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BLOCO 01

MATÉRIA: LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO: 01 - MANTIDA alternativa 'E'. Sobre as assertivas II e III, afirma-se o que segue. A
assertiva II consiste em um erro de extrapolação, pois ideias que não estão presentes no texto são
adicionadas, visto que as informações específicas sobre a data de criação e sobre os objetivos do
programa não estão presentes no texto, mas foram adicionadas à assertiva. Já a assertiva III consiste
claramente em um erro de redução, pois o texto não aborda a questão das aplicações do Sinal Verde
(l.45), mas apenas usa aquele sistema para fazer comparações com o Brasil-ID. Ou seja, há uma
valorização de um aspecto do texto em detrimento de outro, muito mais relevante. É preciso da
mesma forma, compreender que fica claro, na frase "Da mesma forma que, através de um chip no
sistema Sinal Verde, no qual o usuário coloca um pequeno circuito eletrônico no seu carro e passa por
cancelas de pedágios sem se preocupar com os tickets e dinheiro" que uma das aplicações do sistema
Sinal Verde é a fiscalização dos pedágios, mas que essa informação está apenas funcionando como
elemento de comparação com o sistema que é objeto de investigação do texto. Pelos motivos
expostos, mantém-se o gabarito.

QUESTÃO: 02 - MANTIDA alternativa 'B'. Em relação à assertiva I, é necessário observar que, para
ser verdadeira, tanto a palavra 'trânsito' como 'específicos' deveriam ser palavras da língua portuguesa
caso o acento fosse retirado. Nesse sentido, apenas 'trânsito' satisfaz o critério, pois o resultado seria
a palavra 'transito' - o verbo transitar na primeira pessoa do singular no presente do indicativo.
Entretanto, a palavra 'específicos' não é palavra do português caso o acento seja retirado, pois não
existe 'especificos'. É preciso observar que, caso a palavra estivesse no singular (o que não ocorre),
haveria, sim, o verbo 'especifico', na primeira pessoa do singular no presente do indicativo. Já a
assertiva III também é falsa, pois a palavra 'daí' não possui um ditongo decrescente, mas é um hiato.
Pelos motivos expostos, mantém-se o gabarito.

QUESTÃO: 03 - MANTIDA alternativa 'C'. Em relação aos itens II e IV, afirma-se: as palavras
'impensada' e 'desburocratizar' não são formadas por parassíntese, o que torna as alternativas
incorretas. Vejamos: parassíntese é uma forma de derivação muito específica que ocorre quando uma
palavra é formada a partir da associação simultânea de um sufixo e de um prefixo - enfraquecer -
en+fraco+ecer - ou seja, se se retirar o prefixo ou o sufixo não se obtém uma palavra reconhecida
como tal na língua portuguesa: *fraquecer; *enfraco. Esse não é o caso das palavras das assertivas II
e IV. Em 'impensada', a retirada do prefixo forma uma outra palavra da língua portuguesa: pensada (a
ideia foi pensada muito tempo antes); apesar do contrário não ocorrer: *impensar. O mesmo ocorre
com 'desburocratizar': burocratizar existe (vamos burocratizar o sistema), enquanto *desburocrata não
existe. Poderíamos pensar, sim, em um processo de derivação prefixal e sufixal, mas não em
parassíntese. Por esse motivo, mantém-se o gabarito.



QUESTÃO: 04 - MANTIDA alternativa 'A'. A terceira vírgula da frase "O processamento eletrônico,
destaca, veio para ficar, e isso está ocorrendo em todo o mundo" separa orações com sujeitos
diferentes. Enquanto o sujeito da oração principal é 'O processamento eletrônico", o sujeito da oração
do verbo 'está ocorrendo' é o pronome 'isso'. Dessa forma, ainda que o pronome retome o sujeito da
oração anterior, sintaticamente, eles consistem em sujeitos diferentes. O gabarito está correto,
portanto.

QUESTÃO: 05 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão solicitava que se analisassem as alterações
semânticas que a supressão, inserção ou alteração de palavras acarretaria no texto. Nesse sentido,
afirma-se: I. A supressão de ao máximo (l.05) na frase "utiliza ao máximo a tecnologia disponível hoje
no mercado" causa alterações semânticas, pois a expressão indica que a utilização da tecnologia é
feita no mais alto grau possível. Ou seja, a supressão subtrai da frase tal informação. II. A supressão
de crescente (l.15) em "Aqui temos a Nota Fiscal Eletrônica, um sucesso crescente, que quase todos
os Estados do país já adotam" também causa alterações semânticas, pois subtrai a informação de que
o sucesso da Nota Fiscal ainda está crescendo, e não é algo que já atingiu seu ponto máximo. III. A
inserção de muitas imediatamente antes de “tecnologias” (l.36) na frase "Uma das tecnologias que
impacta a fiscalização de trânsito de mercadorias" também causa alteração semântica. Na frase
original, quer-se afirmar que existem várias tecnologias, mas que apenas uma delas afeta a
fiscalização de trânsito de mercadorias; na frase alterada, não é apenas uma que está em questão,
mas são várias as que afetam a fiscalização. IV. A alteração de “coloca” (l.46) por instala, na frase "o
usuário coloca um pequeno circuito eletrônico no seu carro" não causa mudanças semânticas, uma
vez que o sentido expresso por 'instala' é, de acordo com o Dicionário Aurélio, "colocar (aparelho,
equipamento, etc.) em lugar e condições próprias para uso". Por esses motivos, mantém-se o gabarito.

QUESTÃO: 06 - MANTIDA alternativa 'E'. Em relação ao fragmento "[...] desencadear ações
planificadas permite um gerenciamento com custos reduzidos e com segurança jurídica para o Estado
e para o contribuinte", o verbo permitir é transitivo direto, exigindo apenas um complemento direto (um
gerenciamento). A expressão 'com custos reduzidos e com segurança jurídica' estão relacionados ao
objeto direto e não a uma exigência do verbo. Por esse mesmo motivo, 'um gerenciamento com custos
reduzidos? não pode ser classificado como sujeito, visto que é um objeto direto. Por esses motivos, as
assertivas II e III estão incorretas.

QUESTÃO: 07 - MANTIDA alternativa 'E'. Na frase, "representa o futuro da fiscalização de trânsito”,
não há predicativo do objeto, visto que 'de trânsito' é um adjunto adnominal, que especifica o
substantivo 'fiscalização'. O predicativo do objeto é o termo da oração que faz uma atribuição ao objeto
por meio de um verbo - o que não é o caso da frase em questão. Já em relação ao sujeito da questão,
é necessário observar que a frase está contextualizada, ou seja, podemos recuperar o sujeito através
do contexto de ocorrência. Da mesma forma, o sujeito indeterminado ocorre (a) com verbo na 3ª
pessoa do plural e (b) com verbo ativo na 3ª pessoa do singular, seguido do pronome se - o que não é
o caso da frase em questão. Por esses motivos, mantém-se o gabarito.

QUESTÃO: 08 - MANTIDA alternativa 'C'. Segundo Platão e Fiorin, o argumento de autoridade está
relacionado à citação de autores renomados, autoridades em certo domínio de saber, em uma
determinada área de atividade humana, para dar sustentação a uma tese ou a um ponto de vista. No
caso em questão, há apenas a citação do cargo, o que não confere a ele a ideia de autoridade. Além
disso, pode-se entender que o próprio auditor estaria usando um argumento de autoridade - que não é
ele - em seu argumento - o que também não é o caso. Já em relação ao argumento de comparação,
citado na assertiva III, ele é utilizado no texto, indicando que a fiscalização direta não foi bem sucedida
em outros locais do Brasil, como pode-se depreender do seguinte trecho: "Deve-se lembrar, ainda, que
a fiscalização direta, física, no trânsito, sempre foi forte no Nordeste e em alguns pontos do país. Na



atualidade, entretanto, o Rio de Janeiro já cortou os postos pela metade. No Espírito Santo, no Pará,
em Santa Catarina e em São Paulo, eles foram fechados. ‘Manter essas estruturas é pesado, exige
investimentos constantes na manutenção, e os valores das autuações não compensam os custos’,
opina. Desde o início da década passada, os diversos governos que se alternaram no Estado vêm
fechando postos fiscais, e nem por isso a arrecadação caiu; pelo contrário, vem aumentando
consideravelmente. Em contrapartida, a tecnologia, o manifesto eletrônico de cargas e a visão
computacional resultam em custos menores e uma visão mais abrangente da situação do
contribuinte." Pelos motivos expostos, mantém-se o gabarito.

QUESTÃO: 09 - MANTIDA alternativa 'D'. Em relação às assertivas I e III, afirma-se: (a) A assertiva I
está incorreta, pois, apesar de demandar ao leitor que retome o que foi dito anteriormente, a
expressão “Por todo o exposto” (l.14) não estabelece uma ideia de comparação, mas introduz um
argumento baseado no que fora dito anteriormente. (b) A assertiva III está correta, pois a expressão
“em suma” (l.28) é utilizada, no texto, para inserir o parágrafo de conclusão. É necessário notar que tal
expressão poderia ser alterada por 'em resumo, resumidamente'. Em relação ao fato de que novas
ideias ou argumentos são inseridos, não há qualquer incompatibilidade com o uso da expressão, que
apenas indica que haverá um resumo das ideias anteriores - não uma conclusão das mesmas. Por
esses motivos, mantém-se o gabarito

QUESTÃO: 10 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão não tem por base outra área de conhecimento
que não a Língua Portuguesa. Nesse contexto, nos dicionários que dão suporte à construção do texto,
a palavra discricionariedade pode ser usada em lugar de arbitrariedade, não havendo sob essa ótica
qualquer diferença de sentido. A prova de Português atém-se tão somente aos tópicos que lhe são
pertinentes, incluindo aí o uso de sinônimos. Acepções que carregam em si teorias e áreas do
conhecimento distintas, podem dar cor e significado diferenciado, o que aqui não é o caso.

QUESTÃO: 11 - MANTIDA alternativa 'D'. Em relação à assertiva II, pode-se inferir da frase “a
preponderância dos princípios, objetivos e direitos fundamentais” (l.07-08) que há outros elementos
que não possuem a mesma importância que os princípios, objetivos e direitos fundamentais.
Preponderância, de acordo com o dicionário Aurélio, significa que algo tem mais influência ou
importância. Ora, se tais elementos possuem mais importância, existem outros que não possuem tanto
- essa é uma relação que está na própria língua. É preciso notar que era preciso observar as relações
internas das frases, não fazer extrapolações com o resto do texto.

QUESTÃO: 12 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'B' PARA ALTERNATIVA 'C'. O gabarito
foi divulgado incorretamente, pois, de fato, a única assertiva incorreta é a III. O gabarito será alterado
conforme Decreto Estadual nº 43.911/2005, Art. 33.

QUESTÃO: 13 - MANTIDA alternativa 'E'. A vírgula da linha 10, imediatamente antes da palavra
“resolverá”, não indica um erro gramatical, pois ela está separando uma oração subordinada. Deve-se
atentar ao fato de que não se pedia para suprimir a vírgula, apenas para avaliar se ela estava bem
colocada. Por esse motivo, mantém-se o gabarito.

QUESTÃO: 14 - MANTIDA alternativa 'D'. Em relação à assertiva III, o termo sublinhado não se
constitui em oração. A conjunção todavia tem por definição a função de ligar orações e termos de
função idêntica, mas com ideia de contraste. No caso, o primeiro termo “sem o desatino ingênuo das
mudanças abruptas” e, em oposição a esse, “sempre com o efetivo compromisso ético com a eficácia
crescente do direito fundamental à boa administração pública”. Portanto, são termos de mesmo valor
sintático, e não orações, que entre si se opõem.



QUESTÃO: 15 - MANTIDA alternativa 'A'. Na questão em voga, o verbo “poder” está flexionado no
infinitivo pessoal; flexão esta permitida pelo sujeito da oração anterior “As autarquias reguladoras
são...”. Conforme Cegalla, quando o infinito vier regido de preposição, no caso uma locução
prepositiva, “a despeito de”, o infinitivo deve ser flexionado, visto que procede, vem depois, do verbo
“são”, que constrói a clareza quanto ao sujeito responsável pela flexão verbal.

QUESTÃO: 17 - MANTIDA alternativa 'B'. A assertiva IV está errada, visto que o que está errado não
é o fato de usar ou não 'que' ou 'do que', mas sim a presença do modalizador dever, que carrega a
ideia de obrigatoriedade.

QUESTÃO: 18 - MANTIDA alternativa 'E'. A expressão “sua” (l.47) possui um referente definido, ao
contrário do que a assertiva III estabelecia, visto que ele claramente tem como referente o contribuinte,
e não o Fisco. Mantém-se, portanto, o gabarito.

QUESTÃO: 19 - MANTIDA alternativa 'A'. Sobre a assertiva I, o pronome demonstrativo esse faz
referência ao termo sujeito, considerando-se que quanto à retomada, devemos levar em conta, neste
caso, a disposição textual. Quanto à última frase quando esse é simples, podem-se fazer duas
inferências: a primeira ao fato de que o vocábulo quando não é uma conjunção e sim um advérbio que
significa “na ocasião em que”; a segunda, quanto ao fato de que as formas léxicas guardam com os
sujeitos gramaticais a relação gramatical de concordância em número e pessoa. No caso, o sujeito,
após a retirada do termo proposto, torna-se simples, entretanto, continua flexionando o verbo no plural,
visto que seu núcleo, mesmo expresso por uma só forma lexical, está no plural. Segundo Bechara, a
característica fundamental do sujeito explícito é estar em consonância com o sujeito gramatical do
verbo do predicado, isto é, se adapte (isto é, concorde) a seu número e pessoa. Já em relação à
assertiva III, o fato de a frase possuir lacunas não influencia na resolução da questão, pois tais
espaços são completados por palavras invariáveis. Além disso, já poder-se-ia ter uma ideia sobre
quais palavras completariam a lacuna, visto que foi objeto de pergunta na questão 17. Outro fator que
pesa é o fato de 'multas elevadas' fazer parte de uma frase intercalada, que não altera o restante do
período. Sobre a assertiva IV, o fato de ter-se dito 'conjugação' e não 'flexão' não causa problemas de
compreensão, visto que a conjugação é o conjunto de formas de um verbo para a expressão de
categorias gramaticais como tempo, modo, aspecto, voz, número, pessoa. Ou seja, a flexão de
número é uma das categorias que fazem parte da conjugação. Pelos motivos expostos, mantém-se o
gabarito.

QUESTÃO: 20 - MANTIDA alternativa 'D'. Em relação à assertiva I, há a indicação de que as frases
retiradas do texto são exclusivamente para contextualizar, visto que o objeto da questão não às
relaciona com o contexto, portanto a flexão do verbo em hipótese nenhuma provoca erro ou afeta a
possibilidade de resposta ao que está sendo questionado. Já em relação à assertiva III, o uso das
aspas garante a transcrição tal qual está no texto, garantindo a autoria. Apesar do erro de
concordância original, ainda consegue-se perceber a voz do verbo.

QUESTÃO: 21 - MANTIDA alternativa 'E'. De acordo com o dicionário Aurélio, as palavras parônimas
são aquelas que têm som semelhante ao de outras, como descrição e discrição; onicolor e unicolor;
vultoso e vultuoso. Já as palavras homônimas são aquelas pronunciadas da mesma forma que outra,
mas cujo sentido e escrita são diferentes (os homófonos laço = laçada, lasso = cansado), ou que se
pronuncia e escreve do mesmo modo, mas cujo significado é diverso (os homógrafos falácia =
qualidade de falaz, e falácia = falatório). Nesse sentido, a palavra 'são' (l.13), no contexto de
ocorrência, é o verbo 'ser', que possui as homônimas homógrafas 'são', substantivo, e 'são', adjetivo.
Já a palavra 'cumprimento' (l.14) possui a parônima 'comprimento'. 'Intenção' (l.39), por sua vez,
possui o homónimo homófono 'intensão', que significa veemência, intensidade, aumento de tensão. Já



a palavra 'influencia' (l.27) não possui nem homônimo nem homófono, mas, com a inserção de um
acento circunflexo, torna-se o vocábulo 'influência'. Pelos motivos expostos, todas as assertivas são
verdadeiras, mantendo-se o gabarito.

* QUESTÃO 21 - ALTERADO GABARITO DE ‘E’ PARA ‘C’. De acordo com Bechara (2009),
homonímia é a propriedade de duas ou mais formas, inteiramente distintas pela significação ou
função, terem a mesma estrutura fonológica, os mesmos fonemas, dispostos na mesma ordem e
subordinados ao mesmo tipo de acentuação; como exemplo: um homem são; São Jorge; são várias
circunstâncias. Paronímia é o fato de haver palavras parecidas na forma e diferentes no significado. O
vocábulo "cumprimento" é utilizado como exemplo de palavras parônimas por Cegalla. A palavra "são"
é um exemplo homônimo por ambos os autores. A palavra "intenção", segundo as classificações para
homonímias, é homófona heterográfica, ou seja, igual na pronúncia e diferente na escrita, como os
vocábulos censo e senso. Assim, as assertivas I e II estão incorretas e somente a assertiva III está
correta, alterando o gabarito de E para C. O gabarito será alterado conforme Decreto Estadual nº
43.911/2005, Art. 33.
*Alterado em 03/09 às 18h.

QUESTÃO: 22 - MANTIDA alternativa 'D'. Em relação à assertiva I, a expressão “dito popular” (l.33)
não é um pleonasmo, mas uma expressão linguística que denomina um conjunto de frases populares,
baseadas no senso comum e com um autor anônimo. Em nenhum momento a expressão 'dito popular'
é pleonástica, pois a palavra 'dito' significa aquilo que é falado, mas não é caracterizada,
originalmente, pela ideia de popularidade ou não. Já em relação à assertiva II, é importante observar o
uso do modal dever, que está em uma relação de escala de sentido com o poder. Ou seja, ainda que o
sentido mais forte do modal seja de obrigação, ele também pode indicar possibilidade, probabilidade.
Além disso, é preciso entender que a expressão "Não se deve matar as ‘galinhas dos ovos de ouro’” é
popular, ou seja, ela funciona como um bloco único de sentido, sendo não composicional. Pelos
motivos expostos, mantém-se o gabarito.

QUESTÃO: 23 - ANULADA. A banca aceita as ponderações quanto à falta dos sinais de pontuação.
Isso posto, presume-se que houve um erro de digitação.

QUESTÃO: 24 - MANTIDA alternativa 'C'. Em relação à assertiva II (Para o autor, é preciso garantir
que os contribuintes compreendam a legislação tributária, visto que, por vezes, as leis são passíveis
de interpretação variada), faz-se necessário observar que a assertiva estabelece que o autor do texto
acredita que é necessário que os contribuintes compreendam as leis, que possuem interpretação
variada - e não que o Fisco deve fazê-lo. Ou seja, é a opinião do autor que está sendo considerada, e
esta pode ser inferida no texto, na passagem entre as linhas 38-42: "Todo administrador tributário
também sabe que existem muitos casos em que não há intenção de evasão, decorrentes do pouco
conhecimento da legislação ou de normas mal escritas, pouco claras, por vezes, interpretadas de
maneira variada. Facilitar o cumprimento das obrigações tributárias é tão importante como ‘fechar o
cerco’ para evitar possibilidades de evasão." Dito isso, percebe-se que o autor acredita que seja
necessária tal medida, não que ela deva ser garantida pelo sistema. Já em relação à assertiva III (É
preciso que o contribuinte compreenda que o Fisco trabalha sob o preceito de que todos são iguais e
de que há justiça na cobrança dos tributos.), ela é verdadeira, e mais uma vez a informação fica
implícita no texto, conforme as linhas 43-47: "Por último, mas não menos importante, alguns estudos
acadêmicos, a prática e a história nos mostram que a equidade praticada pelo Fisco em representação
do Estado tem papel fundamental no comportamento do contribuinte. A percepção de justiça por parte
do contribuinte, seja na forma de pagar o tributo, seja na maneira como ele se relaciona com a
administração tributária, é um elemento importante na aceitação do tributo e, portanto, na sua
disposição de cumprir com a obrigação de pagá-lo." Nesse trecho, percebe-se que é importante que



haja uma percepção de justiça e equidade entre os contribuintes, ficando implícito que tais
características já fazem parte do sistema. Ora, caso a percepção fosse diferente do que realmente
ocorre, deveria haver indícios de que esse era o caso. Como não há nenhuma palavra, e nenhuma
marca linguística, assume-se que tais qualidades já são trabalhadas pelo Fisco. Pelos motivos
expostos, mantém-se o gabarito.

MATERIA: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO: 25 - MANTIDA alternativa 'D'. Por se tratar de uma Progressão Aritmética, podemos
afirmar que:
a) 2x – 16 = -12 – 2x →  2x + 2x = -12 + 16 →  4x= 4  → x = 1
b) 2y- ( -12) = - 12 – 2x . Como x = 1 temos:   2y + 12 = -12 – 2( 1) →  2y = -14 - 12 →   2y = - 26 →
y = -13
Analisando a afirmação I:
x + y = 1 + ( -13) = 1 – 13 = -12 , elemento do conjunto  Z*. Logo, a afirmação I é verdadeira.
Analisando a afirmação II:
( x – y)3 = ( 1 + 13)3 = 143, potência de base positiva é igual a um número positivo, portanto maior do
que zero. Logo, a afirmação II é falsa.
Analisando a afirmação III:
Razão = 2x – 16. Como x = 1, temos: razão = 2 – 16 ou seja, razão = -14, que é um número racional.
Logo, a afirmação III é verdadeira.
Portanto, a alternativa “D” corresponde à resposta adequada para a referida questão, conforme
gabarito divulgado.

QUESTÃO: 26 - MANTIDA alternativa 'D'. De acordo com os dados do problema, a palavra
FUNDATEC possui 8 letras. A letra F está fixada na primeira posição, portanto ela não permuta. As
letras N e D aparecem juntas, bem como as letras T e C, e ainda podem permutar entre si. Portanto, a
resposta da questão é 5!2!2! = 480 possibilidades.

Portanto, a alternativa que corresponde à resposta adequada para a questão é a “D”, conforme
gabarito divulgado.

QUESTÃO: 27 - MANTIDA alternativa 'D'. Organizando os dados do problema num quadro temos:
Nº de
funcionários

Tempo
trabalhado por
dia

Nº de dias
trabalhados

Nº de processos Nº de páginas
dos processos

20 3,3h 9 300 80
16 4h x 450 60

Transformando o tempo dado, em horas, em minutos, temos:
Nº de
funcionários

Tempo
trabalhado por
dia

Nº de dias
trabalhados

Nº de processos Nº de páginas
dos processos

20 198 min 9 300 80
16 240min x 450 60

9 = 16 = 240 = 300 = 80
x      20      198     450      60
16 . 240 . 300 . 80 . x = 9 . 20 . 198 . 450 . 60, isolando  x,  temos:
x= 9 . 20 . 198  . 450 . 60 →   x= 962.280 →   x= 10,44 dias



16 . 240 . 300 . 80                        92.160

Analisando a resposta obtida, conclui-se que: 10 dias de trabalho seriam insuficientes para que a
tarefa fosse concluída, sendo necessário trabalhar no 11º dia para concluí-la. A alternativa correta de
resposta é a de letra “D”, conforme gabarito divulgado.

QUESTÃO: 28 - MANTIDA alternativa 'E'. Área do Triângulo Equilátero: =  18 →   l2 =  72

→  l = 6

Altura do Triângulo Equilátero: h= →  h= → h= 3

O raio da região delimitada pela circunferência circunscrita a um triângulo equilátero é  igual a .h ,

isto é, r = r = 2

Em um hexágono circunscrito a uma circunferência, o raio é igual a altura de um dos triângulos

equiláteros que formam o hexágono: =  2 →  l = 4 →   l = →   l = 4

Como o lado do hexágono é 4 seu perímetro é igual a 24 .
Portanto, a alternativa “E” corresponde à resposta adequada para a referida questão, conforme
gabarito divulgado.

QUESTÃO: 29 - MANTIDA alternativa 'B'. O assunto Matrizes e Determinantes consta do programa
publicado para o referido concurso. Tal assunto envolve o cálculo de determinantes de matrizes de
ordem qualquer. A matriz apresentada na questão é de ordem nº 2, cujo determinante é a soma dos
produtos dos elementos da 1ª coluna pelos respectivos cofatores.

QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'B'. De acordo com a literatura e com a prática do mercado
financeiro, toda e qualquer operação de desconto bancário de títulos é, salvo esteja explícito no
enunciado de uma questão, ou, no caso da vida prática, no contrato, é calculado como desconto
simples, ou seja, pela fórmula: D = N.d.n, onde   D = Valor do Desconto; N = Valor Nominal do Título; d
= taxa de desconto; n = prazo de desconto. Em suma, o Desconto Bancário Composto não é utilizado
no Brasil, e a maioria dos livros de matemática financeira sequer apresenta este tópico específico para
ser estudado. Para fundamentar a resposta ao recurso, foram utilizadas as seguintes referências
bibliográficas: ASSAF NETO, Alexandre. Matemática Financeira e suas Aplicações. 12a. Edição.
Editora Atlas: 2012. Puccini, Abelardo de Lima. Matemática Financeira: objetiva e aplicada. 7ª Edição.
São Paulo: Saraiva, 2004. LAPPONI. Juan Carlos. Matemática Financeira. Rio de Janeiro: Editora
Campus, 2006. Assim, indefiro o pedido de recurso, mantendo o gabarito da questão.

QUESTÃO: 32 - MANTIDA alternativa 'C'. O assunto em questão (taxa de inflação) consta no
programa do concurso, no item Taxa de Juros Real, pois, de acordo com a literatura, taxa de juros real
é a taxa de juros descontando-se a variação da inflação ou da correção monetária. Para fundamentar
a resposta ao recurso, foram utilizadas as seguintes referências bibliográficas: ASSAF NETO,
Alexandre. Matemática Financeira e suas Aplicações. 12a. Edição. Editora Atlas: 2012. Puccini,
Abelardo de Lima. Matemática Financeira: objetiva e aplicada. 7ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2004.
LAPPONI. Juan Carlos. Matemática Financeira. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2006. Assim, indefiro
o pedido de recurso, mantendo o gabarito da questão.

QUESTÃO: 35 - MANTIDA alternativa 'D'. Os recursos a esta questão se referem a outro assunto.
Esta banca não está apta a respondê-los.



QUESTÃO: 36 - MANTIDA alternativa 'E'. Observa-se que as afirmações feitas por Dionésio e Ercílio
estão em contradição. Em outras palavras, se Dionésio diz a verdade, Ercílio mente. Se Dionésio
mente, Ercílio diz a verdade. Como existe apenas um mentiroso e este só pode ser ou Dionésio, ou
Ercílio, ficamos com a certeza de que Arnaldo, Cleocimar e Belarmino dizem a verdade. Pela
afirmação feita por Cleocimar, chega-se à conclusão de que Ercílio foi quem saiu sem pagar. Ressalta-
se ainda que a questão  apresenta personagens, formas de abordagens e informações inéditas para
sua resolução, como, por exemplo: “decidem dividi-la em partes iguais”, afastando qualquer hipótese
de clonagem. Isto posto, mantenho o gabarito original.

QUESTÃO: 39 - ANULADA. Ainda que a questão não seja exatamente igual à citada pelos
recorrentes, ela de fato apresenta grande semelhança. Por essa razão, a questão deve ser anulada.

QUESTÃO: 40 – ANULADA. Ainda que a questão não seja exatamente igual à citada pelos
recorrentes, ela de fato apresenta grande semelhança. Por essa razão, a questão deve ser anulada.

MATERIA: DIREITO EMPRESARIAL, PENAL E CIVIL

QUESTÃO: 41 - MANTIDA alternativa 'D'. O crédito decorrente de acidente de trânsito tem natureza
indenizatória civil, e como tal deve ser classificado na falência como quirografário. Nesse sentido tem
aplicação o disposto no Artigo 83, VI, da Lei de Falência e recuperação econômica de empresas, Lei
nº 11.101/2005. Por isso, a questão será mantida.

QUESTÃO: 42 - MANTIDA alternativa 'D'. De acordo com a Lei de Falências e Recuperação
Econômica de Empresas, a falência somente é possível em relação aos empresários e sociedades
empresárias (Art. 1º e 2º). Por isso, a questão será mantida.

QUESTÃO: 43 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão aborda o contrato de trespasse. Dentre as
assertivas apontadas, apenas a II está correta. A assertiva I está incorreta, pois o estabelecimento
empresarial não é provido de personalidade jurídica. A assertiva III está incorreta, pois não há sub-
rogação do adquirente em todos os contratos estipulados para a exploração do estabelecimento, uma
vez que nos contratos personalíssimos esta não ocorre. A assertiva II está de acordo com o disposto
no Artigo 1.147, do Código Civil. Por isso, a questão será mantida.

QUESTÃO: 44 - ANULADA. A matéria da recuperação judicial, tema da questão, não está
contemplada no conteúdo programático do edital. Por isso a questão será anulada.

QUESTÃO: 45 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão propõe a análise do ato de transformação das
sociedades, sendo incorreta apenas a assertiva III, a qual indica que a transformação poderá acarretar
modificação no direito dos credores. Por isso, a questão será mantida.

QUESTÃO: 46 - MANTIDA alternativa 'C'. A assertiva I está incorreta, pois está em desacordo com o
disposto no Artigo 980-A, do Código Civil, o qual determina que "A empresa individual de
responsabilidade limitada será constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social,
devidamente integralizado, que não será inferior a 100 vezes o maior salário mínimo vigente no país".
Além disso, a matéria está inserida no conteúdo indicado no edital. Por isso, a questão será mantida.

QUESTÃO: 47 - MANTIDA alternativa 'B'. De acordo com o disposto no artigo 974, § 3º, do Código
Civil, é permitida a participação de sócio incapaz em sociedade limitada. Por isso, a questão será



mantida.

QUESTÃO: 48 - ANULADA. A assertiva IV apresenta um erro na numeração da legislação apontada.
O correto seria Lei nº 9.099/95 e não Lei nº 9.099/90. Diante disso, o erro dificulta o entendimento da
questão pelo candidato, merecendo sua anulação.

QUESTÃO: 49 - MANTIDA alternativa 'D'. A assertiva I está literalmente nos termos do Art. 3ª da lei
de improbidade. Igualmente, em relação a assertiva III, pois nos exatos termos do Art. 13, § 2º. Por
sua vez, a assertiva II está incorreta. Conforme Art. 8º da Lei nº 8.429/92, o sucessor daquele que
causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às cominações desta lei
até o limite do valor da herança. Por isso, a questão será mantida.

QUESTÃO: 50 - MANTIDA alternativa 'E'. A alternativa E está incorreta, pois a coação moral
irresistível é causa de exclusão da culpabilidade. Nesse sentido, segundo Guilherme de Souza Nucci:
São causas de exclusão da culpabilidade e se situa no contexto da inexigibilidade de conduta diversa;
De acordo com Julio Febrini Mirabete: não há culpabilidade, segundo o Código, quanto o autor do fato
é submetido a coação irresistível para praticar o ilícito; Para Cezar Roberto Bitencourt: Coação
irresistível com idoneidade para afastar a culpabilidade, é a coação moral, a conhecida grave ameaça,
uma vez que a coação física exclui a própria ação, não havendo, consequentemente, conduta típica.
Este último autor citado, defini dolo nos exatos termos do texto da alternativa A. Conceito esse
totalmente predominante na doutrina e jurisprudência. A alternativa B é correta, conforme preceito
legal do Art. 20, do Código Penal. Igualmente, está correta a alternativa D, nos termos do Art. 19, do
Código Penal. Por fim, a alternativa C também está correta. O conceito de dolo eventual transcrito é
referendado majoritariamente pelos doutrinadores e jurisprudência pátria. Julgado do STJ: AGRAVO
INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMICÍDIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DOLO
EVENTUAL. CULPA CONSCIENTE. REVALORAÇÃO DE PROVAS. AGRAVO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. Considerando que o dolo eventual não é extraído da mente do acusado, mas das
circunstâncias do fato, na hipótese em que a denúncia limita-se a narrar o elemento cognitivo do dolo,
o seu aspecto de conhecimento pressuposto ao querer (vontade), não há como concluir pela
existência do dolo eventual. Para tanto, há que evidenciar como e em que momento o sujeito assumiu
o risco de produzir o resultado, isto é, admitiu e aceitou o risco de produzi-lo. Deve-se demonstrar a
antevisão do resultado, isto é, a percepção de que é possível causá-lo antes da realização do
comportamento. 2. Agravo a que se nega provimento (AgRg no Ag 1189970/DF, Rel. Ministro CELSO
LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2010,
DJe 24/05/2010). Por isso, a questão será mantida.

QUESTÃO: 51 - MANTIDA alternativa 'C'. A assertiva I está correta. Nos ensinamentos de Guilherme
de Souza Nucci: ultratividade é a aplicação de uma lei penal benéfica, já revogada, a um fato ocorrido
depois de sua vigência. Também, segundo Cezar Roberto Bitencourt: A lei anterior, quando for mais
favorável, terá ultratividade e prevalecerá mesmo ao tempo da vigência da lei nova, apesar de já estar
revogada. A eficácia ultrativa da norma penal mais benéfica, sob o império da qual foi praticado o fato
delituoso, deve prevalecer sempre que, havendo sucessões de leis penais no tempo, constatar-se que
o diploma legal anterior era mais benéfico ao agente. Não há que se confundir ultratividade da lei
penal com leis intermitentes: leis excepcionais e temporárias. Está correta também a assertiva III, pois
o Art. 6, do Código Penal dispõe: Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou
omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Ou
seja, a teoria adotada foi a mista ou da ubiquidade. A assertiva II, por sua vez, está incorreta. A abolitio
criminis faz desaparecer somente os efeitos penais das condenações proferidas com base na lei
anterior. Por isso, a questão será mantida.



QUESTÃO: 52 - MANTIDA alternativa 'A'. A alternativa A é incorreta, pois não há previsão da lei de
improbidade que traga como requisito para aplicação da pena de suspensão dos direitos políticos o
trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Conforme Art. 12 desta lei, as sanções civis,
administrativas e penais, são independentes e podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente. As
demais alternativas estão de acordo, respectivamente, com os Artigos. 23, inciso I; 12, parágrafo
único; 12, inciso III e 11, inciso II, todos da Lei nº 8.429/92. Por isso, a questão será mantida.

QUESTÃO: 53 - MANTIDA alternativa 'B'. A conduta descrita no enunciado está tipificada no Art.
312, § 2º, do Código Penal, portanto, a assertiva II é correta. Outrossim, correta a assertiva III, pois
está conforme a previsão do Art. 312, § 3º, do Código Penal. Por sua vez, a assertiva I está errada,
tendo em vista que, embora haja a reparação integral do dano antes da sentença penal, a conduta é
considerada crime. É improcedente a alegação de que a teoria do crime não estaria prevista no edital.
Igualmente, no que diz respeito a qual a teoria adotada para conceituar crime, é predominante o
conceito analítico de crime: ação típica, antijurídica e culpável. Por fim, a assertiva IV também está
incorreta. A reparação do dano posterior à sentença transitada em julgado reduz em metade a pena
imposta, não havendo previsão legal de imposição somente de pena de multa, nos termos do art. 312,
§ 3º, do Código Penal. Por isso, a questão será mantida.

QUESTÃO: 54 - MANTIDA alternativa 'E'. O enunciado da questão é expresso ao indicar que o
questionamento é realizado dentro dos limites do Direito Civil. A assertiva I está incorreta, eis que
afirma que a legítma defesa de terceiro NÃO atua como causa de exclusão de ilicitude. Ocorre que o
Código Ciivl, em seu art. 188 estabelece que a: "Não constituem atos ilícitos: I - os praticados em
legítima defesa ou no exercício de um direito reconhecido". Veja-se que o Código Civil não
realiza distinção entre legítima defesa de terceiro ou legítima defesa própria. Somente a legítima
defesa real afasta o dever de indenizar. A legítima defesa putativa acarreta um dano injusto a outra
parte, daí resultando o dever de indenizar. Por isso, a questão será mantida.
Alterado em 03/09 às 18h.

QUESTÃO: 55 - MANTIDA alternativa 'C'. O enunciado da questão evidencia que o tema abordado é
a sucessão legítima, afastando-se, portanto, argumentos relativos à sucessão testamentária. A matéria
consta da ementa do edital. Por isso, a questão será mantida.

QUESTÃO: 56 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão trata do tema da usucapião. A assertiva I está
incorreta, pois a usucapião extraordinária, nos termos indicados no Artigo 1.238, do Código Civil, esta
ocorre no prazo de quinze anos, ou eventualmente dez anos, nos termos do parágrafo único deste
artigo. A assertiva III está incorreta, eis que em desacordo com o disposto no Artigo 1.240-A, do
Código Civil. Assim, resta correta a assertiva II, pois a usucapião ordinária, entendida como tal aquela
espécie prevista no artigo 1.242 do Código Civil, não possui limitação de área. A limitação de área
existe apenas para as formas especiais de usucapião. Por isso, a questão será mantida.

QUESTÃO: 57 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão analisa a condição jurídica do pródigo, que de
acordo com o disposto no Artigo 4º, do Código Civil, será relativamente incapaz. A matéria
questionada consta da ementa de conteúdo indicado no edital. Por isso, a questão será mantida.

QUESTÃO: 58 - MANTIDA alternativa 'A'. A matéria em questão consta da ementa de conteúdos do
edital. A assertiva II está incorreta, pois destoa do texto do Artigo 1.997, do Código Civil. Por isso, a
questão será mantida.

QUESTÃO: 59 - MANTIDA alternativa 'D'. A assertiva III está incorreta ao afirmar que o Direito
Brasileiro não contempla a teoria da conversão substancial do negócio jurídico nulo, pois esta está



positivada no Artigo 170, do Código Civil. A indicação da fraude a credores como motivo para a
anulação do negócio jurídico é prevista expressamente no Artigo 171, II, do Código Civil. Por isso, a
questão será mantida.

QUESTÃO: 60 - MANTIDA alternativa 'D'. A matéria questionada consta da ementa de conteúdo do
edital do concurso, o qual envolve tanto o direito federal como estadual. Por isso, a questão será
mantida.

MATERIA: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

QUESTÃO: 61 - ALTERADO GABARITO DE 'D' PARA 'E'. Os recursos não apontaram erro técnico
quanto à montagem da questão, mas apenas quanto à resposta divulgada pelo gabarito oficial.
Segundo o PMBOK, 5ª Edição, projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto,
serviço ou resultado único, onde a natureza temporária dos projetos indica que eles têm um início e
um término definidos. A maioria dos projetos é empreendida para criar um resultado duradouro, como,
por exemplo, um projeto de construção de um monumento nacional criará um resultado que deverá
durar séculos. Considerando as condições impostas nessa questão, o monumento que será construído
em homenagem a um dos grandes cidadãos do Rio Grande do Sul, de acordo com o PMBOK, 5ª
Edição, trata-se de um "Projeto". Essa questão foi montada de acordo com o constante no ANEXO I,
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS TEÓRICO-OBJETIVAS, do EDITAL Nº 4 DO
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2014. Em consequência, há somente uma alternativa que responde
corretamente essa questão que é a letra "E". Divulgou-se erroneamente como resposta correta a
alternativa D. Mesmo assim, não há razões técnicas que justifiquem a anulação desta questão, pois
deve, apenas, ser realizada a troca do gabarito oficial divulgado, da letra "D" para letra "E". O gabarito
será alterado conforme Decreto Estadual nº 43.911/2005, Art. 33.
Alterado em 03/09 às 18h

QUESTÃO: 64 - MANTIDA alternativa 'E'. O recurso aprova que o Termo de Abertura do Projeto é
um documento importante, mas discorda do fato dele ser um instrumento que dá, ao gerente do
projeto, a autoridade necessária para aplicar os recursos organizacionais às atividades do projeto.
Para justificar esse recurso, estabeleceu-se um raciocínio lógico, que não pode ser considerado, pois
não se baseia, especificamente, no PMBOK, 5ª Edição, conforme proposto nessa questão. Ressalte-
se, novamente, que para resolver essa questão devem ser considerados, apenas, os aspectos do
PMBOK, 5ª Edição, referentes ao Termo de Abertura do Projeto. Qualquer outro aspecto que não seja
tenha sido estabelecido no PMBOK, 5ª Edição, deve ser desconsiderado. O recurso aponta que as
assertivas I e II estão corretas, discordando, apenas, do item III, indicando que o Termo de Abertura do
Projeto não dá ao gerente do projeto a autoridade necessária para aplicar os recursos organizacionais
às atividades do projeto. No PMBOK, 5ª Edição, o item "4.1 Desenvolver o termo de abertura do
projeto" aborda extensivamente a questão do Termo de Abertura do Projeto, descrevendo suas
entradas, ferramentas e técnicas, assim como suas saídas. No item “4.1.3.1 Termo de abertura do
projeto”, do PMBOK 5ª Edição, é dito, de forma muito clara, que "o termo de abertura do projeto é o
documento emitido pelo responsável inicial ou patrocinador do projeto que autoriza formalmente a
existência de um projeto e concede ao gerente do projeto a autoridade para aplicar os recursos
organizacionais nas atividades do projeto”. Ele documenta as necessidades do negócio, as premissas,
restrições, o entendimento das necessidades e requisitos de alto nível do cliente, e o novo produto,
serviço ou resultado que pretende satisfazer, tais como: - Finalidade ou justificativa do projeto, -
Objetivos mensuráveis do projeto e critérios de sucesso relacionados; - Requisitos de alto nível, -
Premissas e restrições, - Descrição de alto nível do projeto e seus limites, - Riscos de alto nível, -
Resumo do cronograma de marcos, - Resumo do orçamento, - Lista das partes interessadas, -
Requisitos para aprovação do projeto (ou seja, o que constitui o sucesso do projeto, quem decide se o



projeto é bem sucedido e quem assina o projeto), - Gerente do projeto, responsabilidade, nível de
autoridade designados, e - Nome e autoridade do patrocinador ou outra(s) pessoa(s) que autoriza(m) o
termo de abertura do projeto. Essa questão foi elaborada de acordo com o que consta no ANEXO I,
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS TEÓRICO-OBJETIVAS, do EDITAL Nº 4 DO
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2014. Em consequência, há somente uma alternativa que responde
corretamente à questão, divulgada com o gabarito oficial. Não há razões técnicas que justifiquem a
troca do gabarito ou a anulação desta questão, devendo ser mantido, obrigatoriamente, o gabarito
oficial divulgado. Por fim, sugere-se, para complemento dos estudos, as seguintes bibliografias:
PMBOK. Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK). 5ed.
Pennsylvania (USA): Project Management Institute, Inc, 2013. ISBN: 978-1-62825-007-7 (estudar todo
o item 4.1); MULCAHY, Rita; et al. Preparatório para o Exame PMP. 8. ed. USA: RMC Publications,
Inc., 2013. ISBN 978-1-932735-70-3 (páginas 110 a 116, em especial, página 113).

QUESTÃO: 67 - MANTIDA alternativa 'D'. Em relação ao afirmado no recurso, não há nenhuma
contradição na questão. O gerente de projetos, na condução de suas atividades, contará com equipes
operacionais e uma equipe administrativa. O arranjo das equipes operacionais e a administrativa
dependerão das características da estrutura organizacional e das características do projeto. Essa
questão foi elaborada de acordo com o que consta no ANEXO I, CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS
PROVAS TEÓRICO-OBJETIVAS, do EDITAL Nº 4 DO CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2014. Em
consequência, há somente uma alternativa que responde corretamente a questão e é a divulgada com
o gabarito oficial. Não há razões técnicas que justifiquem a troca do gabarito ou a anulação desta
questão, devendo ser mantido, obrigatoriamente, o gabarito oficial divulgado. Por fim, sugere-se, para
complemento dos seus estudos, as seguintes bibliografias: PMBOK. Um Guia do Conhecimento em
Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK). 5ed. Pennsylvania (USA): Project Management Institute,
Inc, 2013. ISBN: 978-1-62825-007-7 (item 2.1.3, especialmente a tabela 2-1); MULCAHY, Rita; et al.
Preparatório para o Exame PMP. 8ed. USA: RMC Publications, Inc., 2013. ISBN 978-1-932735-70-3 (a
partir da página 29, Estrutura organizacional).

QUESTÃO: 69 - MANTIDA alternativa 'C'. O PMBOK, 5ª Edição, prevê 47 (quarenta e sete)
processos de gerenciamento de projetos, distribuídos em 05 (cinco) grupos de processos de
gerenciamento de projetos e 10 (dez) Áreas de conhecimento. O Diagrama de Causa e Efeito, também
chamado de Diagrama de Ishikawa, pode ser utilizado nos grupos de processos de "Planejamento" e
"Monitoramento e Controle". Nesses grupos de processos, o "Diagrama de Causa e Efeito" pode ser
empregado como técnica dos processo "Identificar os riscos" (11.2) e "Controlar a Qualidade" (8.3).
Portanto, a alternativa A está INCORRETA, devido aos seguintes motivos: (1) ela faz menção a um
processo chamado "Planejar e Controlar os Riscos", que não existe dentro dos quarenta e sete
processos de gerenciamento de projetos. O processo que existe é chamado de "Planejar o
gerenciamento dos riscos" (11.1), entretanto nele não está previsto como ferramenta e técnica o
referido diagrama; (2) o PMBOK, 5ª Edição, prevê a utilização do "Diagrama de Causa e Efeito" como
técnica dos processos "Identificar os riscos" (11.2) e "Controlar a Qualidade" (8.3). Essa questão foi
elaborada de acordo com o que consta no ANEXO I, CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS
TEÓRICO-OBJETIVAS, do EDITAL Nº 4 DO CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2014. Em consequência,
há somente uma alternativa que responde corretamente a questão, divulgada com o gabarito oficial.
Não há razões técnicas que justifiquem a troca do gabarito ou a anulação desta questão, devendo ser
mantido, obrigatoriamente, o gabarito oficial divulgado. Por fim, sugere-se, para complemento dos
estudos, as seguintes bibliografias: PMBOK. Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de
Projetos (Guia PMBOK). 5ed. Pennsylvania (USA): Project Management Institute, Inc, 2013. ISBN:
978-1-62825-007-7 (estudar tabela 3-1 e Áreas de conhecimento "8. Gerenciamento da qualidade do
projeto" e "11. Gerenciamento dos riscos do projeto"); MULCAHY, Rita; et al. Preparatório para o
Exame PMP. 8ed. USA: RMC Publications, Inc., 2013. ISBN 978-1-932735-70-3.



QUESTÃO: 70 - MANTIDA alternativa 'D'. O PMBOK, 5ª Edição, prevê 47 (quarenta e sete)
processos de gerenciamento de projetos, distribuídos em 05 (cinco) grupos de processos de
gerenciamento de projetos e 10 (dez) Áreas de conhecimento. Segundo o PMBOK, 5ª Edição, o
Diagrama de Rede é criado durante o processo "Desenvolver o cronograma" (6.6), dos grupos de
processos de "Planejamento". A alternativa A está errada porque não existe, dentro dos quarenta e
sete processos de gerenciamento de projetos, um processo chamado "Identificar atividades". Essa
questão foi elaborada de acordo com o que consta no ANEXO I, CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS
PROVAS TEÓRICO-OBJETIVAS, do EDITAL Nº 4 DO CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2014. Em
consequência, há somente uma alternativa que responde corretamente a questão e é a divulgada com
o gabarito oficial. Não há razões técnicas que justifiquem a troca do gabarito ou a anulação desta
questão, devendo ser mantido, obrigatoriamente, o gabarito oficial divulgado. Por fim, sugere-se, para
complemento dos estudos, as seguintes bibliografias: PMBOK. Um Guia do Conhecimento em
Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK). 5ed. Pennsylvania (USA): Project Management Institute,
Inc, 2013. ISBN: 978-1-62825-007-7 (tabela 3-1 e item 6.3); MULCAHY, Rita; et al. Preparatório para o
Exame PMP. 8ed. USA: RMC Publications, Inc., 2013. ISBN 978-1-932735-70-3.

QUESTÃO: 71 - MANTIDA alternativa 'D'. O PMBOK, 5ª Edição, prevê 47 (quarenta e sete)
processos de gerenciamento de projetos, distribuídos em 05 (cinco) grupos de processos de
gerenciamento de projetos e 10 (dez) Áreas de conhecimento. Ao contrário do exposto no recurso,
essa questão não possui dupla interpretação. Além disso, a validação de cada entrega não está
relacionada à área de conhecimento chamada “qualidade”, porque ela não existe. O que existe é uma
área de conhecimento chamada "Gerenciamento da qualidade do projeto", da qual fazem parte os
processos "Planejar o gerenciamento da qualidade" (8.1), "Realizar a garantia da qualidade" (8.2) e
"Controlar a qualidade" (8.3) Segundo o PMBOK, 5ª Edição, o processo "Validar o escopo" é diferente
do processo "Controlar a qualidade", pois o primeiro está principalmente interessado na aceitação das
entregas, enquanto que o controle da qualidade se interessa principalmente com a precisão das
entregas e o cumprimento dos requisitos de qualidade especificados nas entregas. O controle de
qualidade normalmente é feito antes da validação do escopo, mas os dois processos podem ser
executados paralelamente. No PMBOK, 5ª Edição, o processo que formaliza a aceitação das entregas
concluídas do projeto, nas condições descritas na questão, é chamado de "Validar o escopo", do grupo
de processos de "Monitoramento e controle". Essa questão foi elaborada de acordo com o que consta
no ANEXO I, CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS TEÓRICO-OBJETIVAS, do EDITAL Nº 4
DO CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2014. Em consequência, há somente uma alternativa que responde
corretamente a questão, divulgada com o gabarito oficial. Não há razões técnicas que justifiquem a
troca do gabarito ou a anulação desta questão, devendo ser mantido, obrigatoriamente, o gabarito
oficial divulgado. Por fim, sugere-se, para complemento dos estudos, as seguintes bibliografias:
PMBOK. Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK). 5ed.
Pennsylvania (USA): Project Management Institute, Inc, 2013. ISBN: 978-1-62825-007-7 (tabela 3-1 e
item 5.5); MULCAHY, Rita; et al. Preparatório para o Exame PMP. 8ed. USA: RMC Publications, Inc.,
2013. ISBN 978-1-932735-70-3.

QUESTÃO: 73 - MANTIDA alternativa 'D'. Os recursos apontam apenas o item I como errado. O item
I, porém, está correto, porque a seta nº 1 aponta para um símbolo gráfico, que representa um evento
de início, chamado Mensagem (Message Event). Ao ser recebido uma mensagem, será iniciado o
processo P1, que é uma atividade manual. Essa questão foi elaborada de acordo com o que consta no
ANEXO I, CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS TEÓRICO-OBJETIVAS, do EDITAL Nº 4 DO
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2014. Em consequência, há somente uma alternativa que responde
corretamente a questão, divulgada com o gabarito oficial. Não há razões técnicas que justifiquem a
troca do gabarito ou a anulação desta questão, devendo ser mantido, obrigatoriamente, o gabarito



oficial divulgado. Por fim, sugere-se, para complemento dos estudos, as seguintes bibliografias:
BPMN1. Business Process Model and Notation (ver Table 10.86, página 242). BPMN2. Activiti 5.16.1
User Guide (ver Message Start Event e Signal Event Definitions).

QUESTÃO: 74 - MANTIDA alternativa 'A'. Ao contrário do que sinaliza os recursos sobre a questão, a
segunda fase do ciclo de vida do Business Process Modeling chama-se "Análise e Processos de
Negócio" e não "Desenho e Modelagem de Processos de Negócio", que é a terceira fase. No ciclo de
vida do Business Process Modeling (BPM), a fase chamada "Análise e processos de negócio" tem a
finalidade de entender os atuais processos organizacionais no contexto das metas e objetivos
desejados, obter e entender as informações oriundas de planos estratégicos, modelos de processos,
medições de desempenho e mudanças nos ambientes externos, assim como entender completamente
os processos de negócio da organização no escopo considerado. Essa questão foi elaborada de
acordo com o que consta no ANEXO I, CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS TEÓRICO-
OBJETIVAS, do EDITAL Nº 4 DO CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2014. Em consequência, há somente
uma alternativa que responde corretamente a questão, divulgada com o gabarito oficial. Não há razões
técnicas que justifiquem a troca do gabarito ou a anulação desta questão, devendo ser mantido,
obrigatoriamente, o gabarito oficial divulgado. Por fim, sugere-se, para complemento dos estudos,
utilizando a seguinte bibliografia: BPM CBOK. Guia para o Gerenciamento de Processo de Negócio -
Corpo Comum de Conhecimento (Ver páginas 35 a 38).

QUESTÃO: 76 - MANTIDA alternativa 'C'. Os recursos colocam que há autores que utilizam o termo
operação ao invés de funcional por serem sinônimos, entretanto, não há informação sobre esses
autores nem as respectivas bibliografias para que sejam analisadas. Segundo o PMBOK, 5ª Edição, os
requisitos funcionais descrevem os comportamentos do produto. Exemplos incluem os processos,
dados e as interações com o produto. Segundo o Processo Unificado Racional, os requisitos
funcionais especificam ações que um sistema deve ser capaz de executar, sem levar em consideração
as restrições físicas. Eles são melhores descritos em um Modelo de Caso de Uso e em casos de uso.
Os requisitos funcionais especificam, portanto, o comportamento de entrada e saída de um sistema.
Essa questão foi elaborada de acordo com o que consta no ANEXO I, CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
DAS PROVAS TEÓRICO-OBJETIVAS, do EDITAL Nº 4 DO CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2014. Em
consequência, há somente uma alternativa que responde corretamente a questão, divulgada com o
gabarito oficial. Não há razões técnicas que justifiquem a troca do gabarito ou a anulação desta
questão, devendo ser mantido, obrigatoriamente, o gabarito oficial divulgado. Por fim, sugere-se, para
complemento dos estudos, as seguintes bibliografias: PMBOK. Um Guia do Conhecimento em
Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK). 5ed. Pennsylvania (USA): Project Management Institute,
Inc, 2013. ISBN: 978-1-62825-007-7 (processo 5.2 Coletar os requisitos); RATIONAL SOFTWARE
CORPORATION. Rational Unified Process (Ver menu esquerdo: Produtos de Trabalho / Tipos /
Especificação / Requisito de Software / Requisitos). SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software.
9ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. (Ver página 59).

QUESTÃO: 77 - MANTIDA alternativa 'D'. Os recursos apontam em sua argumentação que o modelo
FURPS pode ser utilizado para categorizar os requisitos não funcionais de um software, estando
correta a assertiva I. Nessa questão não há nenhuma alternativa relativa à técnica “cenários”. Não
houve ponderação quanto aos itens II e III. Essa questão foi elaborada de acordo com o constante no
ANEXO I, CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS TEÓRICO-OBJETIVAS, do EDITAL Nº 4 DO
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2014. Em consequência, há somente uma alternativa que responde
corretamente a questão, divulgada com o gabarito oficial. Não há razões técnicas que justifiquem a
troca do gabarito ou a anulação desta questão, devendo ser mantido, obrigatoriamente, o gabarito
oficial divulgado. Por fim, sugere-se, para complemento dos estudos, a seguinte bibliografia:
RATIONAL SOFTWARE CORPORATION. Rational Unified Process (Ver menu esquerdo: Produtos de



Trabalho / Tipos / Especificação / Requisito de Software / Requisitos).

QUESTÃO: 79 - MANTIDA alternativa 'E'. Os recursos sobre a questão afirmam que não existe a
técnica "Cenários", segundo renomados autores. Entretanto, não é informado que autores são esses
nem as respectivas bibliografias para que sejam analisadas. O único aspecto que é apresentado é o
endereço de um site, que aborda diversas técnicas para levantar requisitos, entretanto, esse autor não
aborda a técnica de "Cenários", o que não significa que ela não existe e não é utilizada. Essa questão
foi elaborada de acordo com o que consta no ANEXO I, CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS
PROVAS TEÓRICO-OBJETIVAS, do EDITAL Nº 4 DO CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2014. Em
consequência, há somente uma alternativa que responde corretamente a questão, divulgada com o
gabarito oficial. Não há razões técnicas que justifiquem a troca do gabarito ou a anulação desta
questão, devendo ser mantido, obrigatoriamente, o gabarito oficial divulgado. Por fim, sugere-se, para
complemento dos estudos, a seguinte bibliografia: SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 9ª
ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. (Ver página 73).

QUESTÃO: 80 - MANTIDA alternativa 'D'. Existem vários recursos que não se referem a essa
questão, assim, não podem ser considerados. Os recursos afirmam que as alternativas I e III estão
corretas, conforme divulgado com o gabarito oficial, contudo, argumentam que a alternativa II também
está correta. A alternativa II está INCORRETA, pois no documento em que são especificados os
requisitos não devem ser detalhados os aspectos tecnológicos da arquitetura e as restrições do
projeto, o que deve ser realizado em documentos específicos de arquitetura, elaborados, por exemplo,
no Processo Unificado Racional (RUP), nas disciplinas de Análise e Design. Segundo Sommerville, a
especificação de requisitos é o processo de escrever requisitos de usuário e de sistema em um
documento de requisitos. Os requisitos de usuário para um sistema devem descrever os requisitos
funcionais e não funcionais de modo que sejam compreensíveis para os usuários do sistema que não
tenham conhecimentos técnicos detalhados. Eles devem especificar somente o comportamento
externo do sistema. Nos documentos de requisitos não se deve, inclusive, usar o jargão de software,
notações estruturadas ou notações formais; os requisitos de usuário devem ser escritos em linguagem
natural, com tabelas simples, formas e diagramas intuitivos. No RUP, a especificação de requisitos é
detalhada por meio da especificação de casos de uso, nos quais não devem ser utilizados aspectos
tecnológicos. Essa questão foi montada de acordo com o constante no ANEXO I, CONTEÚDO
PROGRAMÁTICO DAS PROVAS TEÓRICO-OBJETIVAS, do EDITAL Nº 4 DO CONCURSO
PÚBLICO Nº 02/2014. Em consequência, há somente uma alternativa que responde corretamente a
questão, divulgada com o gabarito oficial. Não há razões técnicas que justifiquem a troca do gabarito
ou a anulação desta questão, devendo ser mantido, obrigatoriamente, o gabarito oficial divulgado. Por
fim, sugere-se, para complemento dos estudos, as seguintes bibliografias: SOMMERVILLE, Ian.
Engenharia de Software. 9ª ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. (Ver página 65). RATIONAL
SOFTWARE CORPORATION. Rational Unified Process (Ver disciplinas Requisitos e Análise e
Design).

QUESTÃO: 81 - MANTIDA alternativa 'A'. Não há nenhum erro técnico na elaboração dessa questão.
Conforme dito no texto introdutório, as questões 81 e 82 baseiam-se nas Figuras 5(a), 5(b) e 5(c).
Observando-se o modelo de dados da Figura 5(a), vê-se que há um relacionamento de cardinalidade
(1,1) e (0,N) entre as entidades "Cliente" e "Animal", sendo que o lado "N" está ligado a "Animal". A
entidade "Animal" possui os atributos "Matricula", "Nome", "Sexo" e "Data_Nascimento", enquanto a
entidade "Cliente" é formada pelos atributos "Codigo", "Nome", "Telefone" e "Endereco", sendo que
"Codigo" é o atributo identificador. Nesse caso, afirmou-se que foram criadas as tabelas relacionais
"Animal" e "Cliente", em um banco de dados relacional, respeitando-se rigorosamente os conceitos,
características, detalhes e demais restrições constantes no modelo de dados da Figura 5(a). Para que
fosse possível implementar o modelo de dados da Figura 5(a), em um banco de dados relacional, é



obrigatório respeitar as integridades de identidade e referencial. Portanto, as tabelas "Animal" e
"Cliente" terão, respectivamente, como chave primárias, as colunas "Matricula" e "Codigo". Além disso,
é também obrigatório que a chave primária da tabela "Cliente" vá para a para a tabela "Animal", como
chave estrangeira, acarretando a adição de uma nova coluna na tabela "Animal", que poderá ser de
mesmo nome ou não da chave primária da tabela "Cliente" e, que nesse caso, optou-se por criar a
chave estrangeira na tabela "Animal", como o nome "Dono", o que está correto. Essa questão foi
elaborada de acordo com o que consta no ANEXO I, CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS
TEÓRICO-OBJETIVAS, do EDITAL Nº 4 DO CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2014. Em consequência,
há somente uma alternativa que responde corretamente a questão e é a divulgada com o gabarito
oficial. Não há razões técnicas que justifiquem a troca do gabarito ou a anulação desta questão,
devendo ser mantido, obrigatoriamente, o gabarito oficial divulgado. Por fim, sugere-se, para
complemento dos estudos a respeito, as seguintes bibliografias: HEUSER, Carlos Alberto. Projeto de
banco de Dados. 6ed. Porto Alegre: Bookman, 2009. (Ver páginas 122, 123, 127, 152). COUGO,
Paulo. Modelagem Conceitual e Projeto de Banco de Dados. Rio de Janeiro: Campus, 1997.
ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Sistemas de Banco de Dados. 4ª. Ed. São Paulo: Addison
Wesley, 2005. (Ver Capítulo 3, a partir da página 35).

QUESTÃO: 82 - MANTIDA alternativa 'C'. Não há nenhum erro técnico na elaboração dessa questão.
Conforme dito no texto introdutório, as questões 81 e 82 baseiam-se nas Figuras 5(a), 5(b) e 5(c).
Observando-se o modelo de dados da Figura 5(a), vê-se que há um relacionamento de cardinalidade
(1,1) e (0,N) entre as entidades "Cliente" e "Animal", sendo que o lado "N" está ligado a "Animal". A
entidade "Animal" possui os atributos "Matricula", "Nome", "Sexo" e "Data_Nascimento", enquanto a
entidade "Cliente" é formada pelos atributos "Codigo", "Nome", "Telefone" e "Endereco", sendo que
"Codigo" é o atributo identificador. Nesse caso, afirmou-se que foram criadas as tabelas relacionais
"Animal" e "Cliente", em um banco de dados relacional, respeitando-se rigorosamente os conceitos,
características, detalhes e demais restrições constantes no modelo de dados da Figura 5(a). Para que
fosse possível implementar o modelo de dados da Figura 5(a), em um banco de dados relacional, é
obrigatório respeitar as integridades de identidade e referencial. Portanto, as tabelas "Animal" e
"Cliente" terão, respectivamente, como chave primárias, as colunas "Matricula" e "Codigo". Além disso,
é também obrigatório que a chave primária da tabela "Cliente" vá para a para a tabela "Animal", como
chave estrangeira, acarretando a adição de uma nova coluna na tabela "Animal", que poderá ser de
mesmo nome ou não da chave primária da tabela "Cliente" e, que nesse caso, optou-se por criar a
chave estrangeira na tabela "Animal", como o nome "Dono", o que está correto. Essa questão foi
elaborada de acordo com o que consta no ANEXO I, CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS
TEÓRICO-OBJETIVAS, do EDITAL Nº 4 DO CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2014. Em consequência,
há somente uma alternativa que responde corretamente a questão, divulgada com o gabarito oficial.
Não há razões técnicas que justifiquem a troca do gabarito ou a anulação desta questão, devendo ser
mantido, obrigatoriamente, o gabarito oficial divulgado. Por fim, sugere-se, para complemento dos
estudos, as seguintes bibliografias: HEUSER, Carlos Alberto. Projeto de banco de Dados. 6ed. Porto
Alegre: Bookman, 2009. (Ver páginas 122, 123, 127, 152). COUGO, Paulo. Modelagem Conceitual e
Projeto de Banco de Dados. Rio de Janeiro: Campus, 1997. ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant
B. Sistemas de Banco de Dados. 4ª Ed. São Paulo: Addison Wesley, 2005. (Ver Capítulo 3, a partir da
página 35).

QUESTÃO: 85 - MANTIDA alternativa 'B'. Os recursos apontam que "Business Intelligence" faz
referência ao processo de coleta, organização, análise, compartilhamento e monitoração de dados
contidos em Data Warehouse/Data Mart, gerando informações para o suporte e para a tomada de
decisões no ambiente de negócios. Entretanto, há a dedução errônea de que "Business Intelligence"
diz respeito ao enunciado dessa questão. O enunciado é claro ao colocar que há uma tecnologia que é
empregada sobre grandes volumes de dados, para descobrir novas informações em função de regras



e padrões existentes nesses dados. Esses grandes volumes de dados, devidamente organizados,
dizem respeito aos "Data Warehouse" e "Data Mart". A descoberta de novas informações diz respeito à
descoberta de conhecimento, uma vez que tais informações não são obtidas simplesmente
consultando os dados armazenados em bancos de dados, como normalmente ocorre com as
tecnologias de "Business Intelligence", "Data Warehouse" e "Data Mart". Para dirimir quaisquer
dúvidas a respeito, citou-se, como exemplo, o ocorrido com uma das maiores redes de varejo dos
Estados Unidos e afirmou-se que, para obter tais descobertas, essa tecnologia usa diversas técnicas,
como associação, classificação e predição, dentre outras, o que caracteriza, especificamente, "Data
mining". Essa questão foi elaborada de acordo com o que consta no ANEXO I, CONTEÚDO
PROGRAMÁTICO DAS PROVAS TEÓRICO-OBJETIVAS, do EDITAL Nº 4 DO CONCURSO
PÚBLICO Nº 02/2014. Em consequência, há somente uma alternativa que responde corretamente a
questão e é a divulgada com o gabarito oficial. Não há razões técnicas que justifiquem a troca do
gabarito ou a anulação desta questão, devendo ser mantido, obrigatoriamente, o gabarito oficial
divulgado. Por fim, sugere-se, para complemento dos estudos, a seguinte bibliografia: ELMASRI,
Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Sistemas de Banco de Dados. 4ª Ed. São Paulo: Addison Wesley,
2005. (páginas 624, 625 e 647).

QUESTÃO: 86 - MANTIDA alternativa 'D'. O COBIT 5, lançado no final de 2012, foi desenvolvido e é
difundido pelo ISACA (Information System Audit and Control). Caracteriza-se por ser um framework de
governança e gestão corporativa de TI, que se integra com o conteúdo dos principais frameworks
publicados pelo ISACA, tais como COBIT 4.1, Val IT, Risk IT, Business Model for Information Security
(BMIS), IT Assurance Framework (ITAF), Taking Governance Forward (TGF), e Board Briefing on IT
Governance 2nd Edition, além de se alinhar a outros padrões de mercado como o Information
Technology Infrastructure Library (ITIL), International Organization for Standardization (ISO), Project
Management Body of Knowledge (PMBOK), PRINCE2 e The Open Group Architecture Framework
(TOGAF). O fato de se ter posicionado apenas a palavra "Body", da sigla PMBOK, em um local
diferente, em hipótese nenhuma altera o conteúdo da alternativa ou a torna incorreta, pois o significado
dessa sigla está correto, assim como a sua sigla. Essa questão foi elaborada de acordo com o que
consta no ANEXO I, CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS TEÓRICO-OBJETIVAS, do
EDITAL Nº 4 DO CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2014. Em consequência, há somente uma alternativa
que responde corretamente a questão, divulgada com o gabarito oficial. Não há razões técnicas que
justifiquem a troca do gabarito ou a anulação desta questão, devendo ser mantido, obrigatoriamente, o
gabarito oficial divulgado. Por fim, sugere-se, para complemento dos estudos, as seguintes
bibliografias: COBIT 5_1. A Business Framework for the Governance and Management of Enterprise IT
(COBIT5-Ver2-FrameWork.pdf). É necessário se cadastrar no site da ISACA (Ver página 15).
DOURADO, Luzia. Apostila COBIT 5 - Framework de Governança e Gestão Corporativa de TI (Ver da
página 4 a 12).

QUESTÃO: 87 - MANTIDA alternativa 'C'. Não há nenhum erro técnico na elaboração dessa questão.
Conforme dito no texto introdutório, as questões 87, 88 e 89 baseiam-se na Figura 7, que mostra uma
visão geral de duas áreas-chave do COBIT 5. O COBIT 5, lançado no final de 2012, foi desenvolvido e
difundido pelo ISACA (Information System Audit and Control), e é um framework de governança e
gestão corporativa de TI. Esse framework tem 05 (cinco) princípios básicos: 1. Atender as
necessidades das partes interessadas, 2. Cobrir a organização de ponta a ponta, 3. Aplicar uma
estrutura única e integrada, 4. Possibilitar uma abordagem holística e 5. Separar planejamento de
implementação. Desses princípios básicos, o "Possibilitar uma abordagem holística" é o único que
trata a organização como um todo, incluindo seus componentes e suas inter-relações, por meio da
criação de um conjunto de viabilizadores, como, por exemplo, "Processos", "Estruturas
organizacionais", "Informação", dentre outros, que apoiam as áreas de Governança e Gerenciamento,
apontadas, respectivamente pelas setas nº 1 e 2 (Figura 7). O princípio "Cobrir a organização de ponta



a ponta", significa: (1) Integrar a governança corporativa de TI dentro da governança corporativa; (2)
Cobrir todas as funções e processos requeridos dentro da organização; (3) Não focar apenas nas
funções de TI, mas trata a informação e tecnologia relacionadas como ativos que precisam ser
tratados como qualquer outro ativo por todos na organização; (4) Por meio desse principio, os gestores
de negocio tem a responsabilidade de tratar a TI como um ativo estratégico, gerenciando a TI da
mesma forma como gerenciam os outros ativos da organização. Essa questão foi elaborada de acordo
com o que consta no ANEXO I, CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS TEÓRICO-
OBJETIVAS, do EDITAL Nº 4 DO CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2014. Em consequência, há somente
uma alternativa que responde corretamente a questão, divulgada com o gabarito oficial. Não há razões
técnicas que justifiquem a troca do gabarito ou a anulação desta questão, devendo ser mantido,
obrigatoriamente, o gabarito oficial divulgado. Por fim, sugere-se, para complemento dos estudos, as
seguintes bibliografias: COBIT 5_1. A Business Framework for the Governance and Management of
Enterprise IT (COBIT5-Ver2-FrameWork.pdf). É necessário se cadastrar no site da ISACA (Ver
páginas 13, 14, e de 27 a 33). COBIT 5_2. A Business Framework for the Governance and
Management of Enterprise IT (COBIT5-Ver2-FrameWork.pdf). DOURADO, Luzia. Apostila COBIT 5 -
Framework de Governança e Gestão Corporativa de TI (Ver da página 7 a 18).

QUESTÃO: 88 - MANTIDA alternativa 'B'. Os recursos apontam que gerenciamento estratégico é
semelhante à governança, e que administração é sinônimo de gestão. Entretanto, os recursos em
questão não apontam nenhuma literatura para dar embasamento a tal afirmação. Governança é
diferente de Gestão (ver princípio básico do COBIT 5, chamado "Separar a governança de gestão").
Essa questão foi elaborada de acordo com o que consta no ANEXO I, CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
DAS PROVAS TEÓRICO-OBJETIVAS, do EDITAL Nº 4 DO CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2014. Em
consequência, há somente uma alternativa que responde corretamente a questão, divulgada com o
gabarito oficial. Não há razões técnicas que justifiquem a troca do gabarito ou a anulação desta
questão, devendo ser mantido, obrigatoriamente, o gabarito oficial divulgado. Por fim, sugere-se, para
complemento dos estudos, as seguintes bibliografias: COBIT 5_1. A Business Framework for the
Governance and Management of Enterprise IT (COBIT5-Ver2-FrameWork.pdf). É necessário se
cadastrar no site da ISACA (Ver páginas 31 e 32). COBIT 5_2. A Business Framework for the
Governance and Management of Enterprise IT (COBIT5-Ver2-FrameWork.pdf). DOURADO, Luzia.
Apostila COBIT 5 - Framework de Governança e Gestão Corporativa de TI. (Ver da página 16 a 18).

QUESTÃO: 89 - MANTIDA alternativa 'B'. O recurso faz uma comparação do texto da questão com o
COBIT 4, entretanto, ressalta-se que a questão trata do COBIT 5 e não há por que mencionar a versão
4. Conforme dito no texto introdutório da questão, na Figura 7, dentro dos retângulos apontados pelas
setas nº 3 e nº 4, suprimiram-se, intencionalmente, duas palavras, tendo-se, entretanto, deixado os
acrônimos de palavras em inglês, "(BAI)" e "(DSS)", dentro dos retângulos, que significam,
respectivamente "Build, Acquire and Implement" (BAI) e "Deliver, Service and Support" (DSS). No local
apontado pelas setas nº 3, a inscrição em inglês é "Build", traduzida para o português como
"Construir". Essa questão foi elaborada de acordo com o que consta no ANEXO I, CONTEÚDO
PROGRAMÁTICO DAS PROVAS TEÓRICO-OBJETIVAS, do EDITAL Nº 4 DO CONCURSO
PÚBLICO Nº 02/2014. Em consequência, há somente uma alternativa que responde corretamente a
questão, divulgada com o gabarito oficial. Não há razões técnicas que justifiquem a troca do gabarito
ou a anulação desta questão, devendo ser mantido, obrigatoriamente, o gabarito oficial divulgado. Por
fim, sugere-se, para complemento dos estudos, as seguintes bibliografias: COBIT 5_1. A Business
Framework for the Governance and Management of Enterprise IT (COBIT5-Ver2-FrameWork.pdf). É
necessário se cadastrar no site da ISACA (Ver página 32). DOURADO, Luzia. Apostila COBIT 5 -
Framework de Governança e Gestão Corporativa de TI. (Ver páginas 17 e 18).

QUESTÃO: 90 - MANTIDA alternativa 'E'. O COBIT não ajuda as organizações a manterem a



conformidade com acordos políticos e sim com as políticas, o que é completamente diferente. Essa
questão foi elaborada de acordo com o que consta no ANEXO I, CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS
PROVAS TEÓRICO-OBJETIVAS, do EDITAL Nº 4 DO CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2014. Em
consequência, há somente uma alternativa que responde corretamente a questão, divulgada com o
gabarito oficial. Não há razões técnicas que justifiquem a troca do gabarito ou a anulação desta
questão, devendo ser mantido, obrigatoriamente, o gabarito oficial divulgado. Por fim, sugere-se, para
complemento dos estudos, as seguintes bibliografias: COBIT 5_1. A Business Framework for the
Governance and Management of Enterprise IT (COBIT5-Ver2-FrameWork.pdf). É necessário se
cadastrar no site da ISACA (Ver página 13). DOURADO, Luzia. Apostila COBIT 5 - Framework de
Governança e Gestão Corporativa de TI (Ver página 5).

QUESTÃO: 91 - MANTIDA alternativa 'D'. Os recursos apontam que a Matriz RACI pode ser
denominada, segundo renomados autores, como matriz de responsabilidade ou matriz das
comunicações. Entretanto, não há informação sobre os autores nem as respectivas bibliografias para
que sejam analisadas. Segundo o Glossário de Termos, Definições e Acrônimos Versão v3.1.24, de 11
Maio 2007 (Versão v2.0 da edição em Português do Brasil), do ITIL 3, a Matriz RACI (Responsible,
Accountable, Consulted and Informed) também é chamada de Matriz de Atribuição de
Responsabilidades. Essa questão foi elaborada de acordo com o que consta no ANEXO I,
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS TEÓRICO-OBJETIVAS, do EDITAL Nº 4 DO
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2014. Em consequência, há somente uma alternativa que responde
corretamente a questão, divulgada com o gabarito oficial. Não há razões técnicas que justifiquem a
troca do gabarito ou a anulação desta questão, devendo ser mantido, obrigatoriamente, o gabarito
oficial divulgado. Por fim, sugere-se, para complemento dos estudos, as seguintes bibliografias: ITIL
3_1. Glossário de Termos, Definições e Acrônimos Versão v3.1.24. (Ver página 32). FILHO, Felício
Cestari. ITIL - Information Technology Infrastructure Library (Ver página 7).

QUESTÃO: 92 - MANTIDA alternativa 'E'. Segundos os recursos, o Acordo de Nível de Serviço
(ANS) não deixa de estar no plano de serviço, porém não há definição do que é tal plano e qual o seu
contexto. Essa questão aborda apenas os aspectos do Acordo de Nível de Serviço (ANS), que,
segundo o Glossário de Termos, Definições e Acrônimos Versão v3.1.24, de 11 Maio 2007 (Versão
v2.0 da edição em Português do Brasil), do ITIL 3, descreve o Serviço de TI, documenta Metas de
Nível de Serviço e especifica as responsabilidades do Provedor de Serviço de TI e do Cliente. Um
único ANS pode cobrir múltiplos Serviços de TI ou múltiplos Clientes. Essa questão foi elaborada de
acordo com o constante no ANEXO I, CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS TEÓRICO-
OBJETIVAS, do EDITAL Nº 4 DO CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2014. Em consequência, há somente
uma alternativa que responde corretamente a questão e é a divulgada com o gabarito oficial. Não há
razões técnicas que justifiquem a troca do gabarito ou a anulação desta questão, devendo ser
mantido, obrigatoriamente, o gabarito oficial divulgado. Por fim, sugere-se, para complemento dos
estudos, as seguintes bibliografias: ITIL 3_1. Glossário de Termos, Definições e Acrônimos Versão
v3.1.24 (Ver página 32). FILHO, Felício Cestari. ITIL - Information Technology Infrastructure Library
(Ver páginas 12 e 50).

QUESTÃO: 93 - MANTIDA alternativa 'C'. Nos recursos se afirma que ativo de serviço é sinônimo de
operação de serviço, entretanto, não há nenhuma literatura indicada para dar embasamento a tal
afirmação. Nessa questão não se aborda o termo "Ativo de Serviço", não havendo o que responder a
respeito. Essa questão foi elaborada de acordo com o constante no ANEXO I, CONTEÚDO
PROGRAMÁTICO DAS PROVAS TEÓRICO-OBJETIVAS, do EDITAL Nº 4 DO CONCURSO
PÚBLICO Nº 02/2014. Em consequência, há somente uma alternativa que responde corretamente a
questão, divulgada com o gabarito oficial. Não há razões técnicas que justifiquem a troca do gabarito
ou a anulação desta questão, devendo ser mantido, obrigatoriamente, o gabarito oficial divulgado. Por



fim, sugere-se, para complemento dos estudos, as seguintes bibliografias: ITIL 3_1. Glossário de
Termos, Definições e Acrônimos Versão v3.1.24 (Ver página 38). FILHO, Felício Cestari. ITIL -
Information Technology Infrastructure Library (Ver página 5).

QUESTÃO: 94 - MANTIDA alternativa 'D'. No in-sourcing, o Provedor de Serviço de TI que faz parte
do mesmo Negócio que seus Clientes, ou seja, são utilizados recursos internos da organização. Neste
caso, a empresa tem ou desenvolve todas as habilidades necessárias para fornecer o serviço. A
vantagem, nesse caso, é que a organização tem o controle direto sobre a entrega, mas em
contrapartida o custo da entrega é maior. No outsourcing, o fornecimento de Serviços de TI é de um
Provedor de Serviços Interno para um Externo. O termo Terceirização é usado para significar o uso de
um Provedor de Serviços Externo para gerenciar Serviços de TI, ou atuar como um Provedor de
Serviços Externo para gerenciar Serviços de TI. No Outsourcing, utilizam-se recursos de uma
organização externa para desenhar, desenvolver e manter um determinado serviço. Outsourcing é um
termo muito utilizado na área de TI. Aqui a organização foca no que é sua competência principal. No
co-sourcing há uma combinação de in-sourcing e outsourcing, no qual se utiliza parte de recursos
internos e parte de recursos de um fornecedor externo. A vantagem, nesse caso, é que se tem um
melhor controle sobre a entrega do serviço. No enunciado dessa questão é dito que uma organização
contratou uma empresa externa, que ficará responsável pelas atividades necessárias, relativas ao
desenho, desenvolvimento, controle e manutenção de impressão das faturas de água, assim como na
alocação de todos os recursos envolvidos na impressão das faturas, como pessoal e material, dentre
outros. Conforme dito, esse serviço foi contratado, pois, apesar de ser importante, não agrega valor ou
inteligência ao seu negócio, e a empresa contratada não gerenciará, por completo, esse processo de
negócio da companhia que a contratou, o que não caracteriza, em hipótese nenhuma, ou seja, em co-
sourcing. Nas condições postas na questão, não há nada que indique a combinação de in-sourcing
com outsourcing. Essa questão foi elaborada de acordo com o que consta no ANEXO I, CONTEÚDO
PROGRAMÁTICO DAS PROVAS TEÓRICO-OBJETIVAS, do EDITAL Nº 4 DO CONCURSO
PÚBLICO Nº 02/2014. Em consequência, há somente uma alternativa que responde corretamente a
questão, divulgada com o gabarito oficial. Não há razões técnicas que justifiquem a troca do gabarito
ou a anulação desta questão, devendo ser mantido, obrigatoriamente, o gabarito oficial divulgado. Por
fim, sugere-se, para complemento dos estudos, a seguinte bibliografia: ITIL 3_1. Glossário de Termos,
Definições e Acrônimos Versão v3.1.24 (Ver página 21, 28).

QUESTÃO: 96 - ANULADA. A questão, equivocadamente, foi elaborada com duas respostas corretas
dentre as alternativas. Apesar de essa questão ter sido elaborada de acordo com o constante no
ANEXO I, CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS TEÓRICO-OBJETIVAS, não há somente
uma alternativa que responde corretamente a questão, devendo, por isso, ser anulada. Há razões
técnicas que justificam a anulação dessa questão.

QUESTÃO: 97 - MANTIDA alternativa 'D'. Nos recursos se afirma que o termo risco em segurança da
informação está intimamente ligado à vulnerabilidade, entretanto, não há nenhuma indicação de
literatura para dar embasamento a tal afirmação. Ressalte-se que o fato de um termo estar relacionado
a outro não torna uma questão incorreta; falta fundamentação concreta. Deve-se esclarecer que a
série ISO/IEC 27000 compreende um conjunto de padrões internacionais, publicados pela International
Organization for Standardization (ISO), International Electrotechnical Commission (IEC) e, também,
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Segundo as normas ABNT NBR ISO/IEC
27001:2006, atualizada pela ABNT NBR ISO/IEC 27001:2013, a fragilidade de um ativo ou grupo de
ativos, que pode ser explorada por uma ou mais ameaças, é chamada de vulnerabilidade e não risco.
Já os riscos de segurança da informação dizem respeito à possibilidade de uma determinada ameaça
explorar vulnerabilidades de um ativo ou de um conjunto de ativos, prejudicando, assim, a
organização. Essa questão foi elaborada de acordo com o que consta no ANEXO I, CONTEÚDO



PROGRAMÁTICO DAS PROVAS TEÓRICO-OBJETIVAS, do EDITAL Nº 4 DO CONCURSO
PÚBLICO Nº 02/2014. Em consequência, há somente uma alternativa que responde corretamente a
questão, divulgada com o gabarito oficial. Não há razões técnicas que justifiquem a troca do gabarito
ou a anulação desta questão, devendo ser mantido, obrigatoriamente, o gabarito oficial divulgado. Por
fim, sugere-se, para complemento dos estudos, as seguintes bibliografias: ISO/IEC 27000. ABNT NBR
ISO/IEC 27001:2006, atualizada pela ABNT NBR ISO/IEC 27001:2013 - Tecnologia da informação -
Técnicas de segurança - Sistemas de gestão de segurança da informação - Requisitos. (Ver o item
"Termos e definições"). ISO/IEC 27005. ABNT NBR ISO/IEC 27005:2011 - Tecnologia da informação -
Técnicas de segurança - Gestão de riscos de segurança da informação. (Ver o item "Termos e
definições").

QUESTÃO: 98 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão trata especificamente dos princípios básicos da
segurança da informação, vistos segundo a assinatura digital. Deve-se esclarecer que a série ISO/IEC
27000 compreende um conjunto de padrões internacionais, publicados pela International Organization
for Standardization (ISO), International Electrotechnical Commission (IEC) e, também, pela Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Nessa série, existe a publicação ABNT NBR ISO/IEC
27001:2006, atualizada pela ABNT NBR ISO/IEC 27001:2013 - Tecnologia da informação - Técnicas
de segurança - Sistemas de gestão de segurança da informação - Requisitos, que define Segurança
da Informação como a preservação da confidencialidade, integridade e disponibilidade da informação
e, adicionalmente, devendo ser consideradas outras propriedades, tais como autenticidade,
responsabilidade, não repúdio e confidencialidade. Conforme constante na CERT.br, a assinatura
digital permite comprovar a autenticidade e a integridade de uma informação, ou seja, que ela foi
realmente gerada por quem diz ter feito isto e que ela não foi alterada. Além disso, a certificação digital
e o correspondente certificado garantem o não repúdio, uma vez que o certificado digital autentica o
indivíduo no meio digital e qualquer ação executada através dele (identificação, transação, assinatura
digital), tem garantia de que ele não poderá negar a ação ou autoria, tendo validade jurídica, garantida,
legalmente, pelo Decreto nº 3.505, de 13 Jun. 2000. Essa questão foi elaborada de acordo com o que
consta no ANEXO I, CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS TEÓRICO-OBJETIVAS, do
EDITAL Nº 4 DO CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2014. Em consequência, há somente uma alternativa
que responde corretamente a questão, divulgada com o gabarito oficial. Não há razões técnicas que
justifiquem a troca do gabarito ou a anulação desta questão, devendo ser mantido, obrigatoriamente, o
gabarito oficial divulgado. Por fim, sugere-se, para complemento dos estudos, as seguintes
bibliografias: CERT.BR. Criptografia (Ver itens 9.3 e 9.4). SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO.
Segurança da Informação. DECRETO. Decreto nº 3.505, de 13 de junho de 2000 (institui a Política de
Segurança da Informação nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal) (Ver Art. 3º e 4º).
VALID. Certificação Digital. CERTISIGN. Certificação Digital. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Certificação
Digital, 2014.

QUESTÃO: 99 - MANTIDA alternativa 'E'. Os recursos questionam a assertiva I, julgando a errada.
Concorda-se que, segundo Tanenbaum, o sistema computadorizado consiste de um conjunto de
dispositivos eletrônicos (hardware) capazes de processar informações de acordo com um programa
(software), ou é um conjunto de computadores autônomos interconectados que podem trocar
informações entre si. Toda rede de computadores caracteriza-se por ser um sistema computadorizado.
A colocação de Tanenbaum está de acordo com a de CAPRON, ao afirmar que uma rede de
computadores caracteriza-se por ser um sistema computadorizado que utiliza equipamentos de
comunicação para conectar os seus dispositivos e recursos, tais como computadores, servidores,
impressoras e outros ativos rede. Essa questão foi elaborada de acordo com o que consta no ANEXO
I, CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS TEÓRICO-OBJETIVAS, do EDITAL Nº 4 DO
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2014. Em consequência, há somente uma alternativa que responde
corretamente a questão, divulgada com o gabarito oficial. Não há razões técnicas que justifiquem a



troca do gabarito ou a anulação dessa questão, devendo ser mantido, obrigatoriamente, o gabarito
oficial divulgado. Por fim, sugere-se, para complemento dos estudos, as seguintes bibliografias:
TANENBAUM, Andrew S. WETHERALL, David. Redes de Computadores. 5ª ed. São Paulo: Pearson
Prentice Hall, 2011. (Ver página 1). CAPRON, H. L., JOHNSON, J.A., Introdução à Informática. Paulo:
Pearson Prentice Hall, 2004. (Ver página 194). RECURSO INDEFERIDO - QUESTÃO MANTIDA.

BLOCO 02

MATERIA: DIREITO TRIBUTÁRIO

QUESTÃO: 01 - MANTIDA alternativa 'A'. O conhecimento solicitado através da questão está
previsto no edital, em Sistema Tributário Nacional: Limitações ao Poder de Tributar. A alternativa A
está correta, porque o IPI, conforme previsto no §1º, primeira parte, do art. 150 da CF, não se submete
ao previsto na letra b do inc. III do art. 150 da CF. O IPI se submete ao prazo previsto na letra c do inc.
VI, do art. 150 da CF, haja vista não estar previsto como uma de suas exceções que estão
expressamente previstas na segunda parte do §1º do art. 150 da CF. A alternativa B está errada,
porque o IPI, conforme previsto no §1º, primeira parte, do art. 150 da CF, não se submete ao previsto
na letra b do inc. III, do art. 150 da CF. A alternativa C está errada, porque não há na CF apenas §6º.
Todo parágrafo está vinculado a um artigo. Ademais, não cabe alegar que o enunciado estaria
implicitamente, ou de alguma outra maneira, se referindo ao §6º, do art. 195 da CF. Assim, não seria
aplicável ao caso, porque esse dispositivo é aplicável somente às contribuições à seguridade social, o
que notoriamente não é o caso do IPI. A alternativa D está errada, porque deve ser observado o prazo
de 90 dias previsto na letra c do inc. VI, do art. 150 CF. A alternativa E está errada, porque deve ser
observado o prazo de 90 dias previsto na letra c do inc. VI, do art. 150 CF. Com isso, a alternativa
correta é a letra A. Por essas razões, nego provimento ao recurso.

QUESTÃO: 03 - MANTIDA alternativa 'B'. O conhecimento solicitado através da questão está
previsto no edital, em Sistema Tributário Nacional: Limitações ao Poder de Tributar. A alternativa A
está errada, porque está em desacordo com o art. 150, inc. VI, letra b da CF, que prevê a imunidade,
utiliza a expressão “templos de qualquer culto”. Com isso, não restringe a cultos a Deus. Ademais, a
palavra “Deus” é mencionada na Constituição Federal apenas no preâmbulo e, como determina a
hermenêutica constitucional, o preâmbulo não pode ser utilizado para interpretar previsões constantes
no corpo da Constituição. A alternativa B está correta, porque está de acordo com o art. 150, inc.VI,
letra b da CF, que prevê a imunidade, utiliza a expressão “templos de qualquer culto”. Com isso, não
restringe a cultos a Deus. Ademais, a palavra “Deus” é mencionada na Constituição Federal apenas
no preâmbulo, e como determina a hermenêutica constitucional o preâmbulo não pode ser utilizado
para interpretar previsões constantes no corpo da Constituição. A alternativa C está errada, porque o
caso não é o de isenção, mas de imunidade prevista no art. 150, inc. VI, letra b da CF. A alternativa D
está errada, porque não é o caso de contradição lógica entre afirmar-se a existência de culto nos
termos do enunciado e a previsão do art. 150, inc. VI, letra b da CF. Aliás, não é o caso nem de
impossibilidade lógica (porque não é o caso de validade ou invalidade do argumento), nem é o caso de
impossibilidade nômica (haja vista que o texto corresponde à realidade, ou seja, de fato existe tal
templo). A premissa que afirma a existência de tal templo é verdadeira, pois corresponde à realidade
empírica, ou seja, tal templo existe. Por outro lado, o referido texto constitucional não exige que o culto
seja a Deus, mas que seja qualquer culto. A alternativa E está errada, porque o IPTU não é devido em
qualquer circunstância e por todos os proprietários. Há casos de imunidade, e há casos de isenção.
Com isso, a alternativa correta é a letra B. Por essas razões, nego provimento ao recurso.

QUESTÃO: 05 - MANTIDA alternativa 'E'. O conhecimento solicitado através da questão está



previsto no edital, em Sistema Tributário Nacional: Limitações ao Poder de Tributar. Tributos de
competência dos Estados e do Distrito Federal (impostos etc.). Regime especial de tributação das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Lei Complementar Federal 123/06). A alternativa A
está errada, porque o tipo de isenção mencionado na alternativa é de natureza extrafiscal, pois tem a
finalidade de estimular a conduta por parte do contribuinte (empresa) em contratar pessoas com mais
idade. É que a realidade objetivamente demonstra que os mais jovens possuem mais espaço na
competição por emprego. A alternativa B está errada, porque viola o previsto no art. 150, inc. III, letra
a, da CF. A alternativa C está errada, porque o correto é exatamente ao contrário. Aplica-se no
exercício subsequente em face do previsto no art. 150, inc. III, letra b, da CF. A alternativa D está
errada, porque é aplicável a todas as áreas do Direito, logo, inclusive ao Direito Tributário. A
alternativa E está correta, porque está prevista no art. 146, inc. III, letra d, da CF. Com isso, a
alternativa correta é a letra E. Por essas razões, nego provimento ao recurso.

QUESTÃO: 06 - MANTIDA alternativa 'C'. O conhecimento solicitado através da questão está
previsto no edital, em Sistema Tributário Nacional: tributos de competência dos Estados e do Distrito
Federal (impostos etc.). ICMS nas operações interestaduais e nas exportações e importações (Lei
Complementar Federal 87/96). Convênios para a concessão de isenções de ICMS (Lei Complementar
Federal 24/75). A assertiva I está errada, porque viola o previsto no art. 155, §2º, inc. XII, letra g, da
CF, bem como no disposto no art. 1º da LC 24/75. A alternativa II está errada, porque viola o previsto
no art. 155, §2º, inc. XII, letra h, da CF. A alternativa III está correta, porque está de acordo com o art.
150, inc. V, da CF. Com isso, a alternativa correta é a letra C. Por essas razões, nego provimento ao
recurso.

QUESTÃO: 07 – MANTIDA ANULAÇÃO. Por não conter a pergunta que precede as alternativas
(Quais estão corretas? ou Quais estão incorretas?), não é possível chegar a um gabarito correto da
questão, por isso justifica-se a anulação dessa questão.

QUESTÃO: 08 – MANTIDA ANULAÇÃO. Por não conter a pergunta que precede as alternativas
(Quais estão corretas? ou Quais estão incorretas?), não é possível chegar a um gabarito correto da
questão, por isso justifica-se a anulação dessa questão.

QUESTÃO: 09 – MANTIDA ANULAÇÃO. Por não conter a pergunta que precede as alternativas
(Quais estão corretas? ou Quais estão incorretas?), não é possível chegar a um gabarito correto da
questão, por isso justifica-se a anulação dessa questão.

QUESTÃO: 10 - MANTIDA alternativa 'A'. Previsão no Edital: Sistema Tributário Nacional: repartição
das receitas tributárias. O conhecimento solicitado do candidato através da questão está previsto no
edital. A alternativa A está correta porque está prevista no Art. 160, parágrafo único, II, CF. A
alternativa B está errada porque contraria o Art. 160, parágrafo único, II, CF. A alternativa C está
errada porque contraria o Art. 160, parágrafo único, II, CF. A alternativa D está errada porque contraria
o Art. 160, parágrafo único, II, CF. A alternativa E está errada porque a contribuição para o custeio do
serviço de iluminação pública é da competência dos municípios e não dos estados (Art. 149-A, CF).
Assim, há impossibilidade lógica dos estados condicionarem, pois eles não arrecadam essa
contribuição. Com isso a alternativa correta é a letra A. Por essas razões, nego provimento ao recurso.

QUESTÃO: 11 - MANTIDA alternativa 'D'. Previsão no Edital: Sistema Constitucional: Princípios
Gerais. Impostos da União. O conhecimento solicitado do candidato através da questão está previsto
no edital. A alternativa A está errada porque contraria o Art. 167, IV, CF. A alternativa B está errada
porque a competência impositiva é indelegável. A alternativa C está errada porque a existem outras
hipóteses de incidência dos impostos, como por exemplo, os serviços (Art. 156, III, CF), e a



propriedade (Art. 156, I, CF). A alternativa D está correta porque não existe referibilidade entre o
contribuinte e a atuação estatal em se tratando dos impostos. A alternativa E está errada porque o Art.
154, I, CF, autoriza a União a instituir “impostos não previstos no artigo anterior”, desde que atendidas
as condições estabelecidas pelo dispositivo. Com isso a alternativa correta é a letra D. Por essas
razões, nego provimento ao recurso.

QUESTÃO: 12 - MANTIDA alternativa 'D'. Previsão no Edital: Normas Gerais de Direito Tributário:
Legislação Tributária. O conhecimento solicitado do candidato através da questão está previsto no
edital. A alternativa A está errada porque contraria o disposto no §1º, do Art. 108, do CTN. A
alternativa B está errada porque contraria o disposto no Art. 111, do CTN. A alternativa C está errada
porque contraria o disposto no Art. 112 do CTN. A alternativa D está correta porque está de acordo
com o Art. 108 do CTN. A alternativa E está errada porque contraria o disposto no Art. 106, do CTN.
Com isso a alternativa correta é a letra D. Por essas razões, nego provimento ao recurso.

QUESTÃO: 13 - MANTIDA alternativa 'E'. Previsão no Edital: Normas Gerais de Direito Tributário:
Legislação Tributária. O conhecimento solicitado do candidato através da questão está previsto no
edital. As alternativas A, B, C e D estão erradas porque não observam relação com o enunciado da
questão. A alternativa E está correta porque o Direito é um sistema e, portanto, não deve ser
interpretado em tiras. A interpretação sistemática é a interpretação por excelência. Com isso a
alternativa correta é a letra E. Por essas razões, nego provimento ao recurso.

QUESTÃO: 14 - MANTIDA alternativa 'A'. Previsão no Edital: Normas Gerais de Direito Tributário:
Legislação Tributária. O conhecimento solicitado do candidato através da questão está previsto no
edital. A alternativa A está correta porque está de acordo com o Art. 100, II, CTN. A alternativa B está
errada porque a interpretação sistemática não autoriza a interpretação e aplicação literal do disposto
no Art. 98, do CTN. Com isso os tratados internacionais não revogam nem modificam a legislação
tributária interna. Além disso, há a necessidade da mediação de decreto legislativo. A alternativa C
está errada porque contraria o Art. 97, §1º e §2º, CTN. A alternativa D está errada porque contraria o
Art. 96 do CTN. A alternativa E está errada porque “as práticas reiteradamente observadas pelas
autoridades administrativas” são normas complementares das leis, conforme Art. 100, III, CTN. Com
isso a alternativa correta é a letra A. Por essas razões, nego provimento ao recurso.

QUESTÃO: 15 - MANTIDA alternativa 'B'. Previsão no Edital: Normas Gerais de Direito Tributário:
Obrigação Tributária. O conhecimento solicitado do candidato através da questão está previsto no
edital. A alternativa A está errada porque há casos em que mesmo não havendo obrigação tributária
principal, surge a obrigação tributária acessória. A alternativa B está correta porque segundo a teoria
geral das obrigações o objeto da obrigação é uma prestação, e o objeto da prestação é um dar, fazer
ou não fazer. A alternativa C está errada porque o Art. 113, §1º, CTN, prevê dois objetos: “pagamento
de tributo ou penalidade pecuniária”. A alternativa D está errada porque contraria o Art. 113, §2º, CTN,
pois a obrigação tributária acessória é para o “interesse da arrecadação ou da fiscalização dos
tributos”. A alternativa E está errada porque contraria o Art. 113, §3º, CTN. Com isso a alternativa
correta é a letra B. Por essas razões, nego provimento ao recurso.

QUESTÃO: 16 - MANTIDA alternativa 'D'. Previsão no Edital: Normas Gerais de Direito Tributário:
Legislação Tributária, Obrigação Tributária e Crédito Tributário. O conhecimento solicitado do
candidato através da questão está previsto no edital. A alternativa A está errada porque contraria o Art.
149, IV, CTN. A alternativa B está errada porque o caso do julgado não é de erro de fato, mas de erro
de direito. Por razões de segurança jurídica e do disposto no Art. 146 do CTN é vedada a mudança de
critério jurídico. A alternativa C está errada porque contraria o Art. 146 do CTN. A alternativa D está
correta porque está de acordo com o Art. 146 do CTN. A alternativa E está errada porque após o prazo



decadencial é vedado o lançamento (Art. 173 do CTN). Ademais, a revisão do lançamento só é
possível em caso de erro de fato, nunca quando se verifica erro de direito. Com isso a alternativa
correta é a letra D. Por essas razões, nego provimento ao recurso.

QUESTÃO: 17 - MANTIDA alternativa 'E'. Previsão no Edital: Sistema Tributário Nacional: Princípios
Gerais e Limitações do Poder de Tributar. Normas Gerais de Direito Tributário: Legislação Tributária,
Obrigação Tributária e Crédito Tributário. O conhecimento solicitado do candidato através da questão
está previsto no edital. A alternativa A está errada porque contraria o Art. 113, §1º, CTN. A alternativa
B está errada porque contraria o Art. 164, §1º, CTN. A alternativa C está errada porque contraria o Art.
97, I, CTN c/c art. 146, caput e inc. III, “b”, CF. A alternativa D está errada porque contraria o Art. 163
do CTN. A alternativa E está correta porque, diferente do Direito Privado, e pelo fato de a prescrição
ser uma das causas extintivas do Crédito Tributário (Art. 156, V, CTN), na hipótese de dívida prescrita,
a mesma pela prescrição já não mais existia no momento de seu pagamento. Com isso a alternativa
correta é a letra E. Por essas razões, nego provimento ao recurso.

QUESTÃO: 18 - MANTIDA alternativa 'A'. Previsão no Edital: Normas Gerais de Direito Tributário:
Crédito Tributário. O conhecimento solicitado do candidato através da questão está previsto no edital.
A alternativa A está correta, pois a palavra “remição” diz respeito a uma categoria do Direito
Processual Civil, enquanto a palavra “remissão” significa perdão e esta sim é hipótese de extinção do
crédito tributário (Art. 156, IV, CTN). Com isso a alternativa correta é a letra A. Por essas razões, nego
provimento ao recurso.

QUESTÃO: 19 - MANTIDA alternativa 'B'. Previsão no Edital: Sistema Tributário Nacional: Limitações
ao Poder de Tributar. O conhecimento solicitado do candidato através da questão está previsto no
edital. A alternativa B está correta porque está prevista no Art. 150, §6º, CF. As demais alternativas
não estão de acordo com o contexto da questão. Com isso a alternativa correta é a letra B. Por essas
razões, nego provimento ao recurso.

QUESTÃO: 20 - MANTIDA alternativa 'C'. Previsão no Edital: Normas Gerais de Direito Tributário:
Obrigação Tributária. O conhecimento solicitado do candidato através da questão está previsto no
edital. A alternativa C está correta porque está de acordo com o Art. 138, do CTN, que não prevê
multa. Com isso a alternativa correta é a letra C. Por essas razões, nego provimento ao recurso.

QUESTÃO: 21 - MANTIDA alternativa 'E'. Previsão no Edital: Normas Gerais de Direito Tributário:
Obrigação Tributária. O conhecimento solicitado do candidato através da questão está previsto no
edital. A alternativa E está correta porque está de acordo com os Artigos 118, I, e 126, I, CTN. Com
isso a alternativa correta é a letra E. Por essas razões, nego provimento ao recurso.

QUESTÃO: 22 - MANTIDA alternativa 'A'. Previsão no Edital: Normas Gerais de Direito Tributário:
Obrigação Tributária. O conhecimento solicitado do candidato através da questão está previsto no
edital. A alternativa A está correta porque está de acordo com o Art. 135, II, CTN. Com isso a
alternativa correta é a letra A. Por essas razões, nego provimento ao recurso.

QUESTÃO: 23 - MANTIDA alternativa 'B'. Previsão no Edital: Normas Gerais de Direito Tributário:
Administração Tributária. O conhecimento solicitado do candidato através da questão está previsto no
edital. A alternativa B está correta porque está de acordo com o Art. 206, do CTN. Com isso a
alternativa correta é a letra B. Por essas razões, nego provimento ao recurso.

QUESTÃO: 24 - MANTIDA alternativa 'C'. Previsão no Edital: Normas Gerais de Direito Tributário:



Administração Tributária. O conhecimento solicitado do candidato através da questão está previsto no
edital. A alternativa C está correta porque está de acordo com o Art. 202, V, CTN. Com isso a
alternativa correta é a letra C. Por essas razões, nego provimento ao recurso.

QUESTÃO: 25 - MANTIDA alternativa 'D'. Previsão no Edital: Outras Leis Federais: Definição de ME
e EPP (...) LC 123/06: O conhecimento solicitado do candidato através da questão está previsto no
edital. A alternativa D está correta porque está de acordo com o Art. 3º, §1º, LC 123/06. Com isso a
alternativa correta é a letra D. Por essas razões, nego provimento ao recurso.

QUESTÃO: 26 - MANTIDA alternativa 'A'. Previsão no Edital: Outras Leis Federais: Definição de ME
e EPP (...) LC 123/06: O conhecimento solicitado do candidato através da questão está previsto no
edital. A alternativa A está correta porque está de acordo com o Art. 14 da LC 123/06. Com isso a
alternativa correta é a letra A. Por essas razões, nego provimento ao recurso.

QUESTÃO: 27 - MANTIDA alternativa 'B'. Previsão no Edital: Outras Leis Federais: ICMS (...) LC
87/96: O conhecimento solicitado do candidato através da questão está previsto no edital. A alternativa
B está correta porque o Art. 2º, III, LC 87/96 estabelece o caráter “oneroso” como condição necessária
para o serviço de comunicação e nas demais hipóteses desse dispositivo. A alternativa B contempla
informação que o serviço de radioamador é “não oneroso”. Com isso a alternativa correta é a letra B.
Por essas razões, nego provimento ao recurso.

QUESTÃO: 28 - MANTIDA alternativa 'C'. Previsão no Edital: Outras Leis Federais: ICMS (...) LC
87/96: O conhecimento solicitado do candidato através da questão está previsto no edital. A alternativa
C está correta porque está de acordo com o Art. 9º, caput, LC 87/96. Com isso a alternativa correta é a
letra “C”. Por essas razões, nego provimento ao recurso.

QUESTÃO: 29 - MANTIDA alternativa 'D'. Previsão no Edital: Outras Leis Federais: Execução Fiscal
Foro e Título Executivo: CPC Lei Compl. Fed. 5869/73: O conhecimento solicitado do candidato
através da questão está previsto no edital. A alternativa D está correta porque está de acordo com o
Art. 585, VII, CPC. Com isso a alternativa correta é a letra D. Por essas razões, nego provimento ao
recurso.

MATERIA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL

QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'A'. A fundamentação do recurso refere-se a questão 46. Por
isso, a questão será mantida.

QUESTÃO: 32 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão aborda o tema dos atos administrativos. A
assertiva I está correta, pois "a presunção de legitimidade" efetivamente acompanha todos os atos da
Administração Pública. A assertiva II está incorreta, pois nos atos negociais praticados pela
Administração Pública a imperatividade nem sempre se faz presente. A assertiva III está incorreta,
pois pode haver o controle judicial dos atos administrativos. Neste sentido, dentre outros, está de
acordo com a doutrina de Rafael Maffini, na obra intitulada Direito Administrativo, da Editora RT. Por
isso, a questão será mantida.

QUESTÃO: 33 - MANTIDA alternativa 'C'. A assertiva I está incorreta, pois a apuração das
penalidades indicadas nos incisos IV e VI, do Art. 121, da Lei Complementar Estadual nº 13.452/2010
deverá ocorrer, mediante Processo Administrativo Disciplinar, conforme indica o Art. 139 desta mesma
Lei. A assertiva II está em desacordo com o disposto no Artigo 136 da Lei Complementar Estadual nº



13.452/2010. A assertiva III está correta, eis que está de acordo com o disposto no artigo 137 da Lei
Complementar Estadual nº 13.452/2010. Por isso, a questão será mantida.

QUESTÃO: 34 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão trata do Poder de Polícia da Administração
Pública. A assertiva I está incorreta, pois o Poder de Polícia está sujeito ao crivo de Poder Judiciário,
que poderá realizar a análise. A assertiva II está integralmente correta, pois o Poder de Polícia atua
tanto na forma de caráter preventivo como repressivo. A assertiva III está incorreta, na medida em que
o Poder de Polícia comporta atuação discricionária, dentro dos parâmetros legais. Por isso, a questão
será mantida.

QUESTÃO: 35 - MANTIDA alternativa 'E'. O tema abordado na questão integra a ementa de
conteúdos do edital. Os recursos questionam a correção da assertiva III. Esta afirmação está correta,
conforme pode se depreender do disposto no Artigo 17, da Lei nº 13.452/2010. Não há a necessidade
de haver transcrição literal do dispositivo legal, bastando para tanto que a afirmação reproduza o
comando legal. Por isso, a questão será mantida.

QUESTÃO: 36 - MANTIDA alternativa 'C'. A assertiva II que considera o leilão como modalidade
adequada para a venda de bens imóveis da Administração Pública, dependendo, para tanto, de prévia
autorização legislativa, está em desacordo com o disposto no art. 17 da Lei n. 8.666/93, tornando-se
incorreta. Por isso, a questão será mantida.

QUESTÃO: 37 - MANTIDA alternativa 'C'. A assertiva III está de acordo com o entendimento
doutrinário vigente. Mais precisamente, está de acordo com a doutrina de Maria Sylvia di Pietro, na
obra intitulada Direito Administrativo, da Editora Atlas e de Rafael Maffini, na obra intitulada Direito
Administrativo, da Editora RT. Por isso a questão será mantida.

QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'E'. A assertiva III está correta, pois está de acordo com a
doutrina de Maria Sylvio Zanella di Pietro, na obra intitulada Direito Administrativo, da Editora Atlas.
Por isso, a questão será mantida.

QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'D'. A temática da questão (concessão de serviço público)
consta expressamente do edital. Por isso, a questão será mantida.

QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'A'. O tema abordado na questão (contratos administrativos)
consta expressamente da ementa de matérias constante do edital. As cláusulas exorbitantes não
necessitam estar expressas no edital. A assertiva I está correta, pois reproduz de forma adequada a
definição das cláusulas exorbitantes. Por isso, a questão será mantida.

QUESTÃO: 41 - MANTIDA alternativa 'B'. O item I dessa questão está incorreto, pois afirma que
“Para aprovação de súmula do Supremo tribunal Federal, é necessário que essa aprovação somente
ocorra após provocação judicial, (...)”, no entanto os termos do artigo 103-A fixa: "de oficio ou por
provocação". O item II da questão está correto, pois embora possam se modular os efeitos de
decisões do STF, mas que conforme dispõe o caput do artigo 103-A "(...) O Supremo Tribunal Federal
poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços de seus membros, após
reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar sumula que, a partir de sua publicação na
imprensa oficial, terá efeito vinculante (...)". O item III afirma que a decisão no julgamento de
reclamação no STF que anular o ato administrativo ou cassar a decisão judicial reclamada, "de
imediato" reestabelecerá a inteireza e correção na aplicação da Constituição, o que não ocorre, nos
estritos termos fixados no § 3, do artigo 103-A, parte final assim consta: "anulará o ato administrativo



ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem aplicação
da súmula, conforme o caso. Assim, o efeito não é de imediato, por isso mantenho o gabarito.

QUESTÃO: 42 - MANTIDA alternativa 'A'. O Gabarito da questão é a letra A, assim o primeiro
recurso está prejudicado, pois recorre que o gabarito deveria ser a letra A. Quanto ao conteúdo da
competência do CNJ ele integra a competência do poder judiciário previsto no edital do concurso.
Assim, mantenho o gabarito.

QUESTÃO: 43 - MANTIDA alternativa 'E'. O item I está de acordo com o artigo 12 da CF que fixa: -
natos: a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que
estes não estejam a serviço de seu país; b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe
brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil; c) os nascidos
no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição
brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer
tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira; (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 54, de 2007), assim está correta a assertiva. O item II está de acordo com o que
consta no seguinte inciso: II - naturalizados: b) os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes
na República Federativa do Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal,
desde que requeiram a nacionalidade brasileira. (Redação dada pela Emenda Constitucional de
Revisão nº 3, de 1994), assim está correta a assertiva. E o item III está de acordo com o § 4º - Será
declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que: I - tiver cancelada sua naturalização, por
sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional, assim também está correta a
assertiva. Assim, mantenho o gabarito.

QUESTÃO: 44 - MANTIDA alternativa 'E'. Conforme se verifica no artigo 60, transcrito abaixo: no
item I, a expressão correta não é “no caso de intervenção estadual”, mas sim federal, desta forma está
incorreta a assertiva. No item II, o termo correto não é “dois terços”, mas sim um terço, assim está
incorreta a assertiva. No item III, o termo correto é três quintos e não dois quintos, assim está incorreta
a assertiva. Diante disso mantenho o gabarito. Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante
proposta: I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;
II - do Presidente da República; III - de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da
Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros. § 1º - A
Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de
estado de sítio. § 2º - A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em
dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos
membros.

QUESTÃO: 45 - MANTIDA alternativa 'B'. No item I, a defesa da paz social não integra um item dos
princípios fundamentais estabelecidos no artigo 1º da CF, assim está incorreta a assertiva. No item II,
a expressão correta não é “erradicar a pobreza e reduzir a marginalização e as desigualdades sociais”,
mas sim erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais,
conforme consta do artigo abaixo: Art. 3º: Constituem objetivos fundamentais da República Federativa
do Brasil: I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; II - garantir o desenvolvimento nacional; III
- erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV - promover
o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de
discriminação. No item III, a assertiva está correta, de acordo com a maciça orientação doutrinária e
jurisprudencial. Assim mantenho o gabarito.

QUESTÃO: 46 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'E' PARA ALTERNATIVA 'C'. De fato
houve um erro na fixação do gabarito, o item II está incorreto efetivamente, devendo ser modificado o



gabarito para a letra C. O gabarito será alterado conforme Decreto Estadual nº 43.911/2005, Art. 33.

QUESTÃO: 47 - MANTIDA alternativa 'C'. Primeiramente o conteúdo de competência concorrente
está expressamente previsto no edital. No item I, com relação a redação do texto o termo certo não é
“indireta”, mas sim direta, assim está incorreta a assertiva. No item II, o termo certo não é “lei
ordinária”, mas sim lei complementar, conforme disposição expressa do § 3º, do artigo 25 abaixo:
assim está incorreta a assertiva. Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e
leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. § 1º - São reservadas aos Estados as
competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. § 2º - Cabe aos Estados explorar
diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a
edição de medida provisória para a sua regulamentação. (Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 5, de 1995) § 3º - Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas,
aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para
integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. No
item III, não se pergunta o que diz o artigo 24, tão pouco se afirma que somente os estados membros
e a União têm competência concorrente, mas sim afirma que os estados membros têm competência
para legislar concorrentemente com a União, entre outros (...) o que está totalmente correto, conforme
disposto no artigo 24 abaixo: o disposto no artigo 24 da CF assim fixa: Compete à União, aos Estados
e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: (...) V - produção e consumo; VI - florestas,
caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do
meio ambiente e controle da poluição; assim expressamente previsto na CF, razão pela qual está
correta a assertiva. Assim, mantenho o gabarito.

QUESTÃO: 48 - MANTIDA alternativa 'B'. O Procurador-Geral do Estado não pode propor ação de
inconstitucionalidade, pelo contrário, ele defende, em princípio, a legalidade, além do mais são
expressamente autorizados a propor tal ação nos termos do artigo Art. 94, §1º, da Constituição do
Estado do Rio Grande do Sul. Lá, constam como legitimados: I - o Governador do Estado; II - a Mesa
da Assembleia Legislativa; III - o Procurador-Geral de Justiça; IV - o Defensor Público-Geral do
Estado; (Redação dada pela Emenda Constitucional n.º 50, de 24/08/05) V - o Conselho Seccional da
Ordem dos Advogados do Brasil; VI - partido político com representação na Assembleia Legislativa; VII
- entidade sindical ou de classe de âmbito nacional ou estadual; VIII - as entidades de defesa do meio
ambiente, dos direitos humanos e dos consumidores, de âmbito nacional ou estadual, legalmente
constituídas; IX - o Prefeito Municipal; X - a Mesa da Câmara Municipal. § 4.º Quando o Tribunal de
Justiça apreciar a inconstitucionalidade, em tese, de norma legal ou de ato normativo, citará
previamente o Procurador-Geral do Estado, que defenderá o ato ou texto impugnado. Desta forma a
única autoridade expressa nessa questão que não tem competência para propor ação de
Inconstitucionalidade é o Procurador-Geral do Estado, o que torna incorreta a letra B. O fato de todas
as assertivas terem o termo entre outros é porque em todos os itens além dos ali definidos existem
outras autoridades autorizadas a propor a referida ação o que não invalida a questão, até porque
todos os itens fixam o termo entre outros. Assim mantenho o gabarito.

QUESTÃO: 49 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão fixa: Em relação aos direitos individuais e
coletivos previstos na Constituição Federal, analise as seguintes assertivas: No item II: É livre a
expressão de atividade intelectual, artística, cientifica e de comunicação, observadas as avaliações de
licença legais e de censura. Observe-se que não há conflito entre o disposto neste artigo e no 221 da
CF, pois no primeiro a liberdade é de "expressão". Já no artigo 5º, inc. IX, consta: "é livre a expressão
da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou
licença;" Assim está incorreta a assertiva, mantendo-se o gabarito.

QUESTÃO: 50 - MANTIDA alternativa 'B'. O item III da questão está incorreto, pois não se encontra



elencado como umas das situações previstas como delegáveis às autoridades referidas na questão,
conforme se verifica expressamente do que consta na Constituição Estadual do Rio Grande do Sul,
nos seguintes termos: Seção II, Das Atribuições do Governador, Art. 82. Compete ao Governador,
privativamente: X - prestar, por escrito e no prazo de trinta dias, as informações que a Assembleia
solicitar a respeito dos serviços a cargo do Poder Executivo; § 1.º O Governador do Estado poderá
delegar ao Vice-Governador e a Secretários de Estado, bem como ao Procurador-Geral do Estado, as
atribuições previstas nos incisos VII e XVIII deste artigo, e ainda, caso a caso, a prevista no inciso XXI.
Assim os fundamentos do recurso se encontram dissociados do que foi questionado na referida
questão, razão pela qual mantenho o gabarito.

MATERIA: CONTABILIDADE

QUESTÃO: 51 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'B' PARA ALTERNATIVA 'E'. Pelos
argumentos apresentados, o gabarito da questão deve ser alterado para a letra "E", pois o cálculo da
questão representa: RSA = Giro x Margem, onde RSA = 15% x 1,5 = 22,5%. O gabarito será alterado
conforme Decreto Estadual nº 43.911/2005, Art. 33.

QUESTÃO: 56 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão 56 pede a definição do valor em uso e não
como se deve estimar o valor em uso. Assim, o CPC 01 apresenta a  definição do valor em uso da
seguinte maneira: "Valor em uso é o valor presente de fluxos de caixa futuros esperados que devem
advir de um ativo ou de unidade geradora de caixa.". Assim, indefiro os recursos e mantenho o
gabarito.

QUESTÃO: 60 - MANTIDA alternativa 'D'. Mantenho a questão, indeferindo o recurso, pois a
alternativa D apresenta uma definição geral de valor justo. Para considerar a alternativa B como
correta, somente poderíamos precificar ativos e passivos a valor justo desde que cotados em bolsa de
valores, o que, por exemplo, não ocorre com os ativos negociados na Bolsa de Chicago, que
tecnicamente é uma bolsa de mercadorias, ou não poderíamos precificar os derivativos que são
cotados nas bolsas de mercadorias e de futuros. Além disso, existem outras possibilidades e
hierarquias para definir o valor justo, como prescreve o CPC 46, permitindo que se utilize outros dados
que não a negociação direta do ativo ou passivo em bolsa.

QUESTÃO: 63 - MANTIDA alternativa 'A'. De acordo com a obra de Eliseu Martins, Contabilidade de
Custos. 9ª edição. Editora Atlas. 2003, a formula do Ponto de Equilíbrio Econômico é dada pela
seguinte equação: PEE = (custos fixos + lucro mínimo desejado) / Margem de Contribuição Unitária.
Assim, indefiro o recurso apresentado.

QUESTÃO: 64 - ANULADA. De acordo com o argumento apresentado, a alternativa A e alternativa E
poderiam ser consideradas corretas. Assim, procedem os argumentos apresentados.

QUESTÃO: 65 - MANTIDA alternativa 'A'. Mantenho a questão, o conteúdo consta no programa do
edital em vários itens, como por exemplo, quando se trata de métodos de avaliação de estoques,
custos estimados, conceito e tratamento contábil, apropriação dos custos à produção, conceitos e
critérios de atribuição dos custos. É possível encontrar a matéria na obra de obra de Eliseu Martins,
Contabilidade de Custos. 9a. edição, Editora Atlas, 2003.

QUESTÃO: 67 - MANTIDA alternativa 'B'. Indefiro os argumentos apresentados, pois a questão
engloba técnicas de consolidação das demonstrações contábeis, com o objetivo de avaliar a



capacidade do candidato de identificar corretamente as exclusões e inclusões necessárias para a
correta consolidação, dentro das normas contábeis.

QUESTÃO: 69 - MANTIDA alternativa 'A'. O argumento apresentado é inadequado à questão,
indefiro o recurso.

QUESTÃO: 71 - MANTIDA alternativa 'C'. Prezado candidato, por definição o que não foi
mencionado não existe e portanto é zero. Assim, indefiro o recurso apresentado.

QUESTÃO: 72 - MANTIDA alternativa 'D'. O objetivo da questão é perguntar qual das demonstrações
contábeis tem por objetivo avaliar a capacidade da entidade em gerar caixa e equivalentes de caixa
em um período. De acordo com Matarazzo, Eliseu Martins, Iudicíbus e as próprias normas contábeis
emanadas pelo CPC, a Demonstração de Fluxo de Caixa é a única que tem por objetivo avaliar a
capacidade da entidade gerar caixa e equivalentes de caixa em um período. Ainda segundo o mesmo
referencial teórico a Demonstração do Resultado do Exercício tem por objetivo evidenciar a formação
do lucro líquido do exercício, que é construído a partir do regime de competência e não pelo regime de
caixa, representando assim o resultado econômico da entidade. Assim, indefiro recurso.

QUESTÃO: 73 - MANTIDA alternativa 'C'. Vejamos as assertivas constantes na questão: I. Objetiva
apresentar, depois de eliminados os valores que representam dupla contagem, a parcela de
contribuição que a entidade tem na formação do Produto Nacional Bruto (PNB). (A alternativa não se
enquadra na definição, pois a definição fala em PIB e não em PNB, que são dois conceitos diferentes).
II. Apresenta o quanto a entidade agrega de valor aos insumos adquiridos de terceiros e que são
vendidos ou consumidos durante determinado período. A alternativa não se enquadra completamente
na definição, pois o DVA demonstra como o valor agregado foi gerado e como ele foi distribuído, está
incompleta a definição da alternativa. III. Apresenta o valor da riqueza econômica gerada pelas
atividades da empresa como resultante de um esforço coletivo e sua distribuição entre os governos
federal, estadual e municipal. (A alternativa está incompleta pois o DVA demonstra como a riqueza foi
gerada e distribuída entre acionistas, empregados, governos, etc. A definição está incompleta). IV.
Tem por objetivo apresentar o valor da riqueza econômica gerada pelas atividades da empresa como
resultante de um esforço coletivo e sua distribuição entre os elementos que contribuíram para sua
criação. Definição adequada de acordo com a obra de: MARTINS, Eliseu. GELBCKE, Ernesto Rubens.
DOS SANTOS, Ariovaldo. IUDICÍBUS, Sérgio. Manual de Contabilidade Societária Aplicável a Todas
as Sociedades. 2ª edição. São Paulo: Atlas, 2010. Assim, mantenho o gabarito e indefiro os recursos.

QUESTÃO: 74 - MANTIDA alternativa 'C'. Vamos analisar a definição de fato contábil, “fatos
contábeis são ocorrências que têm por efeito a alteração da composição do patrimônio da entidade,
seja em seu aspecto qualitativo ou em seu aspecto quantitativo.” Diante disso, vamos analisar a
questão e as suas assertivas: QUESTÃO 74 - A partir da teoria contábil, analise as assertivas abaixo
em relação aos fatos contábeis. I. São ocorrências que têm por efeito a alteração da composição do
patrimônio, seja em seu aspecto qualitativo ou em seu aspecto quantitativo. (A alternativa está correta
em relação a definição de fato contábil apresentada). II. São permutativos aqueles que modificam
qualitativamente o patrimônio sem alterar a situação líquida. (A alternativa está correta em relação a
definição de fato contábil apresentada). III. São ocorrências equivalentes aos atos administrativos, que
têm por efeito a alteração do patrimônio líquido, seja em seu aspecto qualitativo ou em seu aspecto
quantitativo. (A alternativa não está correta em relação a definição de fato contábil apresentada, pois
trata-se de patrimônio e não patrimônio líquido). IV. São ocorrências que têm por efeito alterações
eminentemente quantitativas no patrimônio líquido de uma entidade. A alternativa não está correta em
relação a definição de fato contábil apresentada, pois fala em patrimônio líquido e não em patrimônio.
Quais estão corretas? A) Apenas I. B) Apenas IV. C) Apenas I e II. D) Apenas II e III. E) I, II, III e IV.



De acordo com gabarito, somente a alternativa I e alternativa II estão corretas. Portanto, indefiro o
recurso.

QUESTÃO: 78 - MANTIDA alternativa 'E'. De acordo com a literatura e doutrina contábil a conta
Provisão do Imposto de Renda representa uma conta redutora da demonstração de resultado do
exercício, conforme pode-se verificar, dentre outras, nas seguintes obras: a) MATARAZZO, Dante C.
Análise Financeira de Balanços. 7ª edição. Editora Atlas. São Paulo: 2010. b) IUDÍCIBUS, Sergio.
Análise de Balanços. 10ª edição. Editora Atlas. São Paulo: 2012. c) MARION, José Carlos. Análise das
Demonstrações Contábeis: Contabilidade Empresarial. 7ª edição. Atualizada conforme as Leis
11.638/07 e 11.941/09 e os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) ou as
IFRS. Editora Atlas. São Paulo: 2012. d) SANTOS, José Luiz dos. et. al. Introdução à Contabilidade.
Editora Atlas, São Paulo: 2003. e) MARTINS, Eliseu. GELBCKE, Ernesto Rubens. DOS SANTOS,
Ariovaldo. IUDICÍBUS, Sérgio. Manual de Contabilidade Societária Aplicável a Todas as Sociedades.
2ª edição. São Paulo: Atlas, 2010. Assim, indefiro o recurso.

QUESTÃO: 79 - MANTIDA alternativa 'D'. De acordo com a literatura e doutrina contábil, a conta
Provisão do Imposto de Renda representa uma conta redutora da demonstração de resultado do
exercício, conforme pode-se verificar, dentre outras, nas seguintes obras: a) MATARAZZO, Dante C.
Análise Financeira de Balanços. 7ª edição. Editora Atlas. São Paulo: 2010. b) IUDÍCIBUS, Sergio.
Análise de Balanços. 10ª edição. Editora Atlas. São Paulo: 2012. c) MARION, José Carlos. Análise das
Demonstrações Contábeis: Contabilidade Empresarial. 7ª edição. Atualizada conforme as Leis
11.638/07 e 11.941/09 e os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) ou as
IFRS. Editora Atlas. São Paulo: 2012. d) SANTOS, José Luiz dos. et. al. Introdução à Contabilidade.
Editora Atlas, São Paulo: 2003. e) MARTINS, Eliseu. GELBCKE, Ernesto Rubens. DOS SANTOS,
Ariovaldo. IUDICÍBUS, Sérgio. Manual de Contabilidade Societária Aplicável a Todas as Sociedades.
2ª edição. São Paulo: Atlas, 2010. Assim, indefiro o recurso.

QUESTÃO: 80 - MANTIDA alternativa 'B'. A letra B, alternativa considerada correta, apresenta
"metade do lucro líquido do exercício, diminuído ou acrescido da importância destinada à formação da
reserva legal e da reserva para contingências." O artigo 202 apresenta o seguinte texto "se este for
omisso, a importância determinada de acordo com as seguintes normas: I - metade do lucro líquido do
exercício diminuído ou acrescido dos seguintes valores: a) importância destinada à constituição da
reserva legal (art. 193); e b) importância destinada à formação da reserva para contingências (art. 195)
e reversão da mesma reserva formada em exercícios anteriores”. Quando no texto da questão,
acrescido ou diminuído, está implícito que a formação da reserva é uma diminuição, a sua reversão é
um acréscimo. Assim, mantenho a questão, indeferindo o recurso.

BLOCO 03

MATERIA: LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA ESTADUAL DO RS

QUESTÃO: 02 - MANTIDA alternativa 'C'. Recursos improcedentes. A alternativa D não está
incorreta, pois retrata exatamente o sentido do §4°, do Art. 23, da Lei 6.537/73; o fato de não conter
uma vírgula, como alegado no dispositivo, não altera o sentido da norma. Assim, o recurso não deve
ser provido, mantendo-se a questão.

QUESTÃO: 03 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'A' PARA ALTERNATIVA 'C'. Alteração
de gabarito de A para C. Isso porque a alternativa A está em exata sintonia com a legislação estadual:
Art. 12, Parágrafo único - É também contribuinte a pessoa física ou jurídica que, mesmo sem
habitualidade ou intuito comercial: a) importe mercadorias ou bens do exterior, qualquer que seja a sua



finalidade; [...] Assim, deve ser marcada a Letra C, que está incorreta. O gabarito será alterado
conforme Decreto Estadual nº 43.911/2005, Art. 33.

QUESTÃO: 06 - MANTIDA alternativa 'E'. Recursos improcedentes. A assertiva I esta correta, pois
de acordo com o Art. 99, da Lei 6.537/73: O Plenário do TARF funcionará com a presença mínima de
dois terços dos seus membros e as Câmaras com a sua totalidade, assegurada a representação
paritária, e decidirão por maioria de votos. Assim, o recurso não deve ser provido, mantendo-se a
questão.

QUESTÃO: 08 - MANTIDA alternativa 'B'. Recurso improcedente. A alternativa correta é a B, pois
segundo o Art. 3º, da Lei 8.857/89, do rol elencado, apenas o templo religioso não se submete a
observância dos requisitos previstos na lei estadual; vejamos a regra: Art. 3º São imunes ao imposto: I
- a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; II - os templos de qualquer culto; III - os
partidos políticos, inclusive suas fundações; IV - as entidades sindicais dos trabalhadores; V - as
instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos. § 4º - O disposto nos itens III a V
condiciona-se à observância dos seguintes requisitos pelas entidades neles referidas. Assim, o
recurso não deve ser provido, mantendo-se a questão.

QUESTÃO: 09 - MANTIDA alternativa 'A'. Recurso improcedente. A alternativa correta a ser marcada
pelo candidato é a A, pois estão corretas as assertivas I e V. A assertiva III está incorreta, pois a
posterior saída, se for para retorno ao estabelecimento remetente, não se considera como ocorrida,
para efeitos de cobrança do ICMS; vejamos a regra: Art. 6° - O local da operação, para os efeitos da
cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável, tratando-se de mercadoria ou bem,
é: Parágrafo único - Quando a mercadoria for remetida para armazém-geral ou para depósito fechado
do próprio contribuinte, neste Estado, a posterior saída considerar-se-á ocorrida no estabelecimento
do depositante, salvo se para retornar ao estabelecimento remetente. Assim, o recurso não deve ser
provido, mantendo-se a questão.

QUESTÃO: 11 - MANTIDA alternativa 'B'. Recurso improcedente. A questão é sobre a legislação
tributária do Estado do RS, e exige conhecimento da Constituição Estadual, como disposto no
enunciado. No caso, deveria ser marcada a alternativa INCORRETA. Pois, segundo a Constituição
Estadual, as alternativa D e E estão corretas. Assim, o recurso não deve ser provido, mantendo-se a
questão.

QUESTÃO: 12 - MANTIDA alternativa 'C'. Recurso improcedente. A progressividade do ITCMD está
autorizada pelo Texto Constitucional Estadual, e o próprio recorrente refere isso. Fosse o contrário, ou
seja, para essa assertiva estar errada, a Constituição Estadual teria de vedá-la, o que não ocorre. Em
nenhum momento a assertiva expressamente refere “PODERÁ”, como destacado no recurso; e isso
pelo fato de que não é essa interpretação que se cobra do candidato; o que se quer aqui é que ele
confirme, se a progressividade está ou não autorizada pela Constituição Estadual (ou o contrário: se
está proibida pelo Texto). Assim, o recurso não deve ser provido, mantendo-se a questão.

QUESTÃO: 13 - MANTIDA alternativa 'B'. Recurso improcedente. A utilização simultânea de
subséries está prevista pelo inciso I do art. 19, do RICMS. Art. 19 - Os documentos fiscais a seguir
relacionados serão utilizados: I - a Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, nas saídas e, quando for o caso, nas
entradas de mercadorias, com observância de série distinta, designada por algarismo arábico, em
ordem crescente, a partir de 1, nas hipóteses a seguir descritas, vedada a utilização de subsérie:
Quanto ao descrito nas notas, as mesmas não autorizam a utilização simultânea de duas ou mais
subséries, apenas referem a utilização de séries (o que é diferente se subsérie). Assim, o recurso não



deve ser provido, mantendo-se a questão.

QUESTÃO: 14 - MANTIDA alternativa 'A'. Recursos improcedentes. A primeira assertiva está
englobada pelo Edital, faz parte do Capítulo I, Das Disposições Gerais, Título II, Do Procedimento
Tributário Administrativo, mas, especificamente, trata-se de regra prevista no art. 23-A (não nos artigos
136). Vejamos: Art. 23-A - A instrução, a tramitação, o julgamento, a intimação, a notificação, a
transmissão de documentos e os demais atos previstos nesta Lei poderão ser praticados por meio
eletrônico, conforme disposto no Título V. Assim, o recurso não deve ser provido, mantendo-se a
questão.

QUESTÃO: 16 - MANTIDA alternativa 'E'. Recursos improcedentes. A assertiva I está correta:
Primeiro, a lei 8.820/89 contempla exatamente a hipótese local da extração: Art. 5º - O local da
operação ou da prestação, para os efeitos da cobrança do imposto e definição do estabelecimento
responsável, é: I - tratando-se de mercadoria ou bem: h) o do estabelecimento de onde o ouro tenha
sido extraído, quando não considerado como ativo financeiro ou instrumento cambial; Segundo,
repartição de receitas e até mesmo conjecturas acerca da incidência do IOF sobre o ouro são
questões de cunho constitucional, e, portanto, não contempladas pelo Edital da prova de legislação
tributária estadual. Assim, o recurso não deve ser provido, mantendo-se a questão.

QUESTÃO: 17 - MANTIDA alternativa 'B'. Recurso improcedente. A assertiva D está correta;
primeiro, porque está prevista exatamente assim na legislação tributária estadual, e a prova exige esse
conhecimento do candidato. Segundo porque o cotejo analítico frente a Constituição e a Lei
Complementar do ICMS, não está em exame, ou seja, não consta como exigência do Edital.
Finalmente, não se cobra na prova de Legislação, conhecimentos de julgados do STF, ou conclusões
sobre a constitucionalidade de dispositivos da legislação estadual. Assim, o recurso não deve ser
provido, mantendo-se a questão.

QUESTÃO: 18 - MANTIDA alternativa 'D'. Recurso improcedente. A alternativa B está correta.
Primeiramente convém alertar o candidato que SELIC composta e SELIC acumulada mensalmente
retratam formas de cálculo diversas. Em momento algum a questão refere que o cálculo da SELIC
seria de forma composta. Assim está descrito na legislação (RICMS, Livro III): Art. 22 - É assegurado
ao contribuinte substituído o direito à restituição do valor do imposto pago por força da substituição
tributária, correspondente ao fato gerador presumido que não se realizar. b) na hipótese de pagamento
ou creditamento efetuado a partir de 1º de janeiro de 2010, acrescidos dos juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados do primeiro dia do mês subsequente ao do pagamento ou do creditamento
indevidos até o mês anterior ao da restituição ou do estorno, e de 1% (um por cento) no mês da
restituição ou do estorno. Da mesma forma a assertiva E também está correta. A afirmação que consta
da assertiva é no sentido do contribuinte ter negado seu pedido de devolução; não no sentido de ter
sido proferida uma decisão recorrível, até porque a legislação não prevê, para esse caso, recurso;
assim, deve se proceder o estorno. Logo, a situação que foi criada no recurso não é a que reflete a
assertiva; não há recurso em tal hipótese; a alternativa deveria ter sido interpretada de acordo com a
legislação estadual (RICMS, Livro III): Art. 22, § 2º - Na hipótese do parágrafo anterior, sobrevindo
decisão contrária irrecorrível, o contribuinte substituído, no prazo de 15 (quinze) dias da respectiva
notificação, procederá ao estorno dos créditos lançados e ao pagamento dos acréscimos legais
cabíveis. [...] Assim, o recurso não deve ser provido, mantendo-se a questão.

QUESTÃO: 20 - ANULADA. As assertivas que encontram-se corretas, nos termos da legislação
(RICMS, notas), são as de número I e II. A assertiva III foi originalmente considerada como correta,
nos termos do art. 2o do Livro III do RICMS, verbis:



Art. 2° Difere-se para a etapa posterior o pagamento do imposto devido nas prestações de serviço de
transporte de carga realizadas a contribuinte deste Estado, inscrito no CGC/TE, hipótese em que a
responsabilidade pelo referido pagamento fica transferida ao tomador do serviço. [...] O problema,
todavia, é que esta regra (vigente, pois não revogada), encontra-se com sua eficácia suspensa por
conta de uma nota que foi inserida logo abaixo do caput do referido artigo; possibilidade esta que está
autorizada por lei  a do Executivo suspender o diferimento (ainda que não esteja claro se essa
suspensão pode se dar por “nota” , pela alínea “a” do §6 do art. 31 da Lei 8.820/89. Vejamos a
nota:
NOTA - Este diferimento fica suspenso, por tempo indeterminado, com fundamento na alínea "a" do §
6° do art. 31 da Lei nº 8.820, de 27/01/89. (Acrescentado pelo art. 3º (Alteração 1844) do Decreto
43.532, de 29/12/04. (DOE 30/12/04) - Efeitos a partir de 01/01/05.)
Assim, com base nessa interpretação (art. 2 e nota), não é correto afirmar que “ocorre diferimento”, já
que, pela nota, na hipótese, o diferimento, pelo menos por enquanto, não mais ocorre.
Com isso, a alternativa a ser marcada pelo candidato seria a que contemplasse como corretas as
assertivas I e II; no entanto, essa alternativa não existe. Por isso, impõe-se a anulação da questão.

QUESTÃO: 22 - MANTIDA alternativa 'C'. A única alternativa incorreta é a C, conforme consta no
gabarito preliminar. A alternativa A não pode ser considerada incorreta, pois está de acordo com o
previsto no artigo 34, II do LIVRO I, do RICMS. Da mesma forma, a alternativa D tampouco está
incorreta, pois está de acordo com o previsto no artigo 34, IV, do LIVRO I, do RICMS. Assim, merece
ser mantida a questão. Recursos improcedentes.

QUESTÃO: 23 – MANTIDA alternativa ‘D’. A Lei nº 8.109, de 19/12/1985 possui apenas o Capítulo I
– Disposições Gerais, que prevê toda a regulamentação da Taxa de Serviços Diversos, inclusive o
pagamento, previsto em seu Art. 6º.

QUESTÃO: 25 - MANTIDA alternativa 'C'. A alternativa C, divulgada no gabarito preliminar é a única
alternativa correta por conter as assertivas I, II e III. A assertiva IV não pode ser considerada correta,
pois está em desacordo com o que prevê o artigo 23, caput, do Decreto n. 33.156, de 1989. Ainda,
vale ressaltar que a assertiva I está correta, pois está de acordo com o artigo 22, caput, do Decreto n.
33.156, de 1989, a assertiva II está correta, pois está de acordo com o artigo 14, caput, do Decreto n.
33.156, de 1989 e a assertiva III está correta, pois está de acordo com o artigo 14, § 2° do Decreto n.
33.156, de 1989. Assim, merece ser mantida a questão. Recursos improcedentes.

QUESTÃO: 27 - ANULADA. A questão merece ser anulada, pois contém duas respostas incorretas: A
e D. A resposta A está incorreta, pois está em desacordo com o artigo 13, III, alínea “b” do LIVRO I do
RICMS e a resposta D está incorreta, pois está em desacordo com o artigo 13, V, do LIVRO I do
RICMS.

QUESTÃO: 29 - MANTIDA alternativa 'D'. A única alternativa correta é a D, conforme divulgado pelo
gabarito preliminar, já que está em exata sintonia com o disposto no artigo 26, III, alínea “a”, do LIVRO
I, do RICMS. Assim, merece ser mantida a questão. Recursos improcedentes.

QUESTÃO: 30 - MANTIDA alternativa 'D'. A alternativa C não está incorreta, pois encontra previsão
expressa no artigo 5, II, do LIVRO I, do RICMS. Dessa forma, está correto o gabarito preliminar
divulgado, que aponta a alternativa D como sendo a que contém a única assertiva incorreta. Assim,
merece ser mantida a questão. Recursos improcedentes.

QUESTÃO: 32 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'C' PARA ALTERNATIVA 'A'. A alternativa



C contém as assertivas I e III. Porém, a assertiva III, não está correta, já que a MVA não pode ser
considerada uma das bases de cálculo da substituição tributária, mas sim, apenas, uma de suas
parcelas. Dessa forma, a alternativa correta é a A, que contém apenas a assertiva I, motivo pelo qual é
necessária a alteração do gabarito de C para A. O gabarito será alterado conforme Decreto Estadual
nº 43.911/2005, Art. 33.

QUESTÃO: 34 - MANTIDA alternativa 'D'. A alternativa D está correta, pois é a única que contém a
ordem correta de preenchimento dos parênteses (V-V-V). Diferentemente do que apontam os
recursos, a alternativa B não pode ser considerada correta, tendo em vista que a terceira assertiva, de
cima para baixo, é verdadeira, conforme disposto no artigo 43, § 3°, alíneas “a” e “b” do LIVRO I, do
RICMS. O disposto na NOTA 02 do referido dispositivo não tem o condão de tornar a assertiva falsa.
Assim, merece ser mantida a questão e o gabarito preliminar divulgado. Recursos improcedentes.

QUESTÃO: 35 - MANTIDA alternativa 'E'. O gabarito preliminar, que aponta a alternativa E como
correta, deve ser mantido. Isso porque, apenas estão corretas as assertivas I, III e IV. Diferentemente
do que apontam os recursos, a assertiva I merece ser considera correta, pois atende ao previsto no
artigo 16, III do LIVRO I, do RICMS. Já a assertiva II merece ser considerada incorreta, pois está em
desacordo com o previsto no artigo 19, II do LIVRO I, do RICMS. Assim, merece ser mantida a
questão. Recursos improcedentes.

QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'C'. A alternativa C, divulgada no gabarito preliminar, deve ser
mantida como correta, tendo em vista que das três afirmativas elencadas, a única assertiva falsa é a
segunda, de cima para baixo, pois está em desacordo com o que prevê o artigo 18, II, alínea “b” do
LIVRO I, do RICMS. Assim, merece ser mantida a questão. Recursos improcedentes.

MATERIA: AUDITORIA CONTÁBIL E FISCAL

QUESTÃO: 41 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão 41 refere-se a apuração do valor contábil líquido
de uma máquina, não tendo relação alguma com o objeto do recurso apresentado que trata de
distorção relevante.

QUESTÃO: 44 - ANULADA. Após à análise dos recursos entendo que para uma melhor e mais
completa compreensão da questão, seria mais apropriado que no corpo do enunciado constasse uma
informação sobre relevância.

QUESTÃO: 46 - MANTIDA alternativa 'D'. O recurso apresentado aborda que também a alternativa C
das respostas também poderia estar correta, além da alternativa D que é a resposta correta. A
alternativa C apresenta como resposta "Propor a provisão no passivo e a sua divulgação em nota
explicativa". Ocorre que a NBC TG 25, em seu item 14, apresenta 3 condições cumulativas para que
uma provisão deva ser reconhecida, sendo que uma delas é a de que "seja provável que será
necessária uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos para liquidar a obrigação."
O enunciado da questão apresentada diz que "..., mas que provavelmente não irá requerer, uma saída
de recursos." Portanto, a alternativa C está incorreta ao "propor a provisão no passivo...".

QUESTÃO: 47 - MANTIDA alternativa 'D'. Para fins de auditoria contábil, a simples resposta da
confirmação externa do saldo disponível nos bancos, não é suficiente como uma fonte de informação
de possíveis contingências tributárias, uma vez que ela somente apresenta de forma isolada o saldo,
enquanto que as alternativas de resposta A, B, C e E, são fontes diretas de informações.



QUESTÃO: 51 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão 51 refere-se a um parágrafo de um relatório
elaborado por auditores independentes, inexistindo a necessidade apresentada nos recursos de
alíquotas de ICMS ou de cálculos do retorno do ativo.

QUESTÃO: 56 - MANTIDA alternativa 'E'. Referente ao recurso, não procede a alegação do
candidato, visto que no item III afirma-se que há um crédito de ICMS destacado no documento fiscal.

QUESTÃO: 57 - MANTIDA alternativa 'C'. Argumento 1 de recurso: Afirmação de que IPI somente
não é incluído na base de cálculo do ICMS quando a operação for realizada entre contribuintes e
relativa a produtos destinados à industrialização e comercialização configure fato gerador dos dois
tributos (ICMS e IPI). Segundo tais recursos, na questão 57, o exemplo não corresponderia a uma
operação realizada entre contribuintes em razão da Loja de Móveis Funcionais Ltda. não ser
contribuinte do IPI. Manifestação da banca: Nesse recurso, há a referência ao art. 155, inciso XI,
porém, não diz o diploma a que se refere, invalidando a referência. Conforme o enunciado da questão,
as mercadorias no valor de R$ 100.000,00 foram adquiridas por estabelecimento comercial do RS de
estabelecimento industrial do PR, ambos contribuintes do ICMS. As mercadorias destinam-se à
comercialização, por isso, a alíquota é de 12%. O art. 19, I, do RICMS, define que o IPI não integra a
base de cálculo do ICMS quando a operação configurar fato gerador de ambos os impostos, sendo
condição de que a operação seja realizada entre contribuintes do ICMS e relativa a produto destinado
à industrialização ou a comercialização. No caso: A operação realizada pela empresa do Paraná
configura fato gerador de ICMS e de IPI; A operação é realizada entre contribuintes do ICMS; O
produto vendido é destinado à comercialização; Resultado: presentes as três condições, o IPI não
integra a base de cálculo da operação, resultando em crédito fiscal de R$ 12.000,00. Portanto, correta
a resposta C, apresentada pela banca. Argumento 2 de recurso: Afirmação de que o IPI vai ser
incluído na base de cálculo se o bem se destinar a consumo. Manifestação da banca: O que prevalece
é o fato da operação ser realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado à industrialização
e comercialização, configurando o fato gerador dos dois tributos (ICMS e IPI). Nesse caso, o IPI não
integra a base de cálculo, conforme o que dispõe o art. 19, I, do Decreto Nº 37.699, já citado.
Também, nesse caso, é inadequada a argumentação dos recursos nesse aspecto. Portanto, correta a
resposta C, apresentada pela banca. Argumento 3 de recurso: Pede-se a anulação por não ter sido
informado se o IPI estava incluído ou não no valor da compra dos imóveis. Apresenta duas soluções
para a questão, uma incluindo o IPI no cálculo e outra excluindo o IPI, inclusive, confundindo-se nos
exemplos que estão invertidos na propositura do argumento. Manifestação da banca: O fato do IPI
estar ou não estar incluído no valor da compra (base de cálculo) é uma parte da pergunta. Portanto,
em se tratando de uma parte da questão, não pode o examinador prestar tal informação no enunciado.
Conclusão da banca: A alternativa C, cujo valor é R$ 12.000,00, está correta. O cálculo do crédito
fiscal das mercadorias compradas para comercialização ou industrialização está em consonância com
o que dispõe o art. 31, I, do Decreto n. 37.699, de 26/08/1997. O crédito fiscal será apurado sobre o
valor sem a inclusão do IPI, conforme dispõe o art. 19, I do mesmo Decreto, onde reza que o IPI não
integra a base de cálculo do imposto quando a operação, realizada entre contribuintes e relativa a
produto destinado a industrialização ou a comercialização, configurar fato gerador de ambos os
tributos (IPI e ICMS). Por todo o exposto, a questão deverá ser mantida e, em decorrência, indeferidos
todos os recursos apresentados.

QUESTÃO: 58 - MANTIDA alternativa 'C'. Argumento 1 de recurso: É alegado que o enunciado da
questão não deixa claro se os destinatários, novos clientes de Santa Catarina, consumidores e/ou
usuários finais de produtos, eram ou não contribuintes do ICMS. Fundamenta-se com o art. 155, § 2º,
inciso VII, da CF. É dito que a falta dessa informação causa confusão, não oferecendo todos os
elementos necessários à resolução da questão, requerendo sua anulação. Manifestação da banca: O
enunciado da questão esclarece que os produtos foram vendidos a consumidores e/ou usuários finais.



A questão, ao não referir tratar-se de contribuinte inscrito no ICMS, os exclui, mantendo, no espectro
de análise, apenas consumidores/usuários finais não inscritos. Ademais, entre as respostas existe
apenas a resposta C que satisfaz a questão. Entre as demais respostas, nenhuma apresenta valor que
se ajuste à alternativa de raciocínio proposto pelo Requerente. Ademais, o art. 18, II, “c”, do Livro I,
RICMS define que integra a base de cálculo do ICMS o valor correspondente ao montante do IPI,
quando a mercadorias se destinar a consumo ou ativo fixo permanente do estabelecimento
destinatário ou a consumidor final. Avançando no estudo do caso, o art. 29, V, do Livro I, do RICMS
define que aplicam-se as alíquotas internas referidas nos artigos. 27 e 28 na hipótese de operações ou
prestações interestaduais, cujo destinatário não seja contribuinte do ICMS. Portanto, correta a
resposta C, apresentada pela banca. Argumento 2 de recurso: O candidato alega que, por não ter sido
informado se os consumidores/usuários finais eram contribuintes, ou não, do ICMS, foi levado a ter
duas hipóteses de cálculo diferentes. Manifestação da banca: Como já dito, a não referência ao
adquirente ser inscrito ou não no ISSQN, direciona à compreensão de que os consumidores/usuários
finais não eram inscritos. De resto, prevalecem os argumentos já expostos para essa questão.
Portanto, correta a resposta C, apresentada pela banca. Argumento 3 de recurso: O requerente
argumenta que houve falta de tempo para testar as hipóteses. Diz que entendeu que os
consumidores/usuários finais eram contribuintes do ICMS, efetuando o cálculo com essa consideração
e chegando ao número R$ 98.400,00. Quanto ao entendimento que os destinatários,
consumidores/usuários finais, seriam contribuintes, foi uma conclusão errada eis que, como o próprio
recorrente informa, não existe essa informação no enunciado da questão. De resto, repetem-se aqui
os argumentos já expostos acima. Portanto, correta a resposta C, apresentada pela banca. Argumento
4 de recurso: Referência à exiguidade de tempo. Manifestação da banca: Fala em ambas opções
corretas sem referir quais são elas. Ao falar que a banca deixou ao arbítrio do candidato, não refere o
que foi deixado ao arbítrio. Enfim, ao contrário do que afirma o candidato, como já exposto, a prova é
clara e não permite dúvidas, oferecendo apenas uma alternativa correta em relação ao texto
formulado. Portanto, correta a resposta C, apresentada pela banca. Argumento 5 de recurso:
Exposição textual do recorrente: “Informo que a questão de Auditoria Fiscal aborda sobre o tema IPI,
que não pertence à legislação tributária do Rio Grande do Sul e foge o escopo do edital conforme
abaixo: AUDITORIA FISCAL: 30. Questões práticas sobre aplicação da Legislação Tributária do
Estado do Rio Grande do Sul. Portanto solicito anulação da questão.” Manifestação da banca: O texto
está incompreensível. Quanto à referência ao IPI, é apenas informação necessária à interpretação da
questão, não sendo necessário qualquer conhecimento da legislação do IPI para a resposta. Não há
fundamentação adequada no recurso. Portanto, correta a resposta C, apresentada pela banca.
Argumento 6 de recurso: O recorrente alega que a base de cálculo do imposto seria R$ 600.000,00
correspondentes às vendas a contribuinte e R$ 200.000,000 correspondentes às vendas a
consumidor/usuário final, ambos valores acrescidos dos 10% do IPI. Manifestação da banca: Em seu
cálculo o recorrente desconsiderou a regra do art. 19, I, do RICMS que afasta o IPI da base de cálculo
do ICMS quando a operação configurar fato gerador de ambos os impostos, sendo condição, para
isso, de que a operação seja realizada entre contribuintes do ICMS e relativa a produto destinado à
industrialização ou a comercialização. Portanto, correta a resposta C, apresentada pela banca.
Argumento 7 de recurso: Alguns candidatos questionam a utilização da palavra “faturamento” na
questão, dizendo que o termo faturamento englobaria o IPI e que, por isso, nenhuma das alternativas
estaria correta. Alegam que, para possibilitar a resposta, o enunciado deveria contar a expressão
Receita ou Receita Bruta. Todavia, não há condições de aceitar esse argumento para anular a
questão. Manifestação da banca: Ficou claro na pergunta que, do total do faturamento, parte dele foi
para os clientes tradicionais, outra parte para consumidores ou usuários finais e, por fim, uma última
parte para exportação. O significado da expressão corresponde, indubitavelmente, às receitas com
vendas do contribuinte. Verifica-se que a utilização da referida expressão em nenhuma hipótese
evidencia que no valor esteja incluído o IPI. Inclusive, a parte do “faturamento” relativo às vendas a
contribuintes tradicionais, para comercialização, tem a base de cálculo sem o IPI, conforme determina



o art. 19, I, do Decreto 37.699, antes referido. Tudo porque as operações foram realizadas entre
contribuintes e relativas a produto destinado a industrialização ou a comercialização. Conclusão da
banca: Que seja mantida a resposta C.

QUESTÃO: 59 - ANULADA. Argumentos dos recorrentes: Os questionamentos dos candidatos são de
que há a falta da definição da alíquota interna aplicável no enunciado da questão. As alternativas de
respostas oferecidas contêm dois resultados que poderiam ser considerados corretos, utilizando a
alíquota de 12 ou 17%. Por isso, pedem a anulação da questão. Manifestação da banca: A questão
pede o cálculo do ICMS incidente em um exemplo de importação de mercadoria do exterior, tendo sido
fornecidos os tributos incidentes e as demais despesas aduaneiras antes do cálculo solicitado.
Entretanto, o enunciado, como bem apontaram os recorrentes, não apontou a alíquota interna
aplicável à mercadoria importada. O art. 29, II, do Decreto n. 37.699, de 26/08/97, estabelece que se
aplicam as alíquotas internas referidas nos artigos. 27 e 28 nas hipóteses de mercadorias importadas
do exterior. De outra parte, os artigos. 27 e 28 listam as alíquotas previstas para as diversas
possibilidades de operações ou prestações sujeitas ao ICMS, evidenciando que a alíquota interna a
ser utilizada nos cálculos é específica para aquela mercadoria importada. Dentro das alternativas de
respostas oferecidas aos candidatos, constou a alternativa B (R$ 39.545,45), que prevê o cálculo do
ICMS incidente na operação utilizando a alíquota interna de 12%. Também, foi oferecida a alternativa
C (R$ 59.397,59), que prevê o cálculo do ICMS incidente na operação utilizando a alíquota interna de
17%. Conclusão da banca: Do exposto, não resta outra alternativa do que anular a presente questão.

QUESTÃO: 60 - MANTIDA alternativa 'B'. Detalhes da questão: A questão 60 oferece a alternativa B,
afirmando a assertiva II como a única correta para a resposta. As outras assertivas, I e III, estão
erradas e, tampouco, foram objeto de qualquer recurso. Argumento do recorrente: Foi questionado por
um recurso específico a utilização da palavra crédito simbólico para trazer a hipótese definida no art.
32, IX, do Decreto n. 37.699, de 26/08/1997, onde o legislador oferece às indústrias ceramistas um
benefício fiscal. Pede, por isso, a anulação da questão. Manifestação da banca: O referido benefício,
objeto da assertiva, corresponde a um crédito fiscal presumido de 20% sobre o valor do imposto
debitado na saída interna de telhas, tijolos, lajotas e manilhas: Art. 32 - Assegura-se direito a crédito
fiscal presumido: [...] IX - às indústrias ceramistas, em montante igual ao que resultar da aplicação do
percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor do imposto debitado na saída interna de telhas,
tijolos, lajotas e manilhas; A assertiva II, considerada correta, traz uma motivação para a concessão do
benefício fiscal. Condiciona a utilização do benefício às saídas internas, conforme consta no texto do
próprio inciso IX, do art. 32. Também, ao final da assertiva, há uma vedação ao aproveitamento de
quaisquer outros créditos e a cumulação de qualquer outro benefício, nos termos da Nota 01 do inciso:
NOTA 01 - Este crédito fiscal será utilizado opcionalmente pelo contribuinte, em substituição ao
sistema normal de tributação, vedado o aproveitamento de quaisquer outros créditos e a cumulação de
qualquer outro benefício. Então, o enunciado traz todo o conteúdo da legislação de suporte à
elaboração da assertiva, referindo o benefício como crédito simbólico. No que se refere às outras
alternativas, todas erradas, não houve questionamento. A única alternativa considerada correta é a B.
De outra parte, não existe uma alternativa dizendo que todas as assertivas estão erradas, logo, uma, e
somente uma, está correta. Fica assim comprovado que o enunciado trouxe todo o contido na
legislação tributária do Estado do Rio Grande do Sul que deu suporte à assertiva. E mais, não há a
menor possibilidade da utilização da expressão “crédito simbólico” ser antagônica à “crédito
presumido” ou propiciar entendimento diverso daquele buscado na assertiva. A respeito da utilização
da expressão “simbólico” e não “presumido”, sabe-se que são adjetivos que, se ausentes, não
prejudicariam a interpretação da assertiva. Se houvesse constado no enunciado “crédito fiscal”, sem o
adjetivo “simbólico” ou “presumido”, não haveria problema de interpretação. Nessas circunstâncias,
não sendo antagônicas ou de significado diverso as expressões “simbólico” e “presumido”, o recurso
não pode prosperar. Conclusão da banca: Do exposto, verifica-se que o alegado no recurso não se



constitui em um motivo para que o candidato ficasse em dúvida para apontar a resposta correta, razão
pela qual mantenho a questão e indefiro o recurso.

QUESTÃO: 61 - MANTIDA alternativa 'C'. Argumentos dos recorrentes: Os argumentos utilizados
nos recursos relativos à esta questão restringem-se a alegações de que o enunciado está exigindo
conhecimento do Simples Nacional, disciplinado pela Lei Complementar n. 123/2006, não constante
do Edital do Concurso. Também, há a alegação de que não existe alternativa correta, porque as
alternativas se iniciam com a expressão “os procedimentos do contribuinte estão em desacordo com o
que determina a legislação do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul”. Também, não haveria o que se
falar em “redução da base de cálculo”, nem se poderia falar em “faturamento com redução” e, muito
menos, falar em “crédito fiscal presumido de ICMS”. Manifestação da banca: A questão está correta e
corresponde a aplicações práticas da Legislação Tributária do Estado do Rio Grande do Sul. A
alternativa correta é a C, onde, em síntese, foi afirmado que “os procedimentos do contribuinte estão
em desacordo com o que determina a legislação do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul”. É
permitida a saída de refeições com redução da base de cálculo, todavia, não pode utilizar o
faturamento com tal redução para a determinação da alíquota do Simples Nacional. A utilização da
redução da base de cálculo não pode ser adotada cumulativamente com o crédito fiscal presumido de
ICMS referido. A alternativa afirma que os procedimentos do contribuinte, constatados pelo Auditor-
Fiscal da Receita Estadual, estão em desacordo com o que determina a legislação do ICMS do Estado
do Rio Grande do Sul. Para analisar os recursos, transcreve-se os procedimentos adotados pelo
contribuinte , constatados pelo Auditor-Fiscal, constantes do enunciado da questão: a) fornecimento de
refeições estava sendo feito com a base de cálculo do ICMS, reduzida para 60% (sessenta por cento)
de seu valor; b) o contribuinte é Optante do Simples Nacional e utiliza o faturamento, com a redução
da base de cálculo, para a determinação da alíquota a ser adotada; c) também, o contribuinte estava
adjudicando um crédito fiscal presumido de ICMS no valor resultante da aplicação da alíquota própria
para as refeições servidas, sobre as entradas isentas do ICMS de insumos (mercadorias) utilizados na
preparação das refeições servidas com tributação. No que se refere ao procedimento a), acerca da
redução da base de cálculo do ICMS, reduzida para 60%, o contribuinte está correto à luz do que
dispõe o art. 23, VI, do Decreto n. 37.699, de 26/08/2014: Art. 23 - A base de cálculo do imposto nas
operações com mercadorias, apurada conforme previsto no Capítulo anterior, terá seu valor reduzido
para: VI - 60% (sessenta por cento), a partir de 1º de maio de 2008, no fornecimento de refeições
promovido por bares, restaurantes e estabelecimentos similares, assim como na saída promovida por
empresas preparadoras de refeições coletivas, excetuado em qualquer das hipóteses o fornecimento
ou a saída de bebidas; Quanto à utilização pelo contribuinte, optante do Simples Nacional, do
faturamento com a redução da base de cálculo para a determinação da alíquota a ser adotada, o
procedimento está em descordo com o que determina a Legislação Tributária do Estado do Rio
Grande do Sul. A Nota 01 do inciso VI do art. 23 do Decreto n. 37.699, de 26/08/1997 veda esta
possibilidade: NOTA 01 - Esta redução de base de cálculo aplica-se aos estabelecimentos optantes
pelo Simples Nacional, sendo, porém, vedada sua utilização para fins de determinação da alíquota;
Por fim, a adjudicação de um crédito fiscal presumido de ICMS, no valor resultante da aplicação da
alíquota própria para as refeições servidas, sobre as entradas isentas do ICMS de insumos
(mercadorias) utilizados na preparação das refeições servidas com tributação, está em desacordo com
a Legislação Tributária do Estado do Rio Grande do Sul. A Nota 02 do inciso VI do art. 23, do Decreto
n. 37.699, de 26/08/1997, que trata da redução da base cálculo, veda esta possibilidade: NOTA 02 - A
utilização desta redução de base de cálculo não poderá ser adotada cumulativamente com o crédito
fiscal presumido previsto no art. 32, IV. O art. 32, IV, do Decreto n. 37.699, 26/08/2997 assim dispõe:
Art. 32 - Assegura-se direito a crédito fiscal presumido: [...] IV - aos bares, lanchonetes, restaurantes,
cozinhas industriais e similares, correspondente às entradas de mercadorias aplicadas no
fornecimento de alimentação, relativamente às entradas isentas, não tributadas ou com redução de



base de cálculo, em montante igual ao que resultar da aplicação da alíquota própria para as refeições
servidas ou fornecidas, sobre a parcela não tributada das referidas entradas; Assim, verifica-se que os
procedimentos adotados pelo contribuinte, constatados pelo Auditor-Fiscal, estão em desacordo com o
que determina a Legislação Tributária do Estado do Rio Grande do Sul, exatamente como descrito na
alternativa correta C? Também, não assiste razão ao recurso que alegou não se poder falar em
“redução da base de cálculo”, nem em “faturamento com redução” e, muito menos, falar em “crédito
fiscal presumido de ICMS”. Como ficou comprovado, pode haver a redução de base de cálculo, crédito
fiscal presumido do ICMS, como, ainda, é feita referência na legislação tributária do Estado à
impossibilidade de utilizar o faturamento com redução para efeito de enquadramento na alíquota do
Simples Nacional. Conclusão da banca: Fica comprovado que foi utilizada a Legislação Tributária do
Estado do Rio Grande do Sul para a elaboração da questão 61, não se configurando o que foi alegado
nos recursos, a questão não pode ser anulada, razão pela qual indefiro todos os recursos que pediram
a anulação da questão.

QUESTÃO: 62 - ANULADA. Argumentos dos recorrentes: Os questionamentos dos candidatos
fundamentalmente alegam que está errada a alternativa B, que faz a afirmação de que “cabe notificar
o proprietário do veículo a pagar o ICMS imediatamente, no momento da ocorrência do fato gerador.”
E, a alternativa considerada correta pela banca é justamente a B. Diferentemente do que é
apresentado pela banca, o correto nessa situação é que o Auditor-Fiscal da Receita Estadual aplique o
Auto de Lançamento com multa por infração material qualificada, cabendo ao proprietário do veículo
pagar o tributo ou impugná-lo no prazo de 30 dias conforme definido no art. 8º, da Lei nº 6.537/73. Não
há previsão na Lei 6.537/73 que obrigue o sujeito passivo a pagar imediatamente o tributo devido. Por
fim, pedem a anulação dessa questão. Manifestação da banca: Efetivamente, estão com a razão os
recorrentes quanto à essa questão. Houve um equívoco na elaboração da questão ao fazer constar da
mesma a expressão imediatamente. A Lei n. 6.537/73, conforme diz o § 3º, do art. 17, da referida Lei
do Procedimento Tributário Administrativo, o prazo para pagamento do crédito tributário, de que trata o
inciso VI, do §1º, é de 30 (trinta) dias, contado da notificação. Conclusão da banca: Do exposto, não
resta outra alternativa do que anular a presente questão.

QUESTÃO: 64 - MANTIDA alternativa 'E'. Argumentos dos recorrentes: Os argumentos constantes
dos recursos referentes a essa questão referem-se à alegações de que: a) a resposta estaria correta
se houvesse a informação de que se trata de um contribuinte consumidor final; b) a situação
correspondente à alternativa considerada correta só ocorreria se a compra fosse destinada a uso ou
consumo ou ao ativo permanente do estabelecimento, situação que não foi mencionada; c) o fato
gerador do diferencial de alíquota se dá no momento da entrada da mercadoria no estabelecimento do
contribuinte. Sendo assim, o imposto não poderia ser considerado devido antes mesmo de o fato
gerador; d) para que ocorra o fato gerador do diferencial de alíquota um dos requisitos essenciais é
que o destinatário seja contribuinte do ICMS e consumidor final da mercadoria, ou seja, adquira um
bem destinado a seu ativo permanente ou uma mercadoria para uso e consumo; e) a questão não diz
qual a mercadoria em questão, nem a origem da mercadoria; f) a mercadoria em questão pode ter
redução de base de cálculo internamente no RS; g) de acordo com a Nota 05 do § 4º, do art. 46, do
RICMS, não cabe cobrança deste diferencial de alíquota na entrada do Estado quando a mercadoria
for recebida para industrialização e tiver alíquota superior a 4% (caso da questão); h) a assertiva diz
que o imposto deverá ser pago “NO” dia fixado para o pagamento do ICMS das operações de saída de
mercadorias do estabelecimento quando enquadrado na categoria geral. Apesar de “detalhe”, a alínea
“a”, do art. 46, indicar “ATÉ” a data. Manifestação da banca: A análise dos recursos evidencia, de
pronto, incabíveis os argumentos relacionados à necessidade de informação na questão acerca de
tratar-se ou não de consumidor final. Também, não há a necessidade de informação se a compra foi
destinada a uso ou consumo, ou, ainda, para o ativo permanente do adquirente. As informações da
questão são de um contribuinte do Estado do Rio Grande do Sul que comprou, de outra unidade da



Federação, mercadoria não sujeita à substituição tributária, no valor de R$ 10.000,00. A alíquota
interna dessa mercadoria é 17%, e o ICMS destacado na nota fiscal é de R$ 1.200,00. Tais
informações são suficientes para a resposta à questão com base nos dispositivos da Legislação
Tributária do Estado do Rio Grande do Sul. O art. 46, § 4º do Decreto n. 37.699, de 26/08/1997,
estabelece: § 4º - No recebimento de mercadorias de outra unidade da Federação, exceto as
relacionadas no Apêndice II, Seções II e III, parte do imposto relativo à operação subsequente,
calculada na forma das notas 02 ou 03, é devida no momento da entrada da mercadoria no território
deste Estado, devendo ser paga: NOTA 01 - As mercadorias relacionadas no Apêndice II, Seções II e
III, são as sujeitas, respectivamente, à substituição tributária nas operações internas e interestaduais.
a) até o dia fixado para o pagamento das operações do estabelecimento onde ocorreu a entrada,
quando se tratar de estabelecimento enquadrado na categoria geral; b) até o dia 20 do segundo mês
subsequente, quando se tratar de estabelecimento optante pelo Simples Nacional. O § 4º do art. 46, é
bem claro ao dispor que no recebimento de mercadorias de outra unidade da Federação, exceto as
relacionadas no Apêndice II, Seções II e III (sujeitas à substituição tributária conforme a Nota 01 do
parágrafo), parte do imposto relativa à operação subsequente, é devida no momento da entrada da
mercadoria no território deste Estado. Diz ainda o § 4º, que o valor devido deverá ser pago até o dia
fixado para o pagamento das operações do estabelecimento onde ocorreu a entrada, quando se tratar
de estabelecimento enquadrado na categoria geral, e até o dia 20 do segundo mês subsequente,
quando se tratar de estabelecimento optante pelo Simples Nacional. A leitura do § 4º do art. 46
esclarece de pronto várias alegações dos recursos, como a alegação de que a resposta estaria correta
se houvesse a informação de que se trata de um contribuinte consumidor final. Inclusive, o dispositivo
legal fundamenta a questão e destaca que o objeto do cálculo é a parte do imposto relativa à operação
subsequente. Afastada, assim as alegações de que deveria ter sido informada a redução da base de
cálculo sob pena do candidato não ter as informações necessárias para a resposto. Também, o exame
da legislação em que está fundamentada a questão, fulmina o argumento de que a situação
correspondente à alternativa considerada correta só ocorreria se a compra fosse destinada a uso ou
consumo ou ao ativo permanente do estabelecimento, situação que não foi mencionada. Ainda, ficam
afastadas as alegações de que o fato gerador do diferencial de alíquota se dá no momento da entrada
da mercadoria no estabelecimento do contribuinte. E, por derradeiro, da análise do § 4º do art. 46,
resta sem fundamento a alegação da necessidade do enunciado informar qual a mercadoria em
questão e sua origem. Assim, comprova-se que são incabíveis as alegações dos recursos quanto à
necessidade de informações se o contribuinte é consumidor final, bem como, da compra ser destinada
a uso ou consumo ou ativo permanente. Também, afastadas as alegações quanto à questão da
necessidade do enunciado informar qual a mercadoria em questão e sua origem, bem como, afastado
o argumento de que o fato gerador do diferencial de alíquota se dá no momento da entrada da
mercadoria no estabelecimento do contribuinte e que, por isso, o imposto não poderia ser considerado
devido antes mesmo de o fato gerador. A análise do § 4º, do art. 46 torna evidente que todas as
alegações dos recursos antes destacadas não são pertinentes. O dispositivo legal que fundamentou a
questão não contém os referidos condicionantes citados nos recursos. Também, não cabem as
alegações de que a alternativa correta diz que o imposto deverá ser pago “no” dia fixado para o
pagamento do ICMS das operações de saída de mercadorias do estabelecimento. Como bem disse o
autor dos recursos onde consta essa alegação, trata-se de um “detalhe” que não tem condições de
provocar a anulação da questão. E mais, se o contribuinte efetuar o pagamento no dia fixado para o
pagamento do ICMS das operações de saída de mercadoria, estará agindo de acordo com o que
determina a legislação tributária. O fato de eventualmente antecipar ou postergar o pagamento em
decorrência de outro regramento, não é o objeto da questão. Embora não questionado nos recursos,
esclarece-se que a forma de cálculo do imposto prevista na questão está disciplinada na Nota 02 e 03,
do § 4º, do art. 46: Por fim, não há o que se falar em possível redução de alíquota que poderia alterar
o valor do ICMS, porque a hipótese não constou do enunciado. Inclusive, na Nota 02, consta
destacadamente que o valor do imposto será calculado mediante a aplicação da alíquota interna e, se



for o caso, do percentual da redução da base de cálculo. Não existindo a redução da base de cálculo
no enunciado, o cálculo do ICMS levará em conta tão somente os dados informados (base de cálculo
da nota fiscal, alíquota interna incidente e valor do imposto destacado no documento fiscal). Conclusão
da banca: Do exposto, comprovado que a questão está bem formulada e que as alegações constantes
dos recursos não são pertinentes, porque não impossibilitaram as respostas dos candidatos,
mantenho a questão e indefiro os pedidos de anulação.

QUESTÃO: 65 - MANTIDA alternativa 'D'. Argumentos dos recorrentes: Houve um questionamento
em um recurso onde o candidato alega que é abordado o art. 296, I do Decreto 3.000/199,
Regulamento do Imposto de Renda, transcrevendo tal dispositivo. Ao final, em razão do referido artigo
diz que “o disposto neste artigo deverá ser reconhecido na escrituração comercial”, pede a anulação
da questão por que a legislação que cita não se encontra nos conteúdos programáticos constantes do
Edital. Manifestação da banca: A questão está formulada com fundamento no que contém o art. 61 e
sua Nota 01, do Decreto n. 37.699, de 26/08/1997: Art. 61 - O imposto indevidamente pago será
restituído em moeda corrente, observado o disposto nos artigos. 92 a 95, da Lei nº 6.537, de 27/02/73,
mediante requerimento dirigido ao Subsecretário da Receita Estadual, nos casos em que não for
possível a compensação prevista no artigo anterior. NOTA 01 - O deferimento do pedido de restituição
fica condicionado à prova do pagamento indevido e ao fato de não haver sido o valor do imposto
recebido de outrem ou transferido a terceiros. A partir do enunciado, várias condutas do Auditor-Fiscal
foram listadas para que os candidatos apontassem a única que está correta. A única alternativa
correta é a D: O pedido deve ser indeferido, porque não ficou comprovado que o impacto do
recolhimento a maior do ICMS foi suportado pelo próprio requerente. O seu pedido deixa claro que o
destinatário da mercadoria é quem suportou o ônus, pois, inclusive, houve um aumento de preço
quando a alíquota a maior foi adotada. À luz do art. 61 e sua Nota 01, fica claro que o imposto
indevidamente pago será restituído em moeda corrente, desde que observadas as regras do
Procedimento Tributário Administrativo (artigos. 92 a 95, da Lei n. 6.537, de 27/02/1973), através de
requerimento ao Subsecretário da Receita Estadual, quando não possível a compensação. Mas, o
deferimento do pedido condiciona-se à prova do pagamento indevido e, sobretudo, o valor do imposto
indevidamente pago não ter sido recebido de outrem ou transferido a terceiros. Ficou muito claro no
enunciado que, “em tais vendas, o Setor de Faturamento, por orientação do Setor de Custos, utilizou
um preço aproximadamente 4% mais elevado do que o normal.” Assim, como bem menciona a
alternativa considerada correta, D, o seu pedido deixa claro que o destinatário da mercadoria é quem
suportou o ônus, pois, inclusive, houve um aumento de preço quando a alíquota a maior foi adotada.
Portanto, não foi o contribuinte que suportou o ônus do pagamento do ICMS recolhido a maior. Foi o
destinatário da mercadoria. Conclusão da banca: Vê-se assim que a questão está clara e
fundamentada no art. 61 e sua Nota 01, do Decreto n. 37.699, de 26/08/1997, que faz parte do
conteúdo programático constante do Edital, razão pela qual mantenho a questão e indefiro o pedido de
sua anulação.

QUESTÃO: 66 – MANTIDA – Alternativa ‘E”. Argumento 1 de recurso: A questão exigiu conteúdo
não previsto no Edital, porque está exigindo que o candidato tenha domínio da Lei Complementar nº
116/2003, que trata do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. O procedimento I da questão foi
considerado incorreto pela Banca porque ela se baseou na interpretação de que foi fornecida
mercadoria com a prestação de serviços não compreendido na Lista de Serviços do ISSQN. Diz que
em nenhum lugar da questão está dito que tenha sido fornecido mercadorias com o serviço.
Manifestação da banca: O (s) argumento (s) não pode (m) prosperar. Primeiro, não há que se falar na
Lei Complementar n. 116/2003, que trata do ISSQN, porque a solução da questão não necessita de
apoio ou conhecimento da referida Lei Complementar. A resposta a esta questão requer o
conhecimento do art. 10, § 1º, “b”, da Lei 8.820, de 27/01/89, bem como, o art. 18, II, “a”, do Decreto n.
37.699, de 26/08/1997. Ambos os dispositivos determinam que integram a base de cálculo do imposto



o valor correspondente a seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem
como descontos concedidos sob condição. Também, resta claro no procedimento I que o serviço de
colocação foi prestado junto com o fornecimento de mercadorias. No procedimento está dito que
possui uma equipe muito qualificada para a colocação de seus produtos, dizendo adiante, que a
colocação é das aberturas que produz. Conclusão da banca: Comprovado que não há a necessidade
da Lei Complementar n. 116/2003, que trata do ISSQN, e que está claro no texto do procedimento I
que houve o fornecimento de mercadorias (esquadrias) com a prestação do serviço de colocação.
Nestas circunstâncias, à luz do que dispõem os dispositivos legais citados, mercadorias e serviços
compõem a base de cálculo do ICMS. Errado, portanto, o procedimento I, onde houve uma
segregação. Mercadorias com ICMS e serviço de colocação com ISSQN. Nesta parte, a questão está
elaborada de forma clara e correta, não podendo ser modificada. Indefiro os recursos quanto a esse
argumento. Argumento 2 de recurso: Resposta pretendida pelo recorrente: Letra B, Apenas a III. Duas
alegações podem ser agrupadas neste caso. A primeira é que, tanto o procedimento I quanto o II
exigiram conteúdo não previsto no Edital, porque está exigindo que o candidato tenha domínio da Lei
Complementar nº 116/2003, que trata do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Por este
motivo entende que o único posicionamento correto é o III. Manifestação da Banca: Quanto ao
posicionamento I, já foi sustentado na análise do argumento anterior. No que se refere ao
posicionamento II, verifica-se que também não carece de qualquer entendimento acerca da Lei
Complementar n. 116/2003, que trata do ISSQN. Sua simples leitura deixa evidenciado, com base nos
dispositivos legais já citados, que as esquadrias, bem como a sua colocação efetuada pelo fabricante,
devem ser tributadas unicamente pelo ICMS. E é isso que está sendo dito no posicionamento II.
Conclusão da Banca: Comprovado que, para analisar o posicionamento II não há a necessidade de
utilizar os dispositivos da Lei Complementar n. 116/2003, que trata do ISSQN. Está correto o
posicionamento II ao afirmar que as esquadrias, bem como a sua colocação, efetuada pelo fabricante,
devem ser tributadas unicamente pelo ICMS. Nesta parte, a questão está elaborada de forma clara e
correta, não podendo ser modificada. Indefiro os recursos quanto a este argumento. Argumento 3 de
recurso: Primeiramente, é alegado que, sob o prisma da Lei Complementar n. 116/2003, que trata do
ISSQN, o tratamento tributário da prestação do serviço de colocação é definido pela destinação do
produto objeto da prestação. Outros requerentes analisam especificamente o posicionamento III,
apontado como correto pelo Gabarito. Segundo os recorrentes, o posicionamento está errado porque a
empresa contrata outra, terceirizada, para realizar a instalação, porém cobra do adquirente o valor
correspondente. Nestas circunstâncias, o montante cobrado do destinatário das mercadorias pela
fabricante corresponderá ao valor das esquadrias mais o valor da prestação do serviço de colocação.
Manifestação da Banca: mas, não é assim. Não é possível entender como incorreta a afirmativa em
razão de não estarem inclusas na base de cálculo importâncias pagas, recebidas ou debitadas. A
colocação das esquadrias está inclusa (repassada ao cliente) no preço das esquadrias. A Fábrica de
Esquadrias Abertas Ltda. preencheria a Nota Fiscal de venda das esquadrias de forma incorreta caso
colocasse nos campos próprios, por exemplo, preço das mercadorias X, colocação Y, base de cálculo
somatório de X+Y. Como claramente colocado no procedimento III, a Fábrica de Esquadrias Abertas
Ltda. contratou terceiros para efetuar o serviço de colocação, o que a impede de adicionar à base de
cálculo valor referente a serviço por ela não praticado . Quem deve emitir a nota fiscal de serviço
relativa à colocação das esquadrias é o terceiro contratado pela fábrica de esquadrias.  Conclusão da
Banca: A alternativa III, em outras palavras, afirma o mesmo que a alternativa II. Logo, ambas estão
corretas, razão pela qual mantenho a questão e indefiro todos os recursos.

QUESTÃO: 69 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'C' PARA ALTERNATIVA 'E'. A questão
69 trata da possibilidade do contribuinte promover a compensação do ICMS. No que se refere ao
primeiro procedimento, I, não há qualquer recurso, razão pela qual não cabem quaisquer
posicionamentos a respeito. Argumentos dos recorrentes: Quanto ao procedimento II existem recursos
onde fundamentalmente alegam: a) que a afirmação também está correta porque, segundo os



recursos, não haveria nenhum dispositivo do Regulamento do ICMS, Decreto n. 37.699, de
26/08/1997, que vedasse a utilização desses créditos para pagamento de crédito tributário constituído;
b) que o saldo credor teria se acumulado devido ao direito do não estorno de créditos de ICMS em
operações ao exterior, fazendo referências aos artigos. 58 e 60, do Decreto n. 37.699 antes citado.
Dizem que tal crédito acumulou-se devido ao direito de não estorno de créditos de ICMS em
operações ao exterior. Isso é perfeitamente possível, caso haja saldo remanescente após terem sido
utilizadas as outras hipóteses. c) como a questão não traz detalhes de valores e informações sobre
utilização anterior, não se pode simplesmente afirmar que o contribuinte agiu de forma errada. Para
amparar o recurso, transcrevem vários dispositivos do art. 58, do Decreto n. 37.699, de 26/08/1997.
Reconhecem que, sob condições, por exemplo, de aproveitamento de até 60% do saldo credor,
culminando por dizer que, subsidiariamente, a afirmativa II do enunciado também deve ser
considerada correta. Por isso, pedem que se altere o gabarito para considerar correta a alternativa E,
ao invés da C, porque estariam corretos os procedimentos II e III. Quanto à assertiva III, um candidato
entrou com recurso, transcrevendo dispositivos da Instrução Normativa nº 45/98, afirmando que não
são compensáveis os créditos tributários lançados: a) decorrentes de infração tributária material
qualificada, constituídos a partir de 1º de agosto de 2000; b) em fase de cobrança judicial; c) de
contribuinte sob regime de falência ou de concurso de credores. Não se aplica, a partir de 1º de março
de 2007, o disposto nas alíneas "a" e "b" da nota 01, relativamente ao saldo credor acumulado pelo
contribuinte em decorrência de operações ou prestações destinadas ao exterior, ou a elas
equiparadas, nos termos do art. 11, parágrafo único. Conforme art. 60, II e Notas do Livro I, do Decreto
37.699 (RICMS) a assertiva estaria incompleta. Se o crédito tributário lançado for decorrente de
infração tributária material qualificada, não citado na assertiva, não poderia ser compensado. Também
a assertiva não informa a origem do saldo credor, que se for acumulado pelo contribuinte em
decorrência de operações ou prestações destinadas ao exterior, ou a elas equiparadas, poderia ser
compensado, conforme Nota 03. Pela falta de informações na assertiva, não é possível afirmar se o
procedimento adotado pelo contribuinte foi correto. Por estes motivos solicita a anulação da questão.
Manifestação da banca: Quanto à assertiva II, pode ser verificado, ainda que a Nota 05 impeça a
compensação de crédito tributário lançado, que a Nota 03, de forma especial, permite a compensação
na hipótese de o saldo credor acumulado ser oriundo do benefício do não estorno decorrente de
exportações. Existem dois aspectos relevantes a serem analisados na afirmativa: a decisão de
compensar (se é unilateral) e se a compensação com o benefício do não estorno é latu senso,
incluindo outras mantenças de crédito que não as relativas à exportação. Decidir, não significa, decidir
ao bel-prazer. Ao contrário, expressa a vontade de realizar algo, no caso, optar por compensar ao
revés de pagar o crédito tributário pendente. Não revela a decisão de compensar sem cumprir os
requisitos legais para a compensação. Já o benefício do não estorno, citado ao final do parágrafo, não
pode ser outro que não o decorrente da exportação, claramente identificado na assertiva. Dessa
forma, não há que se aventar a restrição à compensação estabelecida na Nota 05. Portanto, entendo
que não há incorreções na afirmativa II, o que implicaria na mudança do gabarito para tornar correta a
alternativa E. Quanto à assertiva III, não há como o candidato argumentar baseado em Instrução
Normativa porque elas não constam do conteúdo programático constante do Edital. De outra parte, a
assertiva III da questão n. 69 foi formulada com fundamento no que dispõe o art. 60, II do Livro I, do
Decreto n. 37.699, de 26/08/1997: Art. 60 - Poderá ser compensado pelo contribuinte: II - crédito
tributário lançado, inclusive acréscimos legais, com saldo credor do contribuinte, a qualquer título,
existente no término do período de apuração imediatamente anterior ao do pedido de compensação e
ainda não utilizado, mediante prévia autorização de Auditor-Fiscal da Receita Estadual da unidade da
Receita Estadual à qual se vincula o contribuinte; Assim, não há necessidade de esclarecimento
adicional para a resposta à questão. A assertiva está transcrevendo o conteúdo do art. 60, II do
Decreto referido, por essa razão, a afirmação deve ser considerada correta. Conclusão da banca:
Pelas razões expostas, entendo que não há incorreções na afirmativa II, o que implica na alteração do
gabarito. A resposta certa deixa de ser a alternativa ‘C’ – apenas III e passa a ser a alternativa ‘E ‘-



Apenas II e III. O gabarito será alterado conforme Decreto Estadual nº 43.911/2005, Art. 33.

QUESTÃO: 70 - ANULADA. Argumentos dos recorrentes: Os questionamentos dos candidatos
referem-se à assertiva II e dizem respeito à existência, vigente em 31/12/2013, da Nota 02, do art. 26-
A, do Livro II, do Decreto n. 37.699, de 26/08/1997. Tal Nota, hoje revogada, estava vigente em
31/12/2013, data a ser observada para a legislação a ser utilizada para a elaboração das questões. A
Nota 02, revogada, tem a seguinte redação: “O estabelecimento fica dispensado de incluir o CPF no
documento fiscal, caso o consumidor não queira informá-lo”. Manifestação da banca: A questão 70
contém três assertivas. A I e a III estão erradas. Apenas a assertiva II estaria correta: Efetivamente, os
recorrentes têm razão. A assertiva II era considerada a única alternativa correta. A legislação vigente
em 31/12/2013 dispunha que, contrariamente ao que diz a assertiva, o estabelecimento fica
dispensado de incluir o CPF no documento fiscal, caso o consumidor não queira informá-lo, Conclusão
da banca: Visto que as três assertivas estão incorretas, não resta outra alternativa senão anular a
presente questão.

QUESTÃO: 71 - MANTIDA alternativa 'D'. Argumentos dos recorrentes: O candidato que ofereceu
recurso alegou que a alternativa III não encontra respaldo na legislação (Lei 8115 e Decreto 32144),
pois não é citado em nenhum momento que será concedida por área específica da Secretaria da
Fazenda do Estado, extrapolando o conhecimento pedido pelo edital. Manifestação da banca:
Transcreve-se os § 4º e 5º, do art. 4º, do Decreto n. 32.144/85 que fundamentou a assertiva: § 4º -
Será dispensado o pagamento do imposto se ocorrer perda total do veículo por furto, roubo, sinistro ou
outro motivo que descaracterize o seu domínio útil ou a sua posse. § 5º - A dispensa de que trata o
parágrafo anterior será concedida pela Fiscalização de Tributos Estaduais, segundo instruções
baixadas pela Receita Estadual. Dispondo a legislação que fundamentou a elaboração da questão que
a dispensa será concedida pela Fiscalização de Tributos Estaduais, esta é, sim, uma área específica
da Secretaria da Fazenda do Estado. Conclusão da banca: A questão está corretamente formulada e
não pode ser anulada, razão pela qual indefiro o recurso do candidato.

QUESTÃO: 72 - MANTIDA alternativa 'D'. Argumento dos recorrentes: 1) A maior parte dos recursos
alegam que deveria ser alterada a alternativa certa de D para E. Concordam que o ITCD referente à
herança (causa-mortis) teria alíquota de 4% e, por isso, o valor do imposto seria de R$ 18.000,00.
Entretanto, não concordam com o ITCD incidente sobre a doação, porque a base de cálculo seria de
R$ 600.000,00 e a alíquota de 3%, com um valor devido de R$ 18.000,00. Então a alternativa correta
será a E. Manifestação da banca: Mas, não é esta a resposta correta. A questão está fundamentada
nos artigos. 10, I, “a” e II; 15, I, II e III; 22 e 23 do Decreto n. 33.156/89 e alterações. Art. 10 -
Contribuinte do imposto é: I - nas doações: a) o doador, quando domiciliado ou residente no País; b) o
donatário, quando o doador não for domiciliado nem residente no País; ... II - nas transmissões "causa
mortis", o beneficiário ou recebedor do bem, título e crédito, ou direito transmitido. Art. 15 - Não se
inclui na avaliação do imóvel o valor da construção nele executada, pelo adquirente e comprovada por
este mediante exibição, ao funcionário responsável pela avaliação, dos seguintes documentos: I -
alvará de licença para construção; II - notas fiscais do material adquirido para a construção; III -
Certidão Negativa de Débito (CND) da obra fornecido pela Unidade de Atendimento da Receita
Previdenciária (UARP). Art. 22 - Na transmissão "causa mortis", a alíquota do imposto é 4% (quatro
por cento). Art. 23 - Na transmissão por doação, a alíquota do imposto é 3% (três por cento). Verifica-
se, neste aspecto, que a questão está bem formulada, porque o enunciado deixou claro que foi
executada a construção de uma casa pelo Sr. Astrogildo Índio de Bem, donatário, do imóvel que lhe foi
doado. E mais, foi apresentado para o funcionário responsável pela avaliação o alvará de licença para
construção, as notas fiscais do material adquirido para a construção e a Certidão Negativa de Débito
(CND) da obra fornecida pela Unidade de Atendimento da Receita Previdenciária (UARP). Constata-
se, assim, que não foi incluída na avaliação do imóvel o valor da construção nele executada, porque



comprovada, mediante a apresentação dos documentos previstos nos incisos do art. 15, do Decreto n.
33.156/89, e referidos como entregues no enunciado da questão. Então, a única alternativa correta é a
D. 2) Um outro recurso diz que a questão não teria deixado claro se o donatário efetivamente arcou
com os custos ou se apenas executou o serviço de construção. Também não seria possível inferir se o
valor de R$ 200.000, citado na questão, é valor de avaliação ou valor de custo da construção. Traz tais
argumentações para dizer ao final que “convenções particulares não podem ser opostas à Fazenda
Pública”. Manifestação da banca: Entretanto, o recurso não pode prosperar nesse sentido, porque está
evidente no enunciado que o próprio Astrogildo construiu, antes de efetivada a doação, porque era
importante ter um local para receber seus filhos que o visitam todos os anos. Está claro que o
Astrogildo construiu a casa, porque era importante para ele, Astrogildo, ter um local para receber seus
filhos que o visitam todos os anos. É cristalino que ele, Astrogildo, não atuou como o construtor para o
Sr. Epaminondas. Tanto é assim que está precificado o valor da casa e foram apresentados os
documentos antes referidos para dedução do valor da avaliação do imóvel para o fim específico de
excluí-lo do valor da avaliação. Também, não há o que se falar em convenções particulares opostas à
Fazenda Pública. Isso, em nenhuma hipótese, pode ser alegado nessa questão. 3) Outro recurso
contém uma alegação de que o enunciado não permite saber onde o doador está domiciliado. Diz que,
se o doador não for residente no país, o contribuinte será o donatário, pedindo a anulação da questão.
Manifestação da banca: Entretanto, nas doações, a regra geral é que o contribuinte seja o doador.
Tanto é assim que, em ambas as alíneas do inciso I, do Art. 10, do Decreto n. 33.156/89, a referência
é quanto ao doador. Se é domiciliado ou residente no país ou não. O contribuinte será o donatário tão-
somente na hipótese do doador não for domiciliado ou residente no país. O doador, no enunciado da
questão 72 é sócio do donatário e não houve referência a que ele, doador, não era residente ou
domiciliado no país. Assim, é evidente que ele, doador, é domiciliado ou residente aqui e é o
contribuinte do imposto. Portanto, não há como aceitar o pedido de anulação da questão pela não
informação do domicílio ou residência do doador. 4) Por fim, um recurso faz a alegação de que
faltariam informações para a resposta correta. Diz que a questão, no que se refere à transmissão
causa mortis não localiza os eventos no tempo. Quanto à incidência do imposto sobre bens móveis,
diz que a competência para a cobrança depende do local onde foi processado o inventário.
Manifestação da banca: As alegações desse recurso não podem prosperar, porque a data de vigência
da legislação tributária aplicável é 31/12/2013. E esta é a data em que se deve considerar os eventos
eventualmente trazidos em alguma questão. Nas hipóteses diversas, em que são levadas em conta
informações anteriores, elas necessariamente devem estar destacadas no enunciado. Em não o
sendo, aplica-se a legislação vigente em 31/12/2013, como é o caso dessa questão. No que se refere
à alegada ausência de informações sobre o local onde teria se processado o inventário, tratando-se de
uma questão envolvendo um concurso público para o Estado do Rio Grande do Sul, não há dúvida
que o inventário foi processado aqui no Estado. Assim, não é crível que esse argumento possa dar
suporte à anulação da questão. Conclusão da banca: Assim, tendo demonstrado que os recursos que
questionaram essa questão não podem modificar a alternativa considerada correta e, tampouco, são
suficientes para provocar a anulação da questão, mantenho-a, indeferindo todos os recursos
analisados.

QUESTÃO: 74 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'D' PARA ALTERNATIVA 'A'. Argumento
I: A alegação é de que a assertiva I estaria incorreta, porque na parte da notificação feita por remessa
(aviso de recebimento), encontram-se duas hipóteses: i) Na data constante do aviso do recebimento;
ii) Se tal data for omitida, na data da devolução à Repartição, pelo agente intermediário. As duas
hipóteses estão previstas na alínea “b”, do § 1º, do art. 21, da Lei n. 6.537/73/. Dessa forma, fica
incompleta a assertiva, já que, conforme o enunciado da questão, ela deveria ser respondida com
base na legislação tributária do Rio Grande do Sul. O recorrente traz alegações de suporte, utilizando
um exemplo de outro concurso público que, de um lado, refere a resposta da banca dizendo que uma
supressão importante tornou a assertiva parcialmente incorreta. A discussão que se trava nos recursos



dos candidatos é se a supressão do termo solidário torna incorreta ou parcialmente incorreta a
afirmação. O regime previdenciário nos termos expressos da Constituição é contributivo e solidário,
assim é necessário que afirmação contenha os dois requisitos. Assim, não se pode afirmar que o
sistema é meramente contributivo, ou que torna a afirmativa parcialmente correta. Entretanto, mais
adiante o mesmo recorrente traz um outro argumento para dar sustentação ao seu pleito, todavia, com
uma linha de raciocínio em sentido diametralmente inverso: Quanto ao item I, da mesma questão, a
afirmação contida ainda que não literal do dispositivo constitucional, não modifica a essência do direito
ali previsto. A mera supressão de alguns termos ou palavras que não modificam o sentido do texto
constitucional, não torna a assertiva incorreta. Manifestação da banca: Devem ser utilizados os
próprios argumentos de suporte que o candidato fez em parte de seu recurso. À toda evidência, a
assertiva em questão, a seguir transcrita, diz que considera-se o sujeito passivo notificado do
lançamento, na data da respectiva assinatura; quando por remessa, na data constante do aviso de
recebimento; e, quando por Edital, 5 (cinco) dias após a data da publicação. E aqui não se está
cogitando da falta da data constante do aviso de recebimento. Está se dizendo quando o contribuinte
se considera notificado do lançamento, transcrevendo-se as três hipóteses do art. 21, da Lei n.
6.537/73. A alegação trazida pelo candidato pode até se enquadrar em um texto que ele mesmo
colocou em seu recurso para evidenciar, mesmo que em contraponto de suas alegações, casos em
que uma supressão não modifica a essência: “a mera supressão de alguns termos ou palavras que
não modificam o sentido do texto constitucional, não torna a assertiva incorreta”. Conclusão da banca:
Do exposto, verifica-se que na assertiva se está dizendo quando o sujeito passivo se considera
notificado do lançamento, sem que esteja em cogitação a falta da data constante do aviso. Constata-
se, assim, que sequer se trata de uma supressão a hipótese levantada pelo candidato. Na verdade, na
assertiva não se está cogitando da falta da assinatura no aviso de recebimento. Está sendo dito em
que momentos o sujeito passivo se considera notificado. Nesse aspecto, verifica-se que a assertiva
está bem formulada e, por isso, é indeferido o recurso. Argumento II: Vários outros recursos
questionam a assertiva III, alegam, fundamentalmente, que a inicial será indeferida sem apreciação de
mérito quando intempestiva. Afirmam que o art. 38, II, da Lei n. 6.537/73 diz que a impugnação será, e
não poderá, ser indeferida sem análise de mérito na hipótese de ser intempestiva. Manifestação da
banca: Examinando a legislação que fundamentou a assertiva, art. 38, II, da Lei n. 6.537/73, verifica-se
que cabe razão ao requerente. O referido dispositivo legal diz que, a inicial será indeferida sem o
julgamento de mérito quando o pedido for intempestivo. Por esse motivo, a assertiva III passa a ser
considerada incorreta. Conclusão da banca: Acolhendo os recursos, nesse sentido, quanto à assertiva
III, não tendo havido quaisquer outros questionamentos quanto às assertivas I e II, ou, se existiram
foram indeferidos, concluo pela alteração da alternativa de resposta correta. Assim, a resposta certa
deixa de ser a alternativa D, Apenas I e III, passando a ser a alternativa correta a ‘A’, Apenas a I. O
gabarito será alterado conforme Decreto Estadual nº 43.911/2005, Art. 33.

QUESTÃO: 75 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'D' PARA ALTERNATIVA 'A'. Argumento
do recorrente: A alegação é de que a assertiva estaria incorreta porque o Estado teria a obrigação de
divulgar os devedores que tenham crédito tributário inscrito como Dívida Ativa e não mera
possibilidade, como escrito na assertiva. Isso acarretaria a necessidade de mudança de gabarito da
letra "D" para a letra "A", porque a afirmativa II passaria a ser considerada errada. Permaneceria
somente a assertiva I como correta. Manifestação da banca: Examinando a legislação que
fundamentou a assertiva, art. 13, da Lei n. 6.537/73, verifica-se que cabe razão ao requerente. O
referido dispositivo legal diz que, a partir de 1º de julho de 2005, o Estado divulgará os devedores que
tenham crédito tributário inscrito em Dívida Ativa. Como bem disse o candidato, a partir da data
referida, o Estado teria a obrigação de divulgar os devedores que tenham crédito tributário inscrito
como Dívida Ativa e não mera possibilidade. Conclusão da banca: Acolhendo o recurso do requerente,
quanto à assertiva II, não tendo havido qualquer outro questionamento quanto às assertivas I e III,
concluo pela alteração da alternativa de resposta correta. Assim, a resposta certa deixa de ser a



alternativa D, Apenas I e II, passando a ser a alternativa correta a 'A’, Apenas a I. O gabarito será
alterado conforme Decreto Estadual nº 43.911/2005, Art. 33.

QUESTÃO: 76 - MANTIDA alternativa 'C'. Argumentos dos recorrentes: A) Muitos recursos foram
apresentados, sem fundamentação que os amparem, dizendo que deveria ser alterada a alternativa
correta de C para B, porque teria ocorrido infração material qualificada, entretanto, transcrevem o
dispositivo legal (art. 8º, II, “a”) que define a infração material privilegiada. B) Outros recursos
consideraram corretas as alternativas B, C e D, tão somente no que se referem ao cálculo da
penalidade 120%, 60% e 40%, ignorando que só há uma alternativa correta, que aponta qual a
infração material ocorrida e calcula a penalidade aplicável. Estes pedem a anulação da questão. C)
Outros recursos afirmam que o sujeito passivo, ao assim proceder, emitindo notas fiscais e não
entregando as guias informativas que consignem o montante do tributo a pagar, estariam ocorrendo
em dolo, considerando então a ocorrência de infração material qualificada. Manifestação da banca:
Inicialmente, refere-se que o lançamento decorre de notas fiscais emitidas sem que tenham sido
apresentadas as correspondentes guias de informativas que consignem o valor do tributo a pagar. O
ocorrido não se enquadra no que dispõe o art. 8º, II, “a”, da Lei n. 6.537/73. Neste caso, segundo o art.
7º, III, configura-se a ocorrência de infração material básica, porque a infração praticada não se
caracteriza como qualificada nem como privilegiada. A infração não é qualificada porque não envolve a
falsificação ou adulteração de livros, guias ou documentos exigidos pela legislação tributária, inserção
neles de elementos falsos ou utilização dolosa de documentário assim viciado, bem como quando a
lei, ainda que por circunstâncias objetivas, assim as considere. Também não é privilegiada a infração
porque o infrator não se antecipou a qualquer medida administrativa, para informar ao servidor a quem
compete a fiscalização, na forma prevista na legislação tributária, todos os elementos necessários ao
conhecimento da infração, tanto qualificada como básica. Sendo básica a infração, deve ser cominada
a penalidade de 60% do valor do tributo devido, nos termos do art. 9º, III, antes transcrito. Assim, está
correta a alternativa C, que apontou a ocorrência de infração material básica, com a exigência dos R$
35.000,00 de ICMS, com a multa cominada de R$ 21.000,00, correspondente a 60% do tributo devido.
Conclusão da banca: Assim, verificado que os recursos não têm fundamentação e que, por isso, não
têm condições de fazer com que se alterem as alternativas, mantenho a questão e indefiro os recursos
apresentados quanto a questão 76.

QUESTÃO: 77 - MANTIDA alternativa 'E'. Argumento do recorrente: Cita a Súmula Vinculante n. 22,
pela qual a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações decorrentes de
indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas por
empregado contra empregador, inclusive aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito em
primeiro grau quando da promulgação da Emenda Constitucional n. 45/04. Diz ainda que, na Lei n.
8.960, de 28/12/1989, que trata da Taxa Judiciária, consta como fato gerador da Taxa Judiciária: a
prestação de serviços de natureza judiciária pelos órgãos do Poder Judiciário do Estado,
compreendendo o processo de conhecimento, inclusive a fase de cumprimento de sentença, de
execução, cautelar e os procedimentos especiais de jurisdição contenciosa ou voluntária. Pede, em
consequência, que se altere a alternativa correta para a letra B. Manifestação da banca: A Prova de
Auditoria Fiscal é de Concurso Público para o provimento de cargos de Auditor Fiscal da Receita
Estadual. Deve se basear e corresponder à aplicação prática da legislação tributária que consta do
Edital. E lá está a Lei n. 8.960, de 28/12/1989. A questão tem fundamento no que contém o art. 2º, V,
da Lei n. 8.960, de 28/12/1989, antes transcrito. Tal dispositivo não foi revogado. Na elaboração das
questões, busca-se a avaliação da capacidade do candidato frente a determinadas situações, no caso,
a identificação do contribuinte que, no exemplo citado, seria o empregador e não quem solicita a
prestação dos serviços de natureza judiciária. Este é o objetivo na formulação da questão, avaliar os
conhecimentos dos candidatos em situações que fogem da normalidade como essa, onde o
contribuinte será o empregador e não quem solicita a prestação de serviços de natureza judiciária.



Ademais, as Súmulas Vinculantes não constam do conteúdo programático no Edital. Conclusão da
banca: A questão revela-se bem formulada, não restando qualquer possibilidade de alterá-la ou anulá-
la. Por esta razão, mantenho a questão e indefiro o recurso apresentado pelo candidato.

QUESTÃO: 78 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'D' PARA ALTERNATIVA 'A'. Argumentos
dos recorrentes: Afirmam, fundamentalmente, que a situação III não pode ser considerada correta,
porque está suspenso o diferimento previsto nas prestações de serviço de transporte de carga
realizadas a contribuinte deste Estado, inscrito no CGC/TE, hipótese em que a responsabilidade pelo
referido pagamento fica transferida ao tomador do serviço. A suspensão está prevista na nota e § 3º,
do art. 2º, do Livro III, do Decreto n. 37.699/97. Manifestação da banca: Efetivamente, pelos
dispositivos citados, o diferimento em tais prestações de serviço de transporte está suspenso.
Conclusão da banca: Pelas razões expostas, tendo sido considerada incorreta a situação III, a qual
havia sido considerada correta no gabarito, concluo pela alteração da alternativa de resposta correta.
Assim, a resposta certa deixa de ser a alternativa D, Apenas I e III, passando a ser a alternativa
correta a ‘A’, Apenas I. O gabarito será alterado conforme Decreto Estadual nº 43.911/2005, Art. 33.

QUESTÃO: 79 - MANTIDA alternativa 'E'. Argumento do recorrente: Afirma, quanto ao procedimento
II, que o texto do procedimento não descreveu o pedido por parte do contribuinte, que estaria previsto
no art. 22, § 1º. Quanto ao procedimento III, alega que o inciso art. 23, III prevê a restituição do
imposto pago nas operações anteriores, não apenas o valor pago a título de substituição tributária.
Manifestação da banca: No que se refere ao procedimento II, o dispositivo legal citado pelo candidato
não se aplica. Na legislação que fundamentou o posicionamento II não consta a necessidade de tal
pedido. Quanto ao procedimento III, o dispositivo citado no recurso fala de outro assunto: saídas em
que ocorra nova substituição. O procedimento está correto nos termos do art. 23, II, do Livro III, do
Decreto n. 37.699, de 26/08/1997, e não do art. 22, do Livro III, do Decreto 27.699/95, como afirmou o
candidato no recurso. E mais, não ocorreu o fato gerador presumido (operações subsequentes no
âmbito do RS) não se realizou. Logo, quando o substituído vende para outro Estado a mercadoria que
se sujeito à substituição tributária, possui o direito ao ressarcimento do imposto que lhe foi cobrado
(via preço) pelo vendedor. Conclusão da banca: Verifica-se assim que a questão foi formulada
adequadamente e que os procedimentos estão embasados em dispositivos legais pertinentes. A
questão revela-se bem formulada, não restando qualquer possibilidade de alterá-la ou anulá-la.
Inclusive os recursos não estão acompanhados de fundamentação legal pertinente. Por esta razão,
mantenho a questão e indefiro os recursos apresentados pelo candidato.

QUESTÃO: 80 - MANTIDA alternativa 'B'. Argumento dos recorrentes: A questão exigiu conteúdo
não previsto no Edital, relacionado com o art. 5º, do Livro IV, Da fiscalização do imposto, que não
consta do conteúdo programático da Legislação Tributária do Estado do Rio Grande do Sul, sobre a
qual prova de Auditoria Fiscal deve oferecer questões práticas. Manifestação da banca: O argumento
não tem suporte. Os dispositivos que fundamentaram a elaboração das questões acerca do
arbitramento, tem como primeiro suporte legal o art. 10, § 9º, da Lei n. 8.820/89, e Art. 21 do Livro I, do
RICMS aprovado pelo Decreto 37.699/97, determinando que, sempre que for omisso ou não mereça
fé, o preço constante de documento fiscal emitido pelo sujeito passivo ou terceiro legalmente obrigado,
poderá a fiscalização de tributos estaduais arbitrar o referido preço. Verifica-se, ainda, que a questão
foi corretamente formulada, baseada na legislação de suporte citada que faz parte do conteúdo
programático constante do Edital. Conclusão da banca: Comprovado que a questão está bem
formulada, sem erros, e fundamentada em legislação que consta do conteúdo programático do Edital,
não existe possibilidade de anular a questão como pedem os candidatos. Em função do exposto
mantenho a questão e indefiro todos os recursos a respeito.


