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XII DESAFIO CULTURAL DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS- 2019 
 
 

Questões de Planejamento Tributário 
Prof. Oscar Scherer 

 
 
Questão nº 01  
 
Leia as afirmativas: 
 O prejuízo fiscal compensável é aquele apurado na demonstração do lucro real de 
determinado período e controlado na Parte B do Livro de Apuração do Lucro Real 
 ( E - LALUR).  
 
PORQUE 
Existem dois tipos de prejuízos distintos: o contábil, apurado pela contabilidade na 
Demonstração de Resultado do Exercício (DRE), e o fiscal, apurado na demonstração 
do lucro real, por meio do LALUR. Em relação ao prejuízo contábil, sua absorção 
segue as determinações da legislação societária, enquanto as regras de 
compensação de prejuízos fiscais são determinadas pela legislação do Imposto de 
Renda.  
 
Com base na leitura dessas frases, é CORRETO afirmar que 
A. as duas afirmações são verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa 

correta da primeira. 
B. a primeira afirmação é verdadeira, e a segunda é falsa.  
C. as duas afirmações são falsas.  
D. as duas afirmações são verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da 

primeira.  
E. A primeira afirmação é falsa, e a segunda é verdadeira. 
 
 
 
Questão nº 02  
 
Uma Sociedade Empresária optante pelo Lucro Presumido apura seus tributos sobre 
o lucro trimestralmente.  
Em um determinado trimestre, apurou uma base de cálculo, ou seja, um Lucro 
Presumido, para o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, no valor de 
R$350.000,00.  
De acordo com a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil n.º 1.515, de 24 
de novembro de 2014:  
Art. 2º O imposto sobre a renda será devido à medida que os rendimentos, ganhos e 
lucros forem sendo auferidos.  
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§ 1º A base de cálculo do imposto sobre a renda será determinada através de períodos 
de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de 
setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário, de acordo com as regras 
previstas na legislação de regência e as normas desta Instrução Normativa.  
§ 2º A base de cálculo do imposto sobre a renda será determinada com base no lucro 
real, presumido ou arbitrado.  
§ 2º-A A alíquota do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) é de 15% 
(quinze por cento).  
§ 3º A parcela do lucro real, presumido ou arbitrado que exceder o valor resultante da 
multiplicação de R$20.000,00 (vinte mil reais) pelo número de meses do respectivo 
período de apuração, sujeita-se à incidência de adicional de imposto sobre a renda à 
alíquota de 10% (dez por cento).  
§ 4º O valor do adicional será recolhido integralmente, não sendo permitidas quaisquer 
deduções.  
 
Com base apenas nas informações apresentadas, assinale a opção CORRETA 
que indica o valor referente ao Imposto sobre a Renda Corrente do trimestre, ou 
seja, o valor a ser pago por essa Sociedade Empresária referente a esse período:  
 
A. R$52.500,00.  
B. R$81.500,00.  
C. R$85.500,00.  
D. R$87.500,00.  
 
 
Questão nº 03  
Leia as afirmativas: 
 O prejuízo fiscal compensável é aquele apurado na demonstração do lucro real de 
determinado período e controlado na Parte B do Livro de Apuração do Lucro Real 
(LALUR).  
 
PORQUE 
 Existem dois tipos de prejuízos distintos: o contábil, apurado pela contabilidade na 
Demonstração de Resultado do Exercício (DRE), e o fiscal, apurado na demonstração 
do lucro real, por meio do LALUR. Em relação ao prejuízo contábil, sua absorção 
segue as determinações da legislação societária, enquanto as regras de 
compensação de prejuízos fiscais são determinadas pela legislação do Imposto de 
Renda.  
 
Com base na leitura dessas frases, é CORRETO afirmar que 
A. a primeira afirmação é falsa, e a segunda é verdadeira. 
B. a primeira afirmação é verdadeira, e a segunda é falsa.  
C. as duas afirmações são falsas.  
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D. as duas afirmações são verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da 
primeira.  

E. as duas afirmações são verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa 
correta da primeira.  

 
 
Questão nº 04  
 
Em função da crise econômica internacional, a empresa Patativa passou por 
dificuldades econômico-financeiras, o que provocou um processo de descontinuidade 
e, consequentemente, está sendo obrigada a vender ativos para pagar dívidas com 
empregados, fornecedores e credores.  
 
Sendo assim, os ativos devem ser avaliados pelo 
A) custo corrente. 
B) custo histórico.  
C) fluxo de caixa descontado 
D) preço corrente de venda.   

        E) valor de liquidação 
 
 
Questão nº 05  
 
A Lei 10.931 de 02 de agosto de 2004 – Que trata do Patrimônio de Afetação e  Leis sucessoras 

tratam do Regime Especial de Tributação a ser solicitado junto a Receita Federal do Brasil, 

quais os percentuais atuais dos impostos sobre a Receita Bruta de Vendas, aplicados atualmente, 

se for enquadrado como Minha Casa Minha Vida, e nos demais casos : 

 

PIS: 

COFINS: 

IRPJ: 

CSLL: 

TOTAL 

 


