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• Nas questões a seguir, marque, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas
marcações, use a Folha de Respostas, único documento válido para a correção das suas respostas.

• Nas questões que avaliam conhecimentos de informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que:
todos os programas mencionados estão em configuração-padrão, em português; o mouse está configurado para pessoas destras;
expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse; teclar corresponde
à operação de pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. Considere também que não há
restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos
mencionados.

• Sempre que utilizadas, as siglas subsequentes devem ser interpretadas com a significação associada a cada uma delas, da seguinte
forma: CDC = Código de Defesa do Consumidor; CF = Constituição Federal de 1988; DF = Distrito Federal; ICMS = imposto
sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal
e de comunicação; MP = Ministério Público; PIB = produto interno bruto; STF = Supremo Tribunal Federal.

PROVA OBJETIVA (P
1
) 

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto para as questões de 1 a 4

Receita – 96:924$985

No orçamento do ano passado houve supressão de1

várias taxas que existiam em 1928. A receita, entretanto,

calculada em 68:850$000, atingiu 96:924$985.

E não empreguei rigores excessivos. Fiz apenas4

isto: extingui favores largamente concedidos a pessoas que

não precisavam deles e pus termo às extorsões que afligiam

os matutos de pequeno valor, ordinariamente raspados,7

escorchados, esbrugados pelos exatores.

Não me resolveria, é claro, a pôr em prática no

segundo ano de administração a equidade que torna o10

imposto suportável. Adotei-a logo no começo. A receita em

1928 cresceu bastante. E, se não chegou à soma agora

alcançada, é que me foram indispensáveis alguns meses para13

corrigir irregularidades muito sérias, prejudiciais à

arrecadação.

Graciliano Ramos. 2.º relatório ao sr. governador Álvaro Paes pelo prefeito do

município de Palmeira dos Índios. In: Relatórios Graciliano Ramos.

R e c o r d / F u n d a ç ã o  d e  C u l t u r a  d e  R e c i f e ,  1 9 9 4 ,  p .  5 1 .

QUESTÃO 1

Com relação ao texto, assinale a opção correta.

A No texto, evidencia-se a preocupação do administrador com

relação ao atendimento dos princípios de tratamento

igualitário dos cidadãos perante o poder público e de

equidade na cobrança dos impostos.

B Do texto é possível deduzir que “os matutos de pequeno

valor” (R.7) deixaram de ser favorecidos na gestão

administrativa do prefeito que escreveu o relatório.

C A linguagem empregada está em conflito com a formalidade

gramatical exigida para a redação de documentos oficiais.

D No texto, predomina a linguagem descritiva.

QUESTÃO 2

Assinale a opção em que a reescrita do primeiro parágrafo do

texto mantém a coerência das ideias e a correção gramatical do

texto.

A Embora tenha havido, no orçamento do ano passado,

supressão de várias taxas existentes em 1928, a receita,

calculada em 68:850$000, atingiu 96:924$985.

B Com o corte, no orçamento do ano passado, de várias taxas

que haviam em 1928, a receita, calculada em 68:850$000,

atingiu 96:924$985.

C Não obstante à supressão, no orçamento do ano passado, de

diversas taxas previstas, em 1928 a receita calculada em

68:850$000 atingiu 96:924$985. 

D A supressão, no orçamento do ano passado, de várias taxas

cobradas em 1928 geraram receita que, calculada em

68:850$000, atingiu 96:924$985.

QUESTÃO 3

Considerando os sentidos e aspectos gramaticais do texto,

assinale a opção correta.

A O autor do relatório demonstra, com a declaração “E não

empreguei rigores excessivos” (R.4), que sua gestão foi

leniente com os contribuintes do município.

B Na linha 5, o pronome “isto” retoma todo o conteúdo

expresso no período anterior.

C A expressão explorados pelos cobradores de impostos,

embora menos enfática, é coerente com o sentido geral do

trecho “ raspados, escorchados, esbrugados pelos exatores”

(R.7-8).

D Na expressão “prejudiciais à arrecadação” (R.14-15), o

emprego do acento indicativo de crase é facultativo.
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QUESTÃO 4

Com relação aos aspectos gramaticais do texto, assinale a opção

correta.

A A oração “extingui favores largamente concedidos a

pessoas” (R.5) poderia ser substituída, sem alteração do

sentido do texto e sem prejuízo para a coerência da

argumentação, por foram sancionados favores largamente

concedidos a pessoas.

B A colocação de vírgula logo após “equidade” (R.10) não

prejudicaria a correção gramatical nem alteraria o sentido

original do texto.

C O pronome átono em “Adotei-a” (R.11) refere-se ao

substantivo “prática” (R.9).

D O primeiro período do terceiro parágrafo poderia ser, sem

prejuízo da correção gramatical, assim pontuado: Não me

resolveria, é claro, a pôr em prática, no segundo ano de

administração, a equidade que torna o imposto suportável.

Texto para as questões de 5 a 8

Multas

Arrecadei mais de dois contos de réis de multas.1

Isto prova que as coisas não vão bem.

E não se esmerilharam contravenções. Pequeninas

irregularidades passam despercebidas. As infrações que4

produziram soma considerável para um orçamento exíguo

referem-se a prejuízos individuais e foram denunciadas pelas

pessoas ofendidas, de ordinário gente miúda, habituada a7

sofrer a opressão dos que vão trepando.

Esforcei-me por não cometer injustiças. Isto não

obstante, atiraram as multas contra mim como arma política.10

Com inabilidade infantil, de resto. Se eu deixasse em paz o

proprietário que abre as cercas de um desgraçado agricultor

e lhe transforma em pasto a lavoura, devia enforcar-me.13

Idem, ibidem.

QUESTÃO 5

Infere-se do texto que o autor, ao afirmar que “Isto prova que as

coisas não vão bem” (R.2),

A considera que o valor das multas foi muito baixo.

B reconhece que foram cometidas muitas infrações.

C avalia como conivente a atuação dos fiscais tributários.

D defende a alteração na legislação tributária do município.

QUESTÃO 6

Da leitura do trecho “E não se esmerilharam contravenções” (R.3)

entende-se que

A os fiscais, na apuração das irregularidades, não identificaram

qualquer descumprimento às normas legais.

B as infrações foram voluntariamente ocultas dos fiscais.

C o governo municipal costumava tolerar as pequenas

irregularidades.

D não foram necessárias profundas investigações.

QUESTÃO 7

Depreende-se da leitura do texto que o prefeito

A atuou de forma inábil e infantil ao cobrar as multas.

B perdoou as dívidas dos proprietários que transformavam em

pasto ou lavoura as terras dos agricultores.

C atendeu às reclamações de pessoas ofendidas e aplicou

multas aos que lhes ofenderam o direito.

D prejudicou pessoas humildes, não obstante ter-se esforçado

para corrigir desmandos.

QUESTÃO 8

Tendo a situação que envolve o texto como referência e

considerando as recomendações atuais para o envio de

documentos formais de uma autoridade a outra, assinale a opção

correta.

A O ofício é o tipo de expediente mais adequado para o

encaminhamento do relatório ao governador.

B Na correspondência de encaminhamento do relatório ao

governador do estado, estaria adequado o emprego do

vocativo Caro Amigo.

C Em atendimento ao princípio de concisão textual, constitui

fecho adequado para o documento de encaminhamento do

relatório a expressão Com elevados protestos de estima e

consideração.

D A correspondência deve ser endereçada do seguinte modo:

A Vossa Excelência o Excelentíssimo Senhor Dr.

Fulano de Tal

Governador do estado de Alagoas

(CEP) – Maceió – AL
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Texto para as questões 9 e 10

A questão mais importante para entender a reforma1

tributária é saber por que a estamos propondo. Não é um

projeto que sai do nada, mas que herda muito das discussões

realizadas sobre o tema desde o início da década passada no4

Brasil. Naturalmente este tem algumas diferenças em relação

aos projetos anteriores. A principal é que prevê um prazo

longo de transição, um modelo importante para viabilizar7

política e tecnicamente sua implantação.

Bernard Appy. Mudanças favorecem o crescimento. In: Cadernos

de Problemas Brasileiros, n.º 391, jan./fev./2009 (com adaptações).

QUESTÃO 9

Considerando as relações sintático-semânticas do texto, assinale

a opção correta.

A O pronome átono “a”, em “por que a estamos propondo”

(R.2), está empregado em referência a “questão” (R.1).

B O pronome “este” (R.5) refere-se a “projeto” (R.3).

C A expressão“A principal” (R.6) retoma o termo “discussões”

(R.3).

D O trecho “um modelo importante para viabilizar política e

tecnicamente sua implantação” (R.7-8) funciona como aposto

explicativo do termo “projeto” (R.3).

QUESTÃO 10

Assinale a opção em que a colocação de vírgula(s) em trecho do

texto atende à prescrição gramatical e preserva o sentido original.

A A questão, mais importante para entender a reforma

tributária é, saber por que a estamos propondo. (R.1-2)

B Não é um projeto, que sai do nada, mas que herda muito, das

discussões realizadas sobre o tema, desde o início da década

passada no Brasil. (R.2-5)

C Naturalmente, este tem algumas diferenças em relação aos

projetos anteriores. (R.5-6)

D A principal é que prevê um prazo longo de transição, um

modelo, importante para viabilizar política e tecnicamente,

sua implantação. (R.6-8)

MATEMÁTICA FINANCEIRA

QUESTÃO 11

A quantia de R$ 110.500,00 foi repartida em 2 partes, que foram

aplicadas na mesma data, sob o regime de juros compostos. Uma

parte foi aplicada no banco A, que paga juros de 3% ao mês, e a

outra, no banco B, que paga juros de 5,06% ao mês.

Considerando que 10 meses após as aplicações os montantes nos

2 bancos eram iguais, que  e que 1,1 corresponde ao

valor aproximado de 1,025, é correto afirmar que a parte aplicada

no banco A, em reais, era

A inferior a 49.000.

B superior a 49.000 e inferior a 59.000.

C superior a 59.000 e inferior a 69.000.

D superior a 69.000.

RASCUNHO
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QUESTÃO 12

Caso a quantia de R$ 10.000,00 seja investida em uma conta

remunerada à taxa efetiva de 21% ao ano, com capitalização

composta e mensal, o valor dos juros resultantes 18 meses após

o depósito será 

A inferior a R$ 3.200,00.

B superior a R$ 3.200,00 e inferior a R$ 3.400,00.

C superior a R$ 3.400,00 e inferior a R$ 3.600,00.

D superior a R$ 3.600,00.

QUESTÃO 13

Se, para uma aplicação de um ano, um fundo de investimentos

oferecer a taxa de remuneração de 12,35%, e a taxa de inflação

nesse período for de 5%, então a taxa real de ganho desse fundo

no período será igual a

A 1,07%.

B 7%.

C 7,35%.

D 17,35%.

QUESTÃO 14

Em uma instituição financeira que usa o desconto comercial

composto à taxa de 1% ao mês, um comerciante contraiu um

empréstimo, no valor nominal de R$ 882.700,00, para ser

liquidado em uma única parcela um ano após o empréstimo.

Nessa situação, e considerando (0,99)6 = 0,94, se o comerciante

desejar mudar a forma de pagamento do empréstimo para duas

parcelas de valores iguais, a serem pagas, respectivamente, ao

final do sexto e décimo segundo meses, então o valor de cada

parcela será igual a

A R$ 389.976,86.

B R$ 426.800,00.

C R$ 427.700,00.

D R$ 441.350,00.

QUESTÃO 15

Se uma dívida de R$ 8.000,00 for paga pelo sistema de

amortização constante (SAC), em cinco prestações mensais,

consecutivas, com a primeira prestação vencendo um mês após a

dívida ter sido contraída, e a taxa mensal de juros for de 5%,

então, o valor da quarta prestação, em reais, será

A inferior a 1.800.

B superior a 1.800 e inferior a 1.850.

C superior a 1.850 e inferior a 1.900.

D superior a 1.900.

RASCUNHO
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INFORMÁTICA

QUESTÃO 16

Considerando a figura acima, que ilustra uma janela do BrOffice
Calc 3.1, com uma planilha em processo de edição, assinale a
opção correta.

A Na situação da figura, o valor da célula B4 foi obtido a
partir da fórmula =B$3+$A2 e, se essa fórmula for copiada
da célula B4 para a célula C4, será obtido, na célula C4, o
valor 17.

B A célula A4 será preenchida automaticamente com o valor 6
caso o seguinte procedimento seja realizado: selecionar as
células A1, A2 e A3; manter pressionado o botão do mouse
na alça de preenchimento — pequeno quadrado preto no
canto inferior direito da célula A3 sobreposto do qual o
ponteiro se transforma em uma cruz —; arrastar o ponteiro
do mouse até o canto inferior direito da célula A4; e liberar,
em seguida, o botão do mouse.

C Ao se digitar a fórmula =MED(C1:C3) na célula D2 e, em

seguida, se teclar �, essa célula ficará preenchida com o
número 7.

D Ao se digitar a fórmula =CONT.NUM(A1:C1;7) na célula D3

e, em seguida, se teclar �, essa célula ficará preenchida
com o número 3.

QUESTÃO 17

Com relação aos navegadores de Internet Firefox 3.5 e Internet
Explorer 6.0 (IE6), assinale a opção correta.

A Complementos são programas que ampliam os recursos dos
navegadores web. No IE6, é possível ativar ou desativar um
complemento a partir da opção Gerenciar Complementos,
encontrada no menu Editar.

B O Firefox, por padrão, bloqueia janelas popup
inconvenientes em sítios da Web. Caso se deseje que
determinados sítios utilizem popups, é possível habilitar
permissão específica por meio de funcionalidades
disponibilizadas na aba Conteúdo, da janela Opções...,
acessada no menu Ferramentas.

C No Firefox, ao se pressionar as teclas � e �, abre-se a
janela Gerenciador de Downloads, que apresenta uma lista
com os downloads em andamento e também os downloads
finalizados.

D Ao se clicar o botão , presente na barra de ferramentas
do IE6, obtém-se a versão mais recente da página web
exibida.

QUESTÃO 18

Considerando a figura acima, que ilustra uma janela do BrOffice
Writer 3.1, com um documento em processo de edição, assinale
a opção correta.

A Na situação da figura mostrada, para se copiar um texto de
uma página web e colá-lo em um novo documento do
BrOffice Writer, sem formatação, e centralizado no
parágrafo, é suficiente realizar o seguinte procedimento:
selecionar o texto desejado no navegador; pressionar as

teclas � e �; no Writer, criar um novo documento em

branco; pressionar as teclas �, � e �; selecionar, na
janela disponibilizada em decorrência desta última ação, a
opção Texto sem formatação; clicar o botão OK; selecionar

todo o texto, no documento, pressionando as teclas � e

�; e, por fim, clicar o botão  na barra de ferramentas.

B Se, no disco rígido do computador, existir um arquivo de
nome brasao.jpg, contendo uma imagem, e sabendo que, na
situação da figura, o cursor do mouse está posicionado no
parágrafo imediatamente abaixo da linha que contém o texto
“Quem somos”, então, para se inserir a referida imagem no
documento em edição, centralizada no parágrafo, é suficiente
seguir os seguintes passos: selecionar, no menu , a

opção Objeto e, em seguida, a opção De um arquivo...; na
janela disponibilizada em decorrência desta última ação,
localizar o arquivo brasao.jpg no sistema de arquivos; clicar

o botão Abrir; selecionar a figura e pressionar as teclas �

e 	.

C Para se localizar determinado texto no documento em

edição, é suficiente pressionar as teclas � e 
; na janela

disponibilizada, digitar o texto que se deseja localizar; e
pressionar o botão Localizar.

D Para se inserir ou editar o cabeçalho do documento em
edição, é suficiente selecionar a opção Cabeçalho no menu

 e, a seguir, selecionar a opção Padrão.
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QUESTÃO 19

A partir da figura acima, que mostra uma janela do Microsoft Excel 2003 com uma planilha em processo de edição, assinale a
opção correta.

A Se for digitada, na célula D1, a fórmula =$B$4&$C$6, então, ao se pressionar a tecla �, essa célula será preenchida com o
valor 1,37.

B Para se mesclar as células D4, D5 e D6 em uma única célula, é suficiente realizar o seguinte procedimento: selecionar as referidas
células; clicar, no menu , a opção Células; na janela disponibilizada, selecionar a guia Borda e, nessa guia, marcar a
caixa de seleção Mesclar células; clicar o botão OK.

C Sabendo que, na célula D4, está inserida a fórmula =$B$4&$C$6, caso se selecione a célula B4 e se clique uma vez no botão
Diminuir casas decimais, localizado na barra de ferramentas, o valor da célula B4 será modificado para 1,30 e o valor apresentado
na célula D4 também será modificado.

D Na situação da figura, sabendo que as células de A3 a D6 estão selecionadas, para se classificar a planilha pelo nome do material,
é suficiente realizar o seguinte procedimento: clicar, no menu , a opção Classificar e, na janela disponibilizada,
clicar o botão OK.

QUESTÃO 20

Considerando a figura acima, que ilustra uma janela do Microsoft Word 2003 com um texto em edição, assinale a opção correta.

A Para se centralizar e aplicar negrito ao trecho “Conselho de Contribuintes do Estado do Acre”, na primeira linha do documento,

é suficiente realizar o seguinte procedimento: selecionar o trecho mencionado; clicar o botão  e, em seguida, o botão .
B Para se sublinhar a palavra “Contribuintes”, na primeira linha do documento, é suficiente realizar o seguinte procedimento:

posicionar o cursor sobre a referida palavra e, a seguir, clicar o botão .

C Por meio da opção Configurar página, acessada a partir do menu , é possível definir a orientação da página do
documento como retrato ou paisagem.

D Na situação da figura, é correto afirmar que os quatro últimos parágrafos mostrados do documento foram formatados utilizando-se

a opção Marcadores e numeração, do menu , ou clicando-se o botão .
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HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO ACRE

QUESTÃO 21

O início da exploração da borracha amazônica foi

próspero, mas a bonança durou pouco. Em 1912, a produção

atingia o pico de 42 mil toneladas — das quais 10 mil vinham do

Acre. A borracha representava 40% de todas as exportações

nacionais, incluindo o café.

Mauro William Barbosa de Almeida. Floresta que sangra. In: Revista de História

da Biblioteca Nacional. Rio de Janeiro, ano 4, n.º 44, maio/2009, p. 19.

A decadência da produção do látex brasileiro resultou da

A praga de fungos que atingiu as seringueiras, reduzindo sua

produtividade.

B concorrência da borracha produzida pelos ingleses na

Malásia.

C sabotagem promovida pelos seringueiros acreanos,

descontentes com suas condições de trabalho.

D invenção da borracha sintética, pelo norte-americano

Goodyear.

QUESTÃO 22

O Acre, incorporado ao Brasil pelo Tratado de Petrópolis (1913),

tornou-se

A município do estado do Amazonas em 1930.

B estado associado em 1945.

C território federal em 1983.

D estado em 1962.

QUESTÃO 23

A república do Acre, proclamada em 14 de julho de 1899,

resultou

A de movimento popular, composto basicamente por

trabalhadores brasileiros e bolivianos dos seringais, que

pleiteava a independência do território tanto em relação à

Bolívia quanto ao Brasil.

B da expedição militar peruana, comandada por José

Paravicini, que objetivava desmembrar o território da

Bolívia e anexá-lo ao Peru.

C da expedição comandada pelo espanhol Luis Gálvez

Rodríguez de Arias e apoiada pelo governo do Amazonas.

D de ato do Bolivian Syndicate, que desejava a autonomia do

território para melhor explorá-lo.

Texto para as questões 24 e 25

Ao assumir o governo do Acre, Wanderley Dantas,
afinado com as diretrizes de modernização do governo federal, e
adepto da política do Brasil grande potência, trazia para o estado
um projeto de transformação da economia que não passava pelo
extrativismo. Por iniciativa do governador Dantas, desfechou-se
ampla campanha de divulgação do estado no sul do país, junto a
empresários.

Pedro Vicente Costa Sobrinho. Capital e trabalho na Amazônia Ocidental:
contribuição à história social e das lutas sindicais no Acre. São Paulo: Cortez;

Rio Branco: Universidade Federal do Acre, 1992, p. 144 (com adaptações).

QUESTÃO 24

O projeto de transformação econômica a que se refere o texto
caracterizou-se por

A estabelecer em Rio Branco o modelo de zona franca adotado
em Manaus.

B estabelecer incentivos fiscais e créditos subsidiados para
investidores do centro-sul brasileiro.

C propor uma industrialização autóctone, visando os mercados
consumidores acreano e boliviano.

D incentivar a transformação do estado em produtor de cereais
para a exportação.

QUESTÃO 25

As consequências do projeto de transformação econômica
referido no texto incluem

A o surgimento de divergências entre os governos acreano e
amazonense, devido à concorrência com a Zona Franca de
Manaus.

B o êxodo rural, além do agravamento dos problemas urbanos.
C o fracasso da industrialização, devido à recusa do governo

boliviano em constituir uma zona de livre comércio na
fronteira acreano-boliviana.

D a redução da pobreza e das desigualdades sociais graças à
dinamização da economia acreana.

QUESTÃO 26

As unidades diversas geomorfológicas do estado do Acre incluem
diversas depressões, fragmentos da planície amazônica e a
superfície tabular de Cruzeiro do Sul. Do ponto de vista
geomorfológico, esta última constitui um(a)

A graben.
B chapada.
C cuesta.
D horst.

QUESTÃO 27

O processo de formação econômica do Acre ocorreu no contexto
da expansão da frente pioneira extrativista cuja base era

A o pau-brasil para indústria madeireira.
B o látex para a produção de borracha.
C a mineração de ouro.
D a cassiterita.
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QUESTÃO 28

As microrregiões geográficas do Acre, divididas pelo IBGE, apresentam cinco regiões: Brasileia, Sena Madureira, Rio Branco,
Cruzeiro do Sul e Tarauacá. Com relação à disposição geográfica dessas microrregiões e tendo como ponto de referência o centro
geográfico do estado, é correto afirmar que a microrregião de 

A Sena Madureira está situada a noroeste.
B Rio Branco está situada a noroeste.
C Cruzeiro do Sul está situada a oeste.
D Brasileia está situada a sudoeste.

QUESTÃO 29

O processo de anexação do Acre ao Brasil passou por um conflito de fronteira entre a Bolívia e o Brasil, interrompido por
vários anos, atingindo o clímax, na região do Acre, onde Plácido de Castro, um gaúcho de 28 anos de idade, liderou outro levante
armado, em meados de 1902, contra os representantes do governo de La Paz. Esse conflito configurou-se mais grave, não porque a
Argentina parecesse respaldar a Bolívia a disputar com o Brasil a hegemonia da região, mas por envolver fortes interesses de outro
país. País este que aportou uma canhoneira em Belém em missão aparente de amizade e partiu rumo a Tabatinga e Iquitos,
furtivamente, com os faróis de navegação apagados durante a noite, sem esperar licença especial do governo brasileiro, levando a
bordo o cônsul daquele outro país. Ato este considerado de desrespeito à soberania nacional.

L. A. M. Bandeira. O barão de Rothscild e a questão do Acre. In: Rev.

Bras. Polít. Int., vol. 43, n.º 2, Brasília, 2000 (com adaptações).

No final do segundo período do texto acima, a expressão “outro país” refere-se

A a Portugal.
B à Argentina.
C à Grã-Bretanha.
D aos Estados Unidos da América.

QUESTÃO 30

Atualmente, o estado do Acre possui 22 municípios devido à criação, em 1992, de

A 8 municípios.
B 9 municípios.
C 10 municípios.
D 11 municípios.
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ECONOMIA (SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA) E FINANÇAS PÚBLICAS

QUESTÃO 31

As identidades básicas da contabilidade nacional, uma
vez definidas as principais variáveis macroeconômicas, são
indispensáveis ao conhecimento e à análise da situação
econômica do país.

Marco Antonio Sandoval Vasconcellos. Economia:
micro e macro. São Paulo: Atlas. Parte III, cap. 9.4.

Tendo o fragmento de texto acima como referência inicial,
considere os seguintes dados, de um país hipotético, disponíveis
em unidades monetárias (UM):

consumo = 45 tributos = 34

poupança = 19 exportações = 26

investimento = 17 importações = 22

gastos do governo = 39

Com base nos dados acima, é correto concluir que, no país em
questão,

A a renda interna bruta foi de 102 UM.
B o PIB correspondeu a 120 UM.
C a absorção interna doméstica com o PIB foi de 81 UM.
D a poupança interna foi superior à externa em 18 UM.

QUESTÃO 32

Considerando que o conhecimento das relações funcionais entre
variáveis econômicas é relevante para que se possa atuar sobre
elas, aplicando os instrumentos de política econômica, e tendo em
vista a análise comparativa das funções consumo e poupança, em
nível agregado, assinale a opção correta.

A A propensão marginal a consumir é crescente em relação ao
aumento da renda.

B A um dado nível de renda, se a propensão média a consumir
for de 0,75, a propensão média a poupar será de 0,25.

C Os consumidores de países mais ricos apresentam propensão
média a consumir maior que a dos consumidores de países
mais pobres, e propensão marginal a poupar menor que a dos
países mais pobres.

D O consumo autônomo diminui com o aumento da renda.

RASCUNHO

QUESTÃO 33

Os diversos tipos de inflação historicamente registrados estão

associados a diferentes teorias e apresentam causas e

características próprias. A inflação inercial, por exemplo,

caracteriza-se por uma

A flexibilidade permanente no processo de alta de preços.

B perda progressiva da memória inflacionária.

C tentativa contínua de manutenção dos preços relativos.

D desindexação sistemática dos contratos e obrigações em

geral.

QUESTÃO 34

Acerca do conceito de desenvolvimento sustentável, assinale a

opção correta.

A O termo desenvolvimento sustentável foi criado durante a

Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o

Desenvolvimento, realizada em junho de 1992 no Rio de

Janeiro e conhecida como ECO-92. Na referida conferência,

desenvolvimento sustentável era associado aos princípios do

movimento preservacionista, que preconizava a manutenção

da integridade ambiental a todo o custo.

B Ao longo dos anos esse conceito foi sendo revisto e

ampliado, até que, em 1999, durante a chamada Cúpula de

Kyoto (Japão), os chefes de Estado dos países que compõem

o G8 assinaram um acordo com a finalidade de limitar o

lançamento de gases de efeito estufa. Nesse acordo, o

desenvolvimento sustentável é definido como aquele que

atende às necessidades das gerações presentes sem

comprometer a possibilidade de gerações futuras atenderem

suas próprias necessidades.

C O reconhecimento da importância do desenvolvimento

sustentável não tem evoluído de forma constante ao longo

dos anos. Um exemplo disso é o fato de que, ao fixar os oito

objetivos que os 191 países-membros das Nações Unidas

deveriam alcançar até 2015, os chamados Objetivos do

Milênio, a Organização das Nações Unidas ignorou a

questão da sustentabilidade ambiental e privilegiou

exclusivamente metas ligadas a educação, saúde e combate

a pobreza.

D Embora não exista um conceito de sustentabilidade que seja

amplamente consensual, entende-se que o desenvolvimento

sustentável deve promover a equidade intrageracional,

atendendo às necessidades básicas das gerações presentes e

concomitantemente à promoção da equidade intergeracional,

atendendo às necessidades das gerações futuras. Entretanto,

ainda prevalece a carência de políticas e instituições que

permitam o alcance simultâneo desses dois objetivos.
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QUESTÃO 35

Acerca da perspectiva econômica da sustentabilidade, assinale a

opção correta.

A Um componente importante para a construção de políticas

sustentáveis é a determinação do risco ambiental, entendido

como o risco involuntário da exposição a perigos, como

emissão de poluentes e substâncias tóxicas. No entanto, não

há procedimentos e metodologias que permitam estimar

adequadamente esses riscos. Em função disso, a avaliação do

risco ambiental é pouco utilizada e, na prática, em nada

contribui para a avaliação da sustentabilidade.

B O manejo de resíduos sólidos tem sido objetivo constante

das políticas públicas voltadas para a sustentabilidade. Há,

portanto, uma preocupação com as políticas que incentivam

o manejo sustentável da geração e do fluxo desses resíduos,

especialmente o transporte, depósito, tratamento e descarte.

Essa é uma preocupação presente apenas nas regiões

urbanas, já que nas regiões rurais a presença de resíduos

sólidos é desprezível e não possui potencial para afetar o

bem-estar das gerações futuras.

C Os economistas, ao modelarem os problemas relacionados à

sustentabilidade ambiental, como falhas de mercado,

utilizam tanto a teoria dos bens públicos como a teoria das

externalidades. Cada uma delas é diferenciada pelo modo

como o mercado é definido. Se o mercado é definido como

mercado pela qualidade ambiental, a fonte da falha será em

função da qualidade ambiental ser um bem público. Se o

mercado for definido como o bem cuja produção ou o

consumo gera prejuízo ambiental, a falha de mercado será

em função de uma externalidade.

D A existência de incentivos econômicos que estimulem o

manejo sustentável de florestas é uma longa aspiração da

política ambiental brasileira, mas que ainda não foi

contemplada, já que inexistem no país incentivos fiscais e

creditícios ao reflorestamento, bem como um sistema de

certificação da origem da madeira e iniciativas que apoiem

a formação de parcerias entre empresas e comunidades

locais na exploração sustentável das florestas.

QUESTÃO 36

Julgue os itens subsequentes, relativos aos instrumentos
econômicos utilizados para promover a sustentabilidade.

I Entre os instrumentos econômicos utilizados no combate à
poluição se destacam os impostos pigouvianos — imposto
que, quando acrescido ao preço de um produto, gera uma
externalidade negativa tal que o valor cobrado iguala o custo
marginal externo dos danos ambientais.

II O sistema de comércio de cotas de poluição é um mecanismo
de promoção da eficiência alocativa, pois estabelece um
mercado para os direitos de poluir, emitindo créditos ou
permissões negociáveis para a poluição. No entanto, tal
sistema existe apenas em teoria e muitos acreditam que
jamais poderá ser implantado dadas as suas dificuldades
operacionais.

III As políticas de promoção da sustentabilidade fazem uso
de uma série de instrumentos de comando e controle,
especialmente a fixação de padrões que determinam a
qualidade do meio ambiente a ser atingida, padrões que
especificam o tipo de equipamento e normas e
recomendações acerca do método a ser utilizado na
produção.

IV As soluções com base em mecanismos de mercado, como
impostos e subsídios, são sempre mais eficientes e efetivas
que os mecanismos fundamentados em estratégias de
comando e controle.

Estão certos apenas os itens

A I e II.

B I e III.

C II e IV.

D III e IV.

QUESTÃO 37

Considerando que a tributação deve ser utilizada como uma
ferramenta para diminuir os desequilíbrios conjunturais e
melhorar as taxas de crescimento econômico, assinale a opção
correta quanto ao princípio da capacidade contributiva, no âmbito
da teoria da tributação.

A O ônus tributário deve garantir as equidades horizontal e
vertical.

B Cada indivíduo deve ser tributado de forma proporcional ao
benefício que recebe do governo.

C É vedado instituir tratamento desigual entre contribuintes
que se encontrem em situações equivalentes.

D É permitido aos estados, ao DF e aos municípios estabelecer
diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer
natureza, em razão de sua procedência ou destino.
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QUESTÃO 38

Acerca da classificação quanto ao tipo do tributo, o ICMS é,

essencialmente,

A direto e regressivo.

B indireto e progressivo.

C indireto e regressivo.

D direto e progressivo.

QUESTÃO 39

A carga fiscal ou carga tributária bruta corresponde à relação

entre a totalidade de tributos pagos pela sociedade e o PIB.

Quanto ao seu resultado, a carga fiscal será

A ótima, quando gerar uma melhor distribuição de renda na

sociedade.

B ótima, quando não alterar a distribuição de renda na

sociedade.

C regressiva, quando provocar uma maior concentração de

renda na sociedade.

D progressiva, quando obedecer aos princípios da neutralidade

e da equidade.

QUESTÃO 40

Com relação aos efeitos da inflação e do crescimento econômico

sobre a distribuição da carga fiscal, assinale a opção correta.

A É denominado efeito Patinkin a perda real do valor da

arrecadação tributária em virtude da inflação.

B No Brasil, em períodos de inflação, o aumento do prazo de

recolhimento de tributos é uma das soluções para atenuar o

efeito Tanzi.

C Uma característica importante do imposto inflacionário é o

seu caráter altamente progressivo.

D A distorção causada por diferenças entre as variações na

renda dos indivíduos e no reajuste das tabelas de tributação

do imposto de renda é conhecida como efeito-tabela.

DIREITO ADMINISTRATIVO

QUESTÃO 41

Com referência a conceitos, fontes e princípios do direito

administrativo, assinale a opção correta.

A Os costumes são fontes do direito administrativo, não

importando se são contra legem, praeter legem ou secundum

legem. 

B As expressões serviço público centralizado e serviço público

descentralizado equivalem a administração pública direta e

administração pública indireta, respectivamente.

C Em uma sociedade democrática, a correta aplicação do

princípio da supremacia do interesse público pressupõe a

prevalência do interesse da maioria da população. 

D A aplicação do princípio da segurança jurídica pode afastar

o da mera legalidade.

QUESTÃO 42

Assinale a opção correta com relação aos poderes

administrativos.

A Se uma lei estadual dispuser que sempre que uma pessoa

ligar para o número 190 seja cobrada dela uma taxa na conta

do telefone para custear o serviço de segurança pública,

nesse caso, essa lei será materialmente constitucional.

B A formalização do poder regulamentar se processa por meio

de regulamentos, não sendo privativo do chefe do Poder

Executivo. 

C A doutrina moderna não vê distinção entre os chamados

conceitos jurídicos indeterminados e o chamado poder

discricionário da administração, de forma que este somente

ocorre quando há aquele.

D A delegação de poderes pressupõe que haja hierarquia entre

a autoridade ou órgão delegante e a autoridade ou órgão

delegatário.
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QUESTÃO 43

Acerca dos agentes públicos na forma da CF, assinale a opção

correta.

A Os estados, o DF e os municípios têm competência para

disciplinar a aplicação de recursos orçamentários

provenientes da economia com despesas correntes em cada

órgão, autarquia e fundação, para aplicação no

desenvolvimento de programas de qualidade e

produtividade, treinamento e desenvolvimento,

modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço

público, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de

produtividade.

B Os proventos do servidor público aposentado por invalidez

permanente serão sempre iguais ao da última remuneração

recebida. 

C Conforme as regras atuais de aposentadoria voluntária, não

é necessário que o servidor tenha um tempo mínimo de

investidura no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria.

D Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de

sua concessão, poderão exceder a remuneração do respectivo

servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou

que serviu de referência para a concessão da pensão.

QUESTÃO 44

Acerca do processo administrativo geral, assinale a opção correta.

A A sindicância preliminar ou meramente investigativa exige

a formação de uma comissão de processo administrativo

disciplinar. 

B A decisão proferida em recurso administrativo interposto

contra uma decisão administrativa poderá resultar em uma

situação menos favorável à pessoa do recorrente.

C O recurso interposto a destempo importará a impossibilidade

de se mudar a decisão recorrida.

D A produção de prova, necessária à tomada de decisão,

deverá ser provocada pela parte interessada, não podendo

ser feita de ofício, sob pena de comprometimento da

imparcialidade do julgador.

QUESTÃO 45

Paulo, servidor público estadual, conduzia viatura
oficial em uma rodovia quando houve um acidente. Apurado o
valor do dano causado, por meio de um processo administrativo,
Paulo foi considerado culpado e se negou a pagar.

Nessa situação hipotética, de acordo com o atributo da
autoexecutoriedade dos atos administrativos, 

A a administração deverá imediatamente inscrever em dívida
ativa o respectivo valor, com vistas a formar um título
executivo e propor a devida ação de execução. 

B a administração poderá, mesmo sem o consentimento de
Paulo, determinar que o referido valor seja descontado da
sua remuneração.

C o Estado, por intermédio de sua procuradoria jurídica,
deverá propor uma ação de indenização, visando o
ressarcimento dos danos causados por Paulo.

D o Estado poderá promover, de ofício, a penhora de tantos
bens quanto bastem para a satisfação do seu crédito.

QUESTÃO 46

Acerca do controle judicial dos atos administrativos por meio do
mandado de segurança e da ação popular, assinale a opção
correta.

A O mandado de segurança se presta a impugnar lei em tese. 

B A ação popular deve ser proposta pelo órgão do MP.

C Conforme entendimento do STF, o mandado de segurança
coletivo não pode ser utilizado por partido político para
impugnar a constituição de crédito tributário fundado em lei
inconstitucional. 

D O mandado de segurança não constitui ação adequada para
a declaração do direito à compensação tributária.

QUESTÃO 47

Assinale a opção correta a respeito da administração pública.

A A representação judicial dos órgãos públicos, já que não
possuem personalidade jurídica, deverá ser feita pelos
respectivos procuradores do ente a que pertençam, salvo na
hipótese de defesa de suas competências e prerrogativas,
em que esses órgãos poderão ter órgão jurídico específico
para atuar em seu favor.

B A delegação de atribuições no âmbito da mesma pessoa
jurídica a outros órgãos recebe a denominação de
descentralização. 

C As sociedades de economia mista, mesmo quando
exploradoras de atividade econômica, em um regime de
mercado, se beneficiam da imunidade recíproca.

D Uma ação judicial proposta contra uma empresa pública
federal deverá ser julgada pela justiça comum estadual.
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QUESTÃO 48

Assinale a opção correta com relação aos atos administrativos.

A O ato praticado sob o manto da delegação é considerado

como praticado pela autoridade delegante. 

B Entidades privadas podem praticar atos administrativos.

C O ato de aposentadoria dos servidores públicos é

considerado como ato composto, já que exige, para sua

formação, manifestação de vontade do órgão de origem do

servidor e, depois, do tribunal de contas.

D Caso um servidor seja demitido do serviço público, o Poder

Judiciário não poderá anular a demissão imposta sob o

fundamento de não haver a necessária proporcionalidade

entre o fato apurado e a pena aplicada.

QUESTÃO 49

Considerando a Lei n.º 8.429/1992, que trata das sanções

aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento

ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na

administração pública direta, indireta ou fundacional, assinale a

opção correta.

A Caso o sócio-gerente de uma sociedade empresarial induza

um servidor público a fraudar processo de licitação com

vistas a favorecer essa sociedade empresarial, tal atitude fará

que esse dirigente seja responsabilizado pela Lei de

Improbidade Administrativa, mesmo não sendo servidor

público. 

B Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício

não configura ato de improbidade, mas mera infração

administrativa cuja sanção será de advertência ou suspensão.

C Se um servidor público utilizar, na construção de sua casa,

uma viatura oficial para transportar material de construção

adquirido por ele, haverá enriquecimento ilícito, razão por

que, necessariamente, conforme entendimento do STF, o

servidor perderá a sua casa.

D O prefeito que praticar ato de improbidade que também seja

previsto como crime de responsabilidade responderá

simultaneamente tanto pelo crime de responsabilidade

quanto pelo ato de improbidade.

QUESTÃO 50

Assinale a opção correta no que se refere a bens públicos.

A Pertencem à União os terrenos de marinha, entendidos como

os terrenos situados em uma faixa de 33 metros dos mares e

rios, mesmo que não navegáveis, medidos horizontalmente,

para a parte da terra, a partir da linha de preamar média

medida em 1831.

B As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios ou por eles

habitadas em caráter permanente, bem como as utilizadas

para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à

preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-

estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural,

segundo seus usos, costumes e tradições, são de propriedade

dos próprios índios, cabendo à União o processo de sua

demarcação.

C As terras devolutas são bens dominicais pertencentes aos

estados-membros, salvo quando indispensáveis à defesa das

fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias

federais de comunicação e à preservação ambiental,

definidas em lei, quando então serão de domínio da União.

D As ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros

países, as praias marítimas, as ilhas oceânicas e costeiras são

bens da União.

DIREITO EMPRESARIAL

QUESTÃO 51

Com relação a registro de empresas, empresário e sociedades

empresárias, assinale a opção correta.

A Em regra, as sociedades cooperativas devem ser registradas

no registro público de empresas mercantis, a cargo das juntas

comerciais.

B O empresário que instituir filial em estado diverso do de seu

estabelecimento principal deverá também inscrevê-la na

junta comercial do respectivo estado, com a prova da

inscrição originária e a anotação da expressão

filial.Tal procedimento é o bastante para a regularização, não

sendo necessária alteração nos registros do estabelecimento

principal.

C O empresário rural pode requerer inscrição no registro

público de empresas mercantis da respectiva sede. Nesse

caso, ficará equiparado ao empresário sujeito a registro, para

todos os efeitos legais.

D As sociedades anônimas que não possuírem fins lucrativos

perdem sua natureza empresarial, devendo ser registradas no

registro civil das pessoas jurídicas.
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QUESTÃO 52

Acerca das obrigações dos empresários, assinale a opção correta.

A São obrigações do empresário e da sociedade empresária
efetuar os seus registros nas juntas comerciais, manter a
escrituração uniforme de seus livros, em correspondência
com a respectiva documentação, e levantar anualmente o
balanço patrimonial e o resultado econômico.

B Os livros empresariais podem ser divididos em obrigatórios,
exigidos por lei, e facultativos, não exigidos por lei, mas que
auxiliam os empresários em sua atividade. Entre os livros
obrigatórios, incluem-se o copiador de cartas, o livro razão
e o livro caixa; e entre os livros facultativos, o livro diário,
o livro de estoque e o livro borrador.

C São dispensados do dever de escrituração os pequenos e
médios empresários e as empresas de pequeno porte, na
forma definida em lei.

D As restrições estabelecidas ao exame da escrituração
aplicam-se também às autoridades fazendárias, no regular
exercício da fiscalização do pagamento de impostos.

QUESTÃO 53

Quanto a contratos mercantis, assinale a opção correta.

A Os contratos serão considerados mercantis quando pelo
menos um dos contratantes for empresário. Esses contratos
podem ser regulados por dois regimes jurídicos, o Código
Civil, quando as duas partes estiverem em posição de
igualdade, ou o CDC, quando uma das partes estiver em
situação de vulnerabilidade econômica em relação à outra.

B No contrato de prestação de serviços, se o serviço for
prestado por quem não possua título de habilitação ou não
satisfaça requisitos estabelecidos em lei, não poderá o
prestador cobrar a retribuição normalmente correspondente
ao trabalho executado, mas, se da prestação dos serviços
resultar benefício para a parte contratante, o juiz atribuirá a
quem o prestou uma compensação razoável, ainda que tenha
ocultado dolosamente sua falta de habilitação. Isso ocorre
porque o direito repudia o enriquecimento sem causa.

C No contrato de compra e venda mercantil, é defeso às partes
fixar o preço em função de índices ou parâmetros, ainda que
estes sejam suscetíveis de determinação objetiva.

D No contrato de leasing, uma pessoa jurídica é proprietária de
um bem de interesse de seu cliente e, em seguida, transfere
a posse direta desse bem ao interessado mediante pagamento
periódico de certo valor, por um prazo previamente
determinado. Ao final desse prazo, aquele que usufrui do
bem pode optar por renovar o contrato por igual prazo,
adquirir o bem em definitivo, mediante pagamento de certo
valor residual previamente definido, ou simplesmente
devolver o bem.

QUESTÃO 54

A empresa Ômega teve sua falência decretada pelo juízo

competente. Entre as dívidas acumuladas pela sociedade,

encontravam-se dívidas de natureza tributária, relativas a tributos

federais, estaduais e municipais, multas aplicadas pela Receita

Federal do Brasil, pelo IBAMA e pela fiscalização trabalhista,

créditos bancários com garantia hipotecária, dívidas de natureza

trabalhista, em relação a todos os empregados, e créditos

quirografários.

Com base nessa situação hipotética, assinale a opção correta.

A De acordo com o princípio da supremacia do interesse

público sobre o particular, as dívidas tributárias, assim como

as multas dessa natureza, devem ser pagas integralmente

antes da satisfação dos demais credores, não importando o

montante das outras dívidas.

B Os créditos bancários garantidos por hipoteca deverão ser

pagos antes mesmo do início da satisfação dos créditos

tributários, até o limite do valor do bem gravado com

hipoteca.

C As multas tributárias têm primazia em relação às demais

multas administrativas, sejam elas trabalhistas ou ambientais,

já que, por sua natureza tributária, devem ser pagas

juntamente com o montante principal das dívidas tributárias.

D O STF entende que não há hierarquia na satisfação dos

tributos de natureza federal, estadual ou municipal, devendo

todos ser pagos conjuntamente, pois estabelecer privilégio

para algum desses entes violaria o pacto federativo e,

consequentemente, caracterizaria inconstitucionalidade.
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QUESTÃO 55

Acerca das sociedades empresárias, assinale a opção correta.

A Nas sociedades em comum, os sócios, nas relações entre si

ou com terceiros, somente por escrito podem provar a

existência da sociedade. Contudo, os terceiros não sócios

podem provar a existência da sociedade por qualquer modo

admitido em direito.

B Nas sociedades em nome coletivo, todos os sócios, sejam

pessoas físicas ou jurídicas, respondem solidária e

ilimitadamente pelas obrigações sociais.

C Nas sociedades limitadas, a lei define o valor do capital

social como limite de responsabilidade entre os sócios.

Assim, ainda que o capital social se encontre totalmente

integralizado, os sócios poderão ser responsabilizados até o

limite do valor do capital social descrito no ato constitutivo.

D A Lei n.º 6.404/1976 exige que apenas acionistas façam

parte da diretoria nas sociedades anônimas, vigendo, nesse

órgão societário, o princípio da auto-organicidade.

QUESTÃO 56

Acerca das regras que regulamentam as sociedades limitadas,

assinale a opção correta.

A Ocorrendo deliberação, por maioria dos sócios, que seja

contrária à lei ou que infrinja o contrato social, todos os

sócios responderão solidária e ilimitadamente pelo ato

irregular.

B Tratando-se de sociedade limitada, somente haverá

necessidade de deliberação em assembleia se tal

determinação vier expressa em seu contrato social. Essa é

uma característica de sociedade anônima limitada não

prevista em lei.

C A administração de sociedade limitada pode competir a

terceiros estranhos ao quadro social, desde que o contrato

social expressamente o admita.

D Na formação do capital social, os sócios podem contribuir

com bens móveis ou imóveis, dinheiro ou prestação de

serviços, e, no caso de a contribuição perfazer-se em bens,

caso não haja acordo entre os sócios quanto ao valor destes,

a avaliação será judicial.

QUESTÃO 57

Carlos e José montaram um armazém, o BSB Comércio

de Bebidas Ltda., que se dedicava à venda de alimentos e bebidas

no atacado. Levaram o contrato social a registro na junta

comercial local, ficando estabelecido que o capital social estaria

dividido em 100 quotas, no valor de R$ 1.000,00 cada quota. 

Com base nessa situação hipotética e nas regras quanto ao nome

empresarial, assinale a opção correta.

A Nos termos da legislação vigente, os princípios da novidade

e da exclusividade são absolutos. Assim, a inscrição da

sociedade na junta comercial exclui a possibilidade de haver

nomes iguais ou semelhantes em todo o território nacional.

B Há vício no nome empresarial BSB Comércio de Bebidas

Ltda., tendo em vista que as sociedades limitadas não podem

adotar uma denominação, mas sim uma firma, que deve ser

composta com o nome de um ou mais sócios que sejam

pessoas físicas.

C Há preciosismo dos sócios na composição do nome

empresarial BSB Comércio de Bebidas Ltda., pois, se o

contrato social já estabelece que a responsabilidade dos

sócios é limitada, não é necessário que a expressão Ltda.

figure como parte do nome empresarial.

D Nos termos apresentados, o nome empresarial da sociedade

de Carlos e José não respeita o princípio da veracidade.



UnB/CESPE – SGA–SEFAZ/AC

Cargo: Fiscal da Receita Estadual Prova Objetiva P1 – 16 –

QUESTÃO 58

Um empresário adquiriu o imóvel onde funcionou um

posto de combustíveis cujas atividades foram encerradas há mais

de um ano; o imóvel estava sendo explorado por um locatário que

foi retirado por meio de ação de despejo. Como o local já havia

funcionado como posto de combustíveis, o empresário montou no

local um novo posto, ainda maior, com outra bandeira, adquiriu

novos equipamentos, tanques, bombas de combustível, contratou

empregados e, com isso, efetivamente, criou uma nova

infraestrutura no local. O antigo posto, pertencente ao inquilino,

que funcionava no mesmo local, deixou um passivo trabalhista e

os credores exigem a responsabilidade da nova empresa.

Tendo como referência a situação hipotética apresentada, assinale

a opção correta.

A Não há qualquer responsabilidade da nova empresa, pois a

sucessão empresarial só estaria configurada caso se tratasse

da mesma pessoa jurídica.

B A exploração do mesmo ramo de atividade no local não é

suficiente para caracterizar a sucessão; o fato de o inquilino

ter sido retirado por meio de ação de despejo e deixado

passivo trabalhista não é suficiente para impor ao novo

proprietário as responsabilidades decorrentes da sucessão

empresarial.

C A sucessão empresarial não se presume, ela resulta da lei ou

da vontade das partes. Dessa forma, não há que se falar em

responsabilidade da nova empresa em relação a débito

trabalhista de empresa anterior.

D A situação referida configura sucessão empresarial, pois,

nesses casos, se adota um critério objetivo. Assim, qualquer

indício é sinônimo de sucessão empresarial.

QUESTÃO 59

Pedro vendeu a Bruno uma fábrica de sorvetes que era
líder de mercado na cidade. A empresa alienada ainda possuía um
ponto de venda, uma sorveteria muito frequentada pelos
moradores da cidade. Meses depois, Pedro resolveu montar uma
nova fábrica, exatamente igual, na mesma cidade, próxima ao
local da fábrica alienada e da sorveteria. Bruno ficou indignado,
alegando que o estabelecimento de Pedro, no mesmo ramo de
atividade e nas proximidades, prejudicaria os seus investimentos.
Pedro alegou que as reclamações de Bruno não procediam, pois
o contrato entre as partes não vedava tal possibilidade. 

Com base nessa situação hipotética, assinale a opção correta.

A Se o contrato não vedava essa possibilidade, Pedro poderia,
a qualquer tempo, montar outra fábrica.

B Pedro não poderia montar outra fábrica; isso é considerado
abuso de poder econômico.

C Pedro poderia montar outra fábrica exatamente igual à
alienada em face da omissão do contrato; a proibição é
apenas de ordem moral, embora, na prática, ele consiga
grande vantagem em relação aos clientes, não configurando
concorrência desleal.

D O restabelecimento da atividade empresarial de Pedro em tão
pouco tempo, na mesma praça e no mesmo ramo de
atividade, como configurado na situação em tela, somente
seria possível se houvesse cláusula expressa em contrato.

QUESTÃO 60

Determinada empresa encontra-se em processo de
recuperação judicial; o plano de recuperação foi aprovado e
homologado no Juízo da 1.ª Vara de Falências e Recuperações
Judiciais da Comarca de São José, onde ficou determinada a
suspensão das execuções pelo prazo de 180 dias. No decorrer do
referido prazo, o juízo da vara do trabalho determinou a
manutenção de execução trabalhista individual.

Considerando essa situação hipotética, assinale a opção correta.

A O procedimento do juízo da vara do trabalho foi correto, em
face do interesse social da execução trabalhista individual.

B Nesse caso, não há conflito de competência, tendo em vista
que o Juízo da 1.ª Vara de Falências e Recuperações
Judiciais da Comarca de São José é competente apenas para
suspender as execuções de natureza cível e empresarial.

C Durante o período estabelecido pelo Juízo da 1.ª Vara de
Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São José,
deve haver a suspensão de todas as ações e execuções em
face do devedor, inclusive a execução trabalhista.

D A decisão judicial foi equivocada, tendo em vista que é
inadmissível a suspensão das execuções em qualquer fase do
processo de recuperação judicial.
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