210,53 e R$ 78.157,89.
(B) R$ 81.089,47 e R$ 86.210,53
(C) R$ 96.250,00 e R$ 83.750,00.
(D) R$ 107.100,00 e R$ 84.000,00.
(E) R$ 109.000,00 e R$ 71.000,00.

8.(FGV - 2021 - IMBEL - ANALISTA ESPECIALIZADO - 
ANALISTA DE CUSTOS)

Existem itens que são oriundos do processo normal de 
produção e que possuem mercado constante para venda. 
Eles representam parcela do faturamento global da em-
presa, mas são irrelevantes na geração de receita da enti-
dade. Estes itens são chamados de

(A) sucata.
(B)  subprodutos.
(C)  coprodutos.
(D) estoque de produtos acabados.
(E) estoque de produtos em processo.

9.(FGV - 2021 - IMBEL - ANALISTA ESPECIALIZADO - 
ANALISTA DE CUSTOS)

Uma fábrica produz e vende camisetas. O custo unitá-
rio de produção da camiseta é de R$16. No processo de fa-
bricação de duzentas camisetas, houve um erro e metade 
delas saiu com defeito, de modo que não poderão ser uti-
lizadas. Assinale a opção que indica o reconhecimento das 
camisetas da fábrica em suas demonstrações contábeis.

(A)  Balanço patrimonial - Ativo Circulante - Estoques 
- R$3.200.

(B) Demonstração do Resultado do Exercício - Custo 
dos Produtos Vendidos - R$3.200.
(C)  Balanço patrimonial - Ativo Circulante - Estoques 
R$1.600; Demonstração do Resultado do Exercício - 
Despesas Operacionais - R$1.600.
(D) Demonstração do Resultado do Exercício - Custo 
dos Produtos Vendidos - R$1.600; Demonstração 
do Resultado do Exercício - Despesas Operacionais 
R$1.600.
(E)  Demonstração do Resultado do Exercício - Custo 
dos Produtos Vendidos - R$1.600; Demonstração do 
Resultado do Exercício - Perdas R$1.600.

10.(FGV - 2021 - IMBEL - ANALISTA ESPECIALIZADO 
- ANALISTA DE CUSTOS)

Assinale a opção que apresenta exemplos de custos de 
uma entidade.

(A) Compra de estoque para revenda e propaganda 
do estoque em uma loja.
(B) Salário dos vigilantes da fábrica e seguro do trans-
porte do estoque para os clientes.
(C) Frete e seguro sobre o estoque adquirido e depre-
ciação do caminhão que faz entregas de uma fábrica.
(D) Mão de obra do médico no atendimento ao pa-
ciente de um hospital e mão de obra do cozinheiro de 
um restaurante.
(E) Juros incorridos sobre empréstimo contraído para 
aquisição de máquina para produção e depreciação 
do galpão da fábrica.

11.(FGV - 2017 -CÂMARA DE SALVADOR - BA)
Tanto na administração pública quanto na privada, o con-

trole de custos é necessário para uma adequada gestão dos 
recursos organizacionais. Porém existem diferentes métodos 
para se atribuir custo a um produto ou serviço. O método 
em que se apropriam todos os custos de produção (fixos ou 
variáveis, diretos ou indiretos), e tão somente os custos de 
produção, aos produtos e serviços, é o custeio

(A) padrão;
(B) pleno;
(C) por absorção;
(D) por atividade;
(E) variável.

12.(FGV - 2016 - SEE-PE - PROFESSOR DE LOGÍSTI-
CA)

Para cumprir um determinado contrato, uma empresa 
empregou o Laboratório X, alugou um Servidor para arma-
zenar todas as informações do projeto, o qual foi utilizado 
exclusivamente pelo projeto, e contratou um consultor 
que foi remunerado de acordo com a demanda do projeto.

Nesse contexto, custos diretos do projeto são os dis-
pêndios com

(A) serviços de limpeza e de manutenção do Labora-
tório X e com água e luz da empresa.
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1.(FGV - 2021 - IMBEL - SUPERVISOR - AUDITOR)
Sobre os procedimentos considerados na aplica-

ção dos testes de observância, leia o fragmento a se-
guir. A _____________ representa a verificação de re-
gistros, documentos e ativos tangíveis, enquanto a 
__________________representa o acompanhamento de 
processo ou procedimento quando de sua execução. Já na 
_________ e na ____________ obtém-se informações pe-
rante pessoas físicas ou jurídicas conhecedoras das transa-
ções e das operações, dentro ou fora da entidade. Assinale 
a opção cujos itens completam corretamente as lacunas 
do fragmento acima.

(A)  inspeção – observação – investigação – confirma-
ção
(B)  observação – inspeção – investigação – confirma-
ção
(C) investigação – confirmação – inspeção – observa-
ção
(D) observação – investigação – inspeção – confirma-
ção
(E) confirmação – investigação – inspeção - observa-
ção

2.(FGV - 2021 - IMBEL - SUPERVISOR - AUDITOR)

Ao considerar as características da população da qual 
a amostra será extraída, o auditor pode determinar que a 
estratificação é apropriada. Com relação à estratificação, 
analise as afirmativas a seguir. 

I. A eficiência da auditoria pode ser melhorada se o 
auditor estratificar a população, dividindo-a em subpopu-
lações distintas que tenham características diferentes. 

II. O objetivo da estratificação é o de reduzir a variabi-
lidade dos itens de cada estrato e permitir que o tamanho 
da amostra seja reduzido sem aumentar o risco de amos-
tragem. 

III. Os resultados dos procedimentos de auditoria apli-
cados a uma amostra de itens dentro de um estrato po-
dem ser projetados para os itens que não compõem esse 
estrato. 

Está correto o que se afirma em
(A) I, somente.
(B)  II, somente.
(C) III, somente.
(D) I e II, somente.
(E)  I, II e III.

3.(FGV - 2021 - IMBEL - SUPERVISOR - AUDITOR)
O auditor utiliza, para selecionar amostras, um méto-

do que consiste na divisão da quantidade de unidades de 
amostragem na população pelo tamanho da amostra, de 
modo a estabelecer um intervalo de amostragem. O audi-
tor utiliza o método de seleção

(A) por unidade monetária.
(B) ao acaso.
(C)  aleatória.
(D) sistemática.
(E) de bloco.

4.(FGV - 2021 - IMBEL - SUPERVISOR - AUDITOR)
De acordo com a NBC TA 620 – Utilização do Trabalho 

de Especialista, assinale a opção que indica o caso em que 
o auditor não deve fazer referência ao trabalho do espe-
cialista em seu relatório.

(A) O relatório possui opinião não modificada.
(B) O relatório possui opinião com ressalva.
(C)  O trabalho do especialista é sigiloso
(D) O trabalho do especialista foi considerado irrele-
vante.
(E) O especialista não autorizou que o seu trabalho 
seja referenciado.

5.(FGV - 2021 - IMBEL - SUPERVISOR - AUDITOR)
De acordo com a NBC TA 620 – Utilização do Trabalho 

de Especialista, em relação ao especialista do auditor, assi-
nale a afirmativa correta.

(A) Deve ser contratado pela administração.
(B) Deve ter especialização em contabilidade ou audi-
toria.
(C)  Pode ser interno ou externo.
(D)  Auxilia na elaboração das demonstrações contá-
beis.
(E) Divide com o auditor a responsabilidade por ex-
pressar opinião de auditoria.

6.(FGV - 2021 - IMBEL - SUPERVISOR - AUDITOR)
Relacione as datas consideradas pela NBC TA 560 (R1) - 

Evento Subsequente, às suas respectivas definições. 
1. Data das demonstrações contábeis
2. Data de aprovação das demonstrações contábeis 
3. Data do relatório do auditor independente 
4. Data de divulgação das demonstrações contábeis 

( ) é a data do relatório do auditor independente sobre 
as demonstrações contábeis. 

( ) é a data em que todos os quadros que compõem as 
demonstrações contábeis foram elaborados e que, aque-
les com autoridade reconhecida, afirmam que assumem a 
responsabilidade por essas demonstrações contábeis.

( ) é a data em que o relatório do auditor independen-
te e as demonstrações contábeis auditadas são disponibi-
lizados para terceiros. 
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( ) é a data de encerramento do último período cober-
to pelas demonstrações contábeis. Assinale a opção que 
mostra a relação correta, segundo a ordem apresentada.

(A) 1, 2, 4 e 3.
(B) 3, 2, 1 e 4.
(C) 3, 2, 4 e 1.
(D) 4, 3, 2 e 1.
(E) 4, 1, 3 e 2.

7.(FGV - 2021 - IMBEL - SUPERVISOR - AUDITOR)
Após a data do seu relatório, mas antes da data de 

divulgação das demonstrações contábeis, o auditor inde-
pendente tomou conhecimento de fato que, se fosse do 
seu conhecimento na data do relatório, alteraria seu rela-
tório de opinião.

No caso de se tratar de assunto que altera as demons-
trações contábeis, o auditor deve

(A) levar em consideração o fato a partir do exercício 
seguinte.
(B) comunicar o fato ao órgão regulador, para que 
este discuta o assunto com a administração.
(C) comunicar o fato ao órgão regulador, para que 
este aplique as devidas sanções à administração.
(D) discutir o assunto com a administração e comuni-
cá-la sobre uma mudança em seu relatório.
(E) discutir o assunto com a administração e indagar 
como esta pretende tratar o assunto nas demonstra-
ções contábeis.

8.(FGV - 2021 - IMBEL - SUPERVISOR - AUDITOR)
De acordo com a NBC TA 320 (R1) - Materialidade no 

Planejamento e na Execução da Auditoria, a estrutura de 
relatórios financeiros discute com frequência o conceito 
de materialidade, no contexto da elaboração e da apre-
sentação de demonstrações contábeis. Nesse sentido, as-
sinale a afirmativa correta.

(A)  As distorções são consideradas relevantes quando 
é certo que elas podem influenciar as decisões econô-
micas de usuários tomadas com base nas demonstra-
ções contábeis.
(B)  Os julgamentos sobre materialidade são feitos à 
luz das circunstâncias envolvidas, e são afetados pela 
magnitude e natureza das distorções, ou a combina-
ção de ambas.
(C)  Os julgamentos sobre quais assuntos das demons-
trações contábeis são relevantes baseiam-se em con-
siderações sobre o possível efeito de distorções sobre 
os usuários primários das demonstrações contábeis.
(D) A determinação de materialidade pelo auditor 
deve ser baseada em critérios objetivos e não deve 
ser afetada por seu julgamento.
(E) A materialidade para as demonstrações contábeis, 
uma vez definida no planejamento, não deve ser mo-
dificada para a execução da auditoria.

9.(FGV - 2021 - IMBEL - SUPERVISOR - AUDITOR)
A NBC TA 540 (R2) – Auditoria de Estimativas Contábeis 

e Divulgações Relacionadas trata das responsabilidades do 
auditor em relação às estimativas contábeis e às divulga-
ções relacionadas na auditoria de demonstrações contá-
beis. As opções a seguir apresentam estimativas contábeis 
relacionadas com classes de transações, saldos contábeis 
e divulgações, à exceção de uma. Assinale-a.

(A)  O resultado de litígio pendente.
(B) Os pagamentos baseados em ações.
(C)  A avaliação dos ativos de infraestrutura.
(D) O critério de avaliação de estoques.
(E) As receitas reconhecidas em contratos de longo 
prazo.

10.(FGV - 2021 - IMBEL - SUPERVISOR - AUDITOR)
De acordo com a NBC TA 220 (R2) - Controle de Qua-

lidade da Auditoria de Demonstrações Contábeis, assinale 
a afirmativa correta.

(A) O revisor de controle de qualidade do trabalho de 
auditoria externa é um sócio ou outro profissional da 
firma que faz parte da equipe de trabalho.
(B) O quadro técnico compreende os sócios, os au-
ditores independentes que atuam no trabalho e os 
auditores internos da entidade, que fornecem assis-
tência direta ao auditor independente.
(C) A equipe de trabalho inclui os sócios, os auditores 
independentes que atuam no trabalho, os especialis-
tas externos e os consultores contratados.
(D) O sócio encarregado do trabalho divide com os 
auditores externos a responsabilidade pela qualidade 
dos trabalhos de auditoria para os quais foi designa-
do.
(E) A pessoa externa qualificada é a pessoa que não 
pertence ao quadro técnico da firma, com a compe-
tência e a habilidade que o habilitariam para a atuar 
como sócio encarregado do trabalho.

11.(FGV - 2021 - IMBEL - SUPERVISOR - AUDITOR)
De acordo com a NBC TA 240 (R1) – Responsabilidade 

do auditor em relação à fraude, no contexto da auditoria 
de demonstrações contábeis, entre os principais respon-
sáveis pela prevenção e detecção da fraude em uma enti-
dade estão

(A) os auditores internos.
(B) os auditores externos.
(C) os órgãos reguladores.
(D) os responsáveis pela governança.
(E) os conselhos fiscais.
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