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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Com base na legislação das sociedades por ações, julgue os itens a

seguir.

51 Quando a legislação tributária permitir que a sociedade adote

critérios diversos dos prescritos pelos princípios contábeis, que

lhe sejam mais favoráveis na apuração dos tributos devidos,

essa pessoa jurídica deverá proceder a ajustes na sua

escrituração mercantil, mencionando as circunstâncias em nota

explicativa.

52 O Comitê de Pronunciamentos Contábeis, constituído pelo

Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e por entidades

privadas, é responsável pela emissão de pronunciamentos

técnicos, orientações e interpretações, tendo, entre outras

funções, a de promover a centralização das normas contábeis

brasileiras e a sua convergência com as normas internacionais.

Seus pronunciamentos vinculam obrigatoriamente as

orientações do CFC e de demais órgãos e entidades

reguladores e fiscalizadores oficiais.

53 Em um modelo de plano de contas, a conta encargos

financeiros a transcorrer, de natureza devedora, é retificadora

de empréstimos e financiamentos, tanto no passivo circulante

como no passivo não circulante.

54 Na formalização do aumento de capital de uma companhia, o

adiantamento de capital correspondente será baixado, mediante

lançamento a débito, creditando-se o capital social.

55 As notas explicativas que complementam as demonstrações

financeiras compreendem não só as informações obrigatórias

não contidas nas próprias demonstrações, como também

informações adicionais quando o conteúdo das demonstrações

for insuficiente.

Julgue os próximos itens no que concerne à legislação e à doutrina

contábil aplicáveis no âmbito da contabilidade comercial.

56 Certas mutações que afetam o patrimônio líquido não são

reconhecidas na demonstração do resultado do exercício e

constituem outros resultados abrangentes, objeto de uma nova

demonstração contábil. É o caso da realização da reserva de

reavaliação, que deve ser transferida para reserva de retenção

de lucros ou compensada com prejuízos acumulados.

57 Diversos são os tipos de usuários interessados nas informações

contidas nas demonstrações contábeis das entidades. Um

desses grupos é constituído pelos clientes, cujo interesse é

tanto maior quanto maior forem a sua dependência e a

concentração nos fornecimentos de algumas poucas entidades.

58 Não obstante a desindexação da economia, a atualização

monetária continua a constituir base de mensuração dos

componentes patrimoniais como uma das modalidades de

variação do custo histórico. Sua adoção está em consonância

com o princípio do registro pelo valor original, cujos critérios

se baseiam em valores de saída.

Suponha que uma empresa comercial tenha apresentado, ao final do

exercício, entre outros, os seguintes saldos (em R$ 1.000,00):

• vendas de mercadorias: 2.500 *

• receita de prestação de serviços: 800 *

• descontos concedidos a grandes clientes: 100

• descontos por pagamentos antecipados: 75

• IPI sobre vendas: 180

• ICMS sobre vendas: 240

• ISS sobre serviços prestados: 40

• comissões sobre vendas: 125

* Incluídos os impostos calculados “por dentro”.

Considerando os dados acima, julgue os itens sequentes.

59 A receita líquida das vendas de mercadorias e das prestações

de serviços foi de R$ 2.920.000,00.

60 O faturamento bruto da empresa foi de R$ 3.300.000,00.
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Com referência à consolidação de demonstrações contábeis, julgue
os itens a seguir.

61 Nos procedimentos de consolidação, resultados decorrentes
das transações intragrupo devem ser eliminados. Desse modo,
se a controlada vender por R$ 60.000,00 mercadorias
destinadas ao imobilizado da controladora, que tenham sido
adquiridas por R$ 50.000,00, deve-se eliminar
simultaneamente — nas demonstrações da controlada e da
controladora — o valor de R$ 60.000,00.

62 Uma controladora pode perder o controle sobre uma
controlada mesmo mantendo a sua participação absoluta e
relativa, na hipótese de esta última passar ao controle de
governo, tribunal, administrador ou órgão regulador.

63 As companhias abertas e fechadas cujas participações em
sociedades coligadas e controladas representarem mais de 30%
do valor de seu ativo devem elaborar demonstrações contábeis
consolidadas em substituição às suas próprias demonstrações.

Tendo como referência os princípios e a legislação aplicáveis ao
ICMS, julgue o item seguinte.

64 A conta-corrente do ICMS pode apresentar saldo devedor na
escrituração mercantil. É o caso, por exemplo, de o valor das
compras exceder o das vendas de mercadoria comercializada
pela empresa em determinado período. Esse débito fiscal é
compensável nos períodos subsequentes.

Julgue os itens de 65 a 69, relativos a conceitos e aplicações da
análise econômico-financeira.

65 Considere que um ente público tenha apresentado, ao longo
dos três últimos exercícios, a seguinte situação (valores em
R$ 1.000,00):

rubrica/ano 2008 2009 2010

receita corrente líquida 2.000 2.500 2.800

despesa de pessoal 800 1.200 900

Nessa situação, efetuando-se a análise horizontal e
considerando o exercício 2009 como base da série, é correto
concluir que o índice da receita corrente líquida para 2008 foi
80 e o índice das despesas de pessoal para 2010 foi 0,75.

66 Quando o grau de alavancagem financeira é maior do que um,
o custo do endividamento com os ativos financiados por
terceiros é inferior ao retorno para os acionistas dos
investimentos efetuados com esses recursos de terceiros.

67 EBITDA constitui medida de desempenho operacional que
considera as receitas operacionais líquidas com o acréscimo
das depreciações e amortizações. Trata-se, pois, de um lucro
calculado antes das despesas financeiras e dos tributos
incidentes sobre o resultado. Assim, para efeito de avaliação
do desempenho operacional, excluem-se o impacto das
imobilizações (pela exclusão das depreciações e amortizações)
e os efeitos da estrutura de capital (pela exclusão das despesas
financeiras).

68 Definindo-se o quociente de retorno sobre o patrimônio líquido
como a relação entre a taxa de retorno sobre o ativo e a
percentagem do ativo financiada pelo patrimônio líquido, é
correto afirmar que, para aumentar a taxa de retorno, uma das
opções seria converter obrigações com terceiros em capital
próprio.

69 Considere que uma empresa comercial tenha apresentado os
seguintes dados anuais, em R$ 1.000,00.

mercadorias – estoque inicial: 400
mercadorias – estoque final: 600
CMV: 4.000
fornecedores – saldo inicial: 1.000
fornecedores – saldo final: 1.100

Nessa situação, o prazo médio de pagamento das compras foi
de 90 dias.

À luz da legislação do imposto de renda retido na fonte, julgue os
itens que se seguem.
70 Se a fonte pagadora de rendimento a pessoa física não tiver

efetuado o desconto do imposto de renda devido, e se o
rendimento estiver sujeito ao ajuste na declaração anual, a
responsabilidade do beneficiário pelo recolhimento se
estenderá exclusivamente até a data da entrega tempestiva da
declaração.

71 Se uma fonte pagadora tiver assumido o ônus do imposto
devido pelo beneficiário, à alíquota de 10% sobre rendimento
de R$ 9.000,00, o beneficiário, para compensar o imposto na
declaração, deverá oferecer à tributação o valor de
R$ 10.000,00.

72 O imposto de renda a recolher, correspondente à retenção na
fonte sobre pagamentos efetuados pela empresa a terceiros, a
título de serviços prestados, constitui despesa operacional,
dedutível na apuração do lucro real.
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Com relação à contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL),
julgue os itens subsequentes.

73 As provisões para o pagamento de férias de empregados e de
décimo terceiro salário, embora dedutíveis na apuração do
lucro real, devem ser adicionadas para efeito de determinação
da base de cálculo da CSLL, que é o resultado depois da
constituição do imposto de renda.

74 Quando o resultado apurado segundo o regime de competência,
de acordo com as normas contábeis, for maior que a base de
cálculo utilizada para o cálculo da CSLL, nos termos da
legislação tributária, e essa diferença for temporária, a parcela
da CSLL correspondente a essa diferença será diferida,
registrando-se no ativo.

Julgue os itens que se seguem, relativos ao PIS/PASEP.

75 As contribuições para o PIS/PASEP, que financiam o seguro-
desemprego e o abono dos empregados que recebem até dois
salários mínimos mensais, integram, nos termos definidos pela
Constituição Federal de 1988, a seguridade social e constituem
uma de suas fontes de recursos, incidindo sobre a receita ou o
faturamento do empregador, da empresa e da entidade a ela
equiparada na forma da lei.

76 Há duas regras gerais de apuração para o PIS/PASEP:
incidência não cumulativa e incidência cumulativa. Como a
incidência não cumulativa acarretaria uma perda na
arrecadação e, em princípio, essa perda deveria ser
compensada, adotaram-se alíquotas diferentes: 0,65% para a
incidência cumulativa e 1,65% para a não cumulativa.

Com base nos conceitos e aplicações de custos, julgue os itens de
77 a 83.

77 Os custos de transformação de estoques incluem os custos
indiretos de produção variáveis, que variam conforme a
quantidade produzida. Os custos indiretos de produtos fixos,
que independem do volume da produção, são considerados
despesas operacionais, não compondo o lucro bruto.

78 Um dos problemas mais comuns em estudos de regressão diz
respeito à utilização dos chamados outliers. Algum ou alguns
dados muito discrepantes em relação ao conjunto das
observações podem tornar imprópria a aplicação do método de
regressão. Uma forma de evitar tal problema é desconsiderar
essas observações inusuais.

79 As mercadorias devem ser avaliadas pelo custo de aquisição,
deduzido de provisão para ajuste ao valor de mercado, quando
este for inferior. O valor de mercado pode ser utilizado em
quaisquer circunstâncias no caso de mercadorias fungíveis, se
esse for o costume mercantil.

80 O ICMS a recuperar e os descontos incondicionais concedidos
pelo fornecedor não integram o custo de aquisição de estoques.

81 As mudanças nos métodos de custeamento dos produtos
vendidos e, em consequência, dos estoques não devem afetar
a apuração do resultado do exercício. A mudança deve adequar
o critério do estoque de abertura sobre o critério atual, e o
ajuste correspondente, confrontado com o estoque de
encerramento pelo critério anterior.

82 A identificação dos custos fixos e variáveis é um fator
relevante nos processos decisórios das organizações. Nesse
sentido, é preciso atentar para o fato de que, em determinada
faixa de produção, os custos fixos unitários decrescem com o
aumento da produção, e os custos unitários variáveis são fixos.

83 A análise do ponto de equilíbrio tem algumas limitações. É
preciso considerar, por exemplo, que os custos fixos podem
variar nas extremidades da faixa de volume de produção
estabelecida, e que os custos variáveis tendem a aumentar
quando o nível de utilização da capacidade de produção
instalada se aproxima de seu limite.

Considere os seguintes dados de uma empresa.

receita unitária: R$ 4.000,00
custo variável unitário: R$ 3.000,00
custos fixos totais: R$ 100.000,00

Com referência a esses dados e à análise do ponto de equilíbrio,
julgue os itens seguintes.

84 Se, com a utilização de nova tecnologia, a empresa em questão
reduzir à metade seus custos fixos totais e projetar lucro de
R$ 30.000,00, com margem de contribuição de 20%, então ela
terá de vender R$ 370.000,00.

85 O ponto de equilíbrio da empresa em apreço será alcançado
com a venda de 25,75 unidades.
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Julgue os itens a seguir, relativos às características das contas e à

estrutura do plano de contas único do governo federal, composta

por seis classes de contas.

86 Entre as contas de resultado diminutivo do exercício (variações

passivas) estão as mutações passivas, cujos valores, apesar de

transitarem pela apuração do resultado do exercício, não

afetam a situação líquida da entidade.

87 O resultado da diferença entre os valores registrados no ativo

compensado e aqueles registrados no passivo compensado

deve ser levado diretamente para o grupo patrimônio líquido,

não transitando pelas contas de resultado.

88 Apesar de representarem despesas que contribuem diretamente

para a formação ou aquisição de bem de capital, as contas de

despesas de capital devem ser encerradas ao final de cada

exercício.

Considerando os registros contábeis em operações típicas em

unidades orçamentárias e administrativas, e seus relacionamentos

com os sistemas de contas, julgue os itens que se seguem.

89 A anulação de empenho referente a suprimento de fundos deve

ser contabilizada no sistema de contas orçamentário,

debitando-se a conta de crédito empenhado a liquidar e

creditando-se a conta de crédito disponível.

90 A liquidação de despesa relativa à folha de pagamento deve ser

contabilizada no sistema de contas financeiro, debitando-se

uma conta de despesa e creditando-se uma conta de obrigação

(passivo).

91 A desincorporação de uma dívida de longo prazo pelo seu

pagamento deve ser contabilizada no sistema de contas

patrimonial, debitando-se a respectiva conta de passivo e

creditando-se uma conta de variação ativa (resultado

aumentativo do exercício).

A respeito da elaboração, do acompanhamento e da aprovação do

projeto de lei orçamentária anual (PLOA), julgue os itens a seguir.

92 O anexo de metas fiscais para o exercício a que se referir o

PLOA e para os dois seguintes deve integrar o referido projeto.

93 Caso não esteja previsto no plano plurianual ou em lei que

autorize a sua inclusão, a lei orçamentária não poderá

consignar dotação para investimento com duração superior a

um exercício financeiro.

94 O PLOA deve conter reserva de contingência, cuja forma de

utilização será estabelecida na lei de diretrizes orçamentárias.

Julgue o item seguinte, acerca de métodos, técnicas e instrumentos

do orçamento público.

95 Para medir seu desempenho, é obrigatório que cada programa

de apoio às políticas e áreas especiais tenha ao menos um

indicador.

Em conformidade com a Lei n.o 8.666/1993, julgue os próximos

itens, relativos a licitações para a execução de obras e para a

prestação de serviços.

96 O autor do projeto executivo, seja ele pessoa física ou jurídica,

não poderá participar nem direta nem indiretamente da

execução de obra ou serviço.

97 Caso seja tecnicamente justificável, será permitida a realização

de licitação cujo objeto inclua marcas, características e

especificações exclusivas.

98 Para fins de julgamento das propostas de preço, deverá ser

computada como valor da obra ou serviço a atualização

monetária das obrigações de pagamento.

De acordo com o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal,

julgue os seguintes itens, acerca da contratação de operações de

crédito.

99 A União e os estados não podem condicionar as transferências

constitucionais ao ressarcimento do pagamento da dívida de

outro ente, em razão de garantia prestada.

100 Quando houver comprovação de que a operação atende às

condições e aos limites estabelecidos, os contratos de operação

de crédito externo deverão conter cláusula que estabeleça a

compensação automática de débitos e créditos.
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balanço orçamentário

receita despesa

títulos previsão execução diferenças títulos fixação execução diferenças

corrente 620.000,00 610.000,00 10.000,00 orçamentários e

suplementares

800.000,00 790.000,00 10.000,00

capital 180.000,00 190.000,00 !10.000,00

soma 800.000,00 800.000,00 0,00 soma 800.000,00 790.000,00 10.000,00

déficit 0,00 0,00 0,00 superávit 0,00 10.000,00 !10.000,00

total 800.000,00 800.000,00 0,00 total 800.000,00 800.000,00 0,00

Com base nas informações contidas no balanço orçamentário acima, julgue os seguintes itens.

101 O valor de R$ 10.000,00, apurado na coluna de diferenças da despesa, corresponde a uma economia orçamentária.

102 Considerando que 10% das despesas executadas tenham sido inscritas em restos a pagar, é correto afirmar que o resultado

orçamentário do exercício foi superavitário em R$ 89.000,00.

conta ano 1 ano 2

receita orçamentária 875.000,00 930.000,00

despesa orçamentária 790.000,00 942.000,00

receitas extraorçamentárias 55.000,00 90.000,00

despesas extraorçamentárias 40.000,00 45.000,00

despesas do exercício não pagas (restos a pagar) 60.000,00 42.000,00

saldo do exercício anterior 0,00 ?

saldo para o exercício seguinte ? ?

Com base nos dados acima, e considerando que os restos a pagar do ano 1 tenham sido totalmente pagos no ano 2, julgue os itens a seguir,

relativos ao encerramento dos balanços financeiros dos anos 1 e 2.

103 O valor remanescente para pagamento de restos a pagar no ano 3 foi de R$ 18.000,00.

104 No ano 2, o valor do saldo do exercício anterior foi igual a R$ 60.000,00.

105 No ano 2, o resultado financeiro do exercício apresentou superávit de R$ 175.000,00.
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João pretende efetuar um investimento, comprometendo-se
a depositar uma mesma quantia, por 120 meses consecutivos, em
determinada instituição financeira, que lhe conferirá juros
compostos mensais de 1% pela aplicação. O montante da aplicação
ao final dos 120 meses de depósito, incluído o último depósito, será
de R$ 161.000,00. Um mês após o último depósito, João poderá
fazer retiradas fixas, mensais e consecutivas.

Tendo em vista que, na situação acima descrita, o montante da
aplicação se esgotará após 120 retiradas, e considerando, ainda, que
3,3 e 0,3 são os valores aproximados de 1,01120 e 1,01!120,
respectivamente, julgue os itens que se seguem.

106 Um mês após o último depósito, João deverá retirar a quantia
fixa mensal igual a R$ 2.100,00.

107 A quantia fixa mensal que João comprometeu-se a depositar é
igual a R$ 700,00.

Considerando que cada um dos membros de uma equipe de
analistas formada para elaborar o balanço de determinada empresa
tenha feito 5% do balanço dessa empresa em 2 horas, tendo sido
esse o ritmo de trabalho de todos os analistas da equipe, e sabendo
que o referido trabalho foi concluído em 8 horas, julgue os itens a
seguir.

108 A equipe era composta por 5 analistas.

109 Metade do balanço foi feito por 3 analistas em 6 horas e meia.

Considerando que um empréstimo de R$ 3.000,00 deva ser pago
pelo sistema de amortização constante (SAC) em 3 prestações
mensais consecutivas, com a primeira prestação vencendo um mês
após a tomada do empréstimo e com juros de 5% ao mês, julgue o
item que se segue.

110 A quantia total, soma das 3 prestações, a ser paga será inferior
a 112% ao referido empréstimo.

No que concerne à Constituição do Estado do Espírito Santo, julgue
os itens seguintes.

111 A Lei de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo
(LOJ/ES), de iniciativa do Superior Tribunal de Justiça, deverá
ser encaminhada para aprovação na Assembleia Legislativa, e,
depois, ser submetida à sanção do governador do estado.

112 Compete ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
(TJ/ES) processar e julgar, originariamente, nos crimes
comuns, o vice-governador do estado, os deputados estaduais
e os prefeitos municipais.

113 A vedação ao nepotismo não se encontra prevista
expressamente no texto constitucional do estado do Espírito
Santo, ainda que incidente por determinação de súmula
vinculante do Supremo Tribunal Federal.

114 É permitida a acumulação remunerada de dois cargos públicos
privativos de médico, desde que comprovada a
compatibilidade de horários, limitados os subsídios ao teto
constitucional.

115 Se o servidor público estadual investir-se no mandato de
deputado estadual, perceberá, havendo compatibilidade de
horários, as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem
prejuízo da remuneração do cargo eletivo; inexistindo
compatibilidade, o servidor poderá optar pelos vencimentos de
seu cargo.

Julgue os itens subsequentes, relativos à LOJ/ES.

116 O cargo comissionado de secretário de gestão do foro deve ser
preenchido, exclusivamente, por bacharel em direito.

117 Cada comarca, que compreende um município, ou mais de um,
desde que contíguos, deve receber a denominação da
respectiva sede, podendo ser dividida em varas.

Com relação ao plano de carreiras e de vencimentos dos servidores
efetivos do Poder Judiciário do estado do Espírito Santo, julgue os
itens que se seguem.

118 O servidor que não concordar com o resultado do processo de
promoção poderá interpor recurso, com justificativa e provas
das alegações, no prazo máximo de trinta dias, a contar da data
de publicação do referido resultado.

119 Entre os critérios exigidos para a promoção do servidor
público inclui-se o do limite de três faltas injustificadas no
decorrer dos 24 últimos meses que antecedam o processo de
promoção.

Em relação à lei que dispõe sobre a reestruturação e modernização
da estrutura organizacional e administrativa do TJ/ES, julgue o
próximo item.

120 Cabe a desembargador designado pelo Tribunal Pleno a
supervisão da coordenadoria das varas de infância e juventude.
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