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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Com respeito à análise econômico-financeira de uma sociedade

empresária que segue a estrutura conceitual básica no registro

contábil de suas operações, julgue os próximos itens.

51 Considere que a empresa tenha apresentado os seguintes

resultados contábeis: lucro operacional = R$ 40.000; lucro

líquido = R$ 30.000; ativo total médio = R$ 80.000; passivo

total médio = R$ 35.000; patrimônio líquido médio =

R$ 45.000. Nesse caso, o retorno sobre o ativo foi inferior ao

retorno sobre o patrimônio líquido.

52 Se, em determinado exercício, o indicador de liquidez corrente

for de 2,2, isso indica que a sociedade empresária

correspondente não apresentou problemas de liquidez.

Em uma empresa que comercializa pacotes de ração canina

realizou-se um inventário no final de setembro de 2011 constatando

que havia no estoque 12 pacotes de ração da marca X cujo valor

unitário de aquisição foi de R$ 18,00. Nos meses de outubro e

novembro desse mesmo ano, a empresa adquiriu 40 pacotes de

ração dessa marca ao preço de R$ 20,00 cada pacote e vendeu 35

pacotes a R$ 32,00 o pacote.

Considerando essa situação hipotética bem como as informações e

os métodos de avaliação de estoque admitidos pelos

pronunciamentos do Comitê de Pronunciamento Contábil (CPC),

julgue os itens que se seguem.

53 Se a avaliação do estoque foi feita pelo método da média

ponderada, o estoque da ração canina X, ao final de novembro

de 2011, era inferior a R$ 500,00.

54 Se a empresa utilizou o método “primeiro que entra, primeiro

que sai” (PEPS), o custo da ração canina X vendida nos meses

de outubro e novembro foi de R$ 1.120,00.

55 Suponha que a empresa ofereça serviço de entrega dos

produtos e que todos os 35 pacotes da ração X vendidos em

outubro e novembro tenham sido entregues nos locais

determinados pelos clientes. Nesse caso, todos os custos

relacionados com esse serviço de entrega devem ter sido

incorporados no custo da mercadoria vendida nesse período.

56 Se a referida ração for perecível, com indicação dos prazos de

validade nos pacotes, a empresa não poderá contabilizar seu

estoque de ração canina da marca X pelo método “último que

entra, primeiro que sai” (UEPS), pois, sendo perecível, a

contabilização deve considerar o prazo de validade do produto.
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Julgue os itens a seguir, considerando os pronunciamentos do CPC
e os princípios de contabilidade.

57 Se um grupo econômico for constituído por seis empresas —
uma controladora e cinco controladas —, mesmo que uma das
controladas desenvolva negócios diferentes dos das outras
cinco, a consolidação dos balanços incluirá as seis empresas.

58 Considere que haja duas formas de pagamento para a aquisição
de um ativo imobilizado:

I pagamento de R$ 200 mil, à vista;

II pagamento de R$ 400 mil, em dez parcelas semestrais de
R$ 40 mil.

Se determinada sociedade constituída por ações optar pela
forma II para a aquisição do referido ativo, então, nesse caso,
o valor a ser contabilizado como imobilizado na data da
compra será de R$ 200 mil.

59 Suponha que uma indústria de produtos veterinários tenha
gastado, em 2011, R$ 100 mil na pesquisa de novos produtos.
Nesse caso, no balanço patrimonial de 31/12/2011, o saldo do
grupo ativo intangível considerará essa despesa de R$ 100 mil.

60 A elaboração da demonstração do valor adicionado deve
contemplar os seguintes quatro principais componentes na
distribuição da riqueza: pessoal; insumos adquiridos de
terceiros; impostos, taxas e contribuições; e remuneração de
capitais próprios.

61 Considere que uma empresa, ao levantar as demonstrações
contábeis no final de determinado exercício, tenha identificado
as seguintes obrigações:

I uma obrigação de longo prazo decorrente de
financiamento de ativos, obtido em instituição financeira;

II uma obrigação possível decorrente de reclamações de
clientes, contudo sem expectativa de saída futura de
recursos;

III uma obrigação tributária decorrente de impostos
recuperáveis.

Nesse caso, essa empresa deverá demonstrar no passivo
exigível do balanço patrimonial apenas o valor da obrigação I.

item R$

alienação do imobilizado 2.000

aumento de contas a receber 87.100

aumento de estoques 144.800

aumento de salários/obrigações/outros 463.000

depreciação e amortização do período 143.400

lucro líquido do período 623.200

pagamento de financiamentos 388.000

redução de fornecedores 12.700

tomada de financiamentos 590.000

O quadro acima mostra os dados — relativos ao último exercício —
levantados pelo contador para a preparação da demonstração do
fluxo de caixa de determinada empresa. Com base nesses dados,
julgue os itens subsequentes.

62 O caixa líquido consumido pelas atividades de financiamento
foi inferior a R$ 200 mil.

63 O caixa líquido gerado pelas atividades de investimento foi de
R$ 2 mil.

64 O caixa líquido gerado pelas atividades operacionais da
empresa foi superior a R$ 800 mil.

classificação do
plano de contas

itens do patrimônio
líquido

R$ mil

2.03.02.02 ações em tesouraria 1

2.03.02.01 ágio na emissão de ações 50

2.03.01 capital social 12.000

2.03.04 outros resultados abrangentes 350

2.03.03.02 reserva estatutária 500

2.03.03.01 reserva legal 100

2.03.03 reservas de lucros 600

A tabela acima mostra os dados levantados pelo contador após a

apuração do resultado anual de determinada empresa. Ele notou que

apenas uma conta era redutora. Com base nesses dados, na natureza

dessas contas e na codificação extraída do plano de contas, julgue

os itens a seguir.

65 A conta ações em tesouraria reduziu o patrimônio líquido em

R$ 1 mil.

66 As reservas de capital superaram o valor de R$ 390 mil.

67 O valor do patrimônio líquido foi inferior a R$ 13 milhões.
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gastos R$

custo indireto fixo de fabricação 8.000

custo indireto variável de

fabricação

1.500

despesas administrativas 1.500

despesas de vendas 2.500

mão de obra direta 6.000

materiais diretos 3.000

No mês de dezembro, determinada empresa produziu 1.000

unidades do produto X, e os gastos com essa produção são

mostrados na tabela acima. Com base nesses dados, julgue os itens

que se seguem, referentes aos sistemas de custos gerenciais.

68 De acordo com o sistema de custeio por absorção, o custo total

do produto foi de R$ 18.500,00.

69 Considerando o sistema de custeio variável, o custo unitário do

produto foi inferior a R$ 12,00.

Determinada sociedade empresária, que tem despesas fixas mensais

no valor de R$ 75 mil, realizou, no mês de dezembro, vendas no

valor de R$ 200 mil. Sabendo que essa empresa trabalha com

margem de contribuição percentual de 40%, julgue o próximo item.

70 As despesas variáveis no período somaram R$ 80 mil.

De acordo com o disposto na Lei n.º 4.320/1964, julgue os itens a

seguir acerca da elaboração da proposta orçamentária.

71 Desde que aprovada pelos órgãos competentes, é admitida

emenda ao projeto de lei de orçamento para conceder dotação

superior aos quantitativos previamente fixados em resolução

do Poder Legislativo para a concessão de auxílios e

subvenções.

72 Aos órgãos de controle interno cabe organizar demonstrações

mensais da receita arrecadada, para servirem de base para

estimativa da receita na proposta orçamentária.

Considere as seguintes variações patrimoniais:

A atualização de dívida a pagar de longo prazo, em razão de

variação monetária;

B registro da primeira parcela de depreciação de veículo;

C baixa de material inservível;

D doação de bem considerado inadequado para a entidade;

E baixa de estoque pelo consumo.

Com referência a essas variações patrimoniais, julgue os itens

subsequentes, conforme o disposto na Lei n.º 4.320/1964.

73 Tendo em vista que os ativos são lançados como despesas no

momento da compra, as variações B e E não alteram a situação

patrimonial líquida.

74 As variações A, C e D, por diminuírem a situação patrimonial

líquida e por serem independentes da execução orçamentária,

devem ser registradas como variações passivas

extraorçamentárias.
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No primeiro exercício financeiro de uma entidade governamental,

foi aprovada a lei orçamentária anual (LOA) no valor de

R$ 200.000,00 e foram registrados apenas os seguintes eventos

contábeis nesse exercício financeiro:

< arrecadação de impostos: . . . . . . . . . . . . . . R$ 120.000,00;

< recebimento de bem em doação: . . . . . . . . . . R$ 80.000,00;

< compra de imóvel à vista: . . . . . . . . . . . . . . R$ 100.000,00;

< empenho e liquidação de despesas de água, luz e telefone:

R$ 40.000,00, inscritas em restos a pagar.

Com base nessas informações, julgue os próximos itens, relativos

ao fechamento de balanços públicos desse exercício financeiro, de

acordo com a Lei n.º 4.320/1964.

75 O resultado patrimonial do exercício apresentou superávit no

valor de R$ 80.000,00.

76 O resultado orçamentário do exercício apresentou déficit

orçamentário no valor de R$ 20.000,00.

Acerca do regime de adiantamento denominado suprimento de

fundos, julgue os itens seguintes.

77 O procedimento de concessão de suprimento de fundos por

meio de limite de utilização do cartão deverá ser repetido

integralmente a cada nova concessão.

78 No âmbito do governo federal, os órgãos não poderão

movimentar suprimento de fundos por meio de conta bancária,

ainda que comprovada a impossibilidade da utilização de

cartão de pagamento.

A conta única é o mecanismo que permite a movimentação online

de recursos financeiros de órgãos e entidades ligadas ao SIAFI em

conta unificada. A respeito das características da conta única, julgue

o item a seguir.

79 A ordem bancária, qualquer que seja a sua modalidade, deverá

conter, no campo conta-corrente da unidade gestora emitente,

a expressão “única” ou o número da conta bancária do agente

financeiro que a acatará.

Conforme o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, julgue o

item abaixo, no que se refere à preservação do patrimônio público.

80 A receita de capital derivada da alienação de bens e direitos

que integram o patrimônio público, que foi destinada por lei

aos regimes de previdência social, geral e próprio, pode ser

aplicada no financiamento de despesa corrente.

A respeito dos normativos que regem a contabilização de tributos,

julgue os itens seguintes.

81 A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social

(COFINS) é de caráter tributário.

82 O imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem

como fato gerador o direito de receber determinada soma em

dinheiro.

83 Ao Banco do Brasil S.A. compete repassar recursos federais

aos fundos de participação dos estados, do Distrito Federal e

dos municípios.

84 São exemplos de tributos o imposto sobre a renda e a

contribuição de intervenção no domínio econômico.

85 Compete aos estados definir sobre tributação diferenciada de

produtos em função de sua procedência. 

Acerca da distribuição de receitas tributárias entre os membros da

Federação, julgue os itens que se seguem.

86 Os recursos dos Fundos de Participação dos estados, do

Distrito Federal e dos municípios serão distribuídos na razão

direta da população e da renda per capita de cada ente.

87 Nessa distribuição, a extensão territorial de cada entidade

participante é critério para a distribuição do fundo de

participação dos estados e do Distrito Federal.

88 Do imposto sobre operações com combustíveis, lubrificantes,

energia elétrica e minerais, 60% da arrecadação será

distribuída aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios.

Uma operação de compra de mercadoria, em determinada empresa

comercial, por R$ 6.000,00, sendo 25% à vista, com tributação de

ICMS de 18%, gera

89 despesa de PIS no valor de R$ 39,00.

90 ICMS a compensar no valor de R$ 1.080,00.
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O planejamento de longo prazo envolve a determinação dos
objetivos da empresa e de um plano apropriado para atingir esses
objetivos. O orçamento representa, em termos financeiros e à luz
das condições correntes, a expressão desses planos. Acerca do
orçamento empresarial, julgue os itens a seguir.

91 O orçamento de vendas é o elaborado a partir das vendas
projetadas.

92 O orçamento de caixa consiste em estimativas dos
recebimentos e dos pagamentos de caixa, provenientes dos
níveis de atividades planejados e do uso dos recursos que
foram considerados nos vários orçamentos examinados. Esse
orçamento envolve-se somente com os fluxos de caixa,
excluindo, portanto, todas as despesas que não representam
movimentação de caixa.

93 O orçamento de compras é feito para dimensionamento dos
recursos a serem consumidos no processo produtivo, tendo em
vista o orçamento de vendas. Uma precondição para que se
viabilizem as projeções de vendas é a adequação da capacidade
produtiva instalada da planta com o nível de saídas previstas.

A Lei n.o 6.404/1976 estabelece, para as sociedades por ações, a
obrigatoriedade da adoção do método da equivalência patrimonial
na avaliação de investimentos em coligadas, controladas e em
outras sociedades que façam parte de um mesmo grupo ou estejam
sob controle comum. Com relação aos conceitos legais acerca do
assunto, julgue os itens que se seguem.

94 Influência significativa existe quando a investidora detém ou
exerce o poder de participar nas decisões das políticas
financeira ou operacional da investida, sem controlá-la.

95 São coligadas as sociedades nas quais a investidora tenha
influência significativa.

96 Controlada é a sociedade na qual a controladora, diretamente
ou por meio de outras controladas, é titular de direitos de sócio
que lhe assegurem, de modo permanente, preponderância nas
deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos
administradores.

A respeito dos critérios de atribuição de preços aos inventários
físicos, julgue os itens subsequentes.

97 Se uma empresa possui 55 mercadorias disponíveis para venda
pelo custo de aquisição total de R$ 7.260,00, então o seu custo
unitário médio será superior a R$ 133,00.

98 PEPS (primeiro que entra e primeiro que sai) é o critério em
que os estoques são avaliados com base nas primeiras
aquisições. Esse critério não é aceito pelo fisco federal porque
gera o menor lucro quando utilizado para apuração do CMV.

produto
custos direto e

indireto variáveis

(em R$ )

custo direto fixo
(em R$ )

custo total
(em R$ )

preço de venda
(em R$ )

L 780 230 1.010 1.550

 M 1.100 100 1.200 2.000

N 1.000 200 1.200 1.700

Com base na tabela acima, julgue os próximos itens, considerando
a margem de contribuição dos produtos L, M e N.

99 Dos produtos L, M e N, o produto M é o que possui o maior
valor de margem de contribuição.

100 O valor do custo fixo não integra o cálculo da margem de
contribuição.

101 O valor da margem de contribuição do produto L é de
R$ 540,00.

Considerando o processo de conversão de demonstrações contábeis

em moedas estrangeiras, o método de conversão adotado pelo CPC

02, inspirado na IAS 21, é o método da taxa corrente. A conversão

será realizada a partir de demonstrações na moeda estrangeira, já

ajustadas aos critérios brasileiros. Acerca desse assunto, julgue os

itens subsequentes.

102 Os ativos e passivos são convertidos utilizando-se a taxa de

abertura (denominada taxa flutuante) na data do respectivo

balanço.

103 Na demonstração do resultado, existem receitas e despesas que

não são convertidas utilizando-se as taxas cambiais em vigor

nas datas das transações, nem mesmo pela taxa média do

período.

Acerca do tratamento contábil das operações de leasing, julgue os

itens subsecutivos.

104 Um arrendamento mercantil será classificado contabilmente

como financeiro se transferir substancialmente todos os riscos

e benefícios inerentes à propriedade; caso contrário, o

arrendamento será classificado como operacional.

105 Nas demonstrações contábeis do arrendador, os pagamentos da

prestação do arrendamento mercantil operacional serão,

durante o prazo do arrendamento mercantil, reconhecidos

como despesa em base linear, exceto se outra base sistemática

for mais representativa do modelo temporal do benefício do

usuário.
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Em 31/12/2010, Marcos adquiriu um terreno por

R$ 24.000,00; em 30/04/2011, investiu R$ 7.000,00 na construção

de muros para cercar a área; e, em 31/08/2011, ele o vendeu por

R$ 82.000,00.

Com base nessas informações e sabendo que, até o fim do mês de

abril de 2011, o índice de inflação oficial acumulado no ano foi de

3,2%, e que, até o fim do mês de agosto, foi de 4,4%, julgue os

itens seguintes, considerando 892 = 7.921.

106 Desprezando-se os efeitos da inflação, é correto afirmar que a

taxa interna de retorno quadrimestral obtida por Marcos, após

a venda do terreno, foi inferior a 70%.

107 A taxa de inflação acumulada até o fim do mês de abril de

2011 equivale a uma taxa mensal constante inferior a 0,8%.

108 A taxa de inflação acumulada desde o início do mês de maio

até o fim do mês de agosto foi igual a 1,2%.

109 Supondo que a valorização do imóvel adquirido por Marcos se

limitasse ao valor gasto com a construção do muro,

devidamente atualizado pela inflação, o valor do imóvel na

data da venda seria inferior a R$ 32.200,00.

110 O lucro real obtido por Marcos na venda do terreno foi

superior a R$ 49.800,00.

111 O lucro nominal obtido por Marcos sobre o preço de venda foi

superior a 70%.

Marcelo depositou, anualmente, no período de 31/12/2001, data em

que fez o primeiro depósito, até 31/12/2010, o equivalente a 12%

de sua renda bruta anual em um plano de previdência privada, cujo

rendimento efetivo anual, no período, foi equivalente a 10% ao ano

(fase de depósitos). Exatamente um ano após realizar o último

depósito, iniciou um processo de retiradas mensais, de igual valor,

que deverá durar exatamente 120 meses. Os valores remanescentes

na conta, após cada retirada, continuarão a se captalizar,

mensalmente, à razão de 1% ao mês (fase de retiradas). Sabendo

que a renda bruta anual de Marcelo permaneceu inalterada ao longo

da fase de depósitos, julgue os itens a seguir, desconsiderando os

efeitos da inflação e considerando

 e .S      = 16
1010

a      = 69,4
119 1

112 Supondo que, no ano correspondente ao período entre a fase de

depósito e a de retiradas, o rendimento sobre os valores

aplicados por Marcelo tenha sido igual a 10%, então o valor

total acumulado por Marcelo até o momento imediatamente

anterior ao início da fase de retiradas foi superior a 17 vezes o

valor de sua renda bruta anual.

113 Se, até o momento em que decidiu realizar as retiradas

mensais, Marcelo houvesse acumulado na conta de seu plano

R$ 41.640,00, a soma algébrica dos valores retirados por ele

ao longo de um ano na fase de retiradas seria superior a

R$ 7.000,00.

114 A taxa remuneratória auferida por Marcelo na fase de

depósitos corresponde a uma taxa nominal mensal inferior a

1,05%.

115 Se o valor anual depositado por Marcelo foi de R$ 20.000,00,

então sua renda bruta anual era superior a R$ 166.000,00.

José, Pedro e Carlos adquiriram juntos, à proporção de 1/3
para cada um, um terreno pelo valor de R$ 30.000,00. Cinco por
cento desse valor deverá ser pago por eles como entrada e o
restante, dividido em doze prestações mensais e sucessivas. A
primeira delas deverá ser paga 30 dias após o pagamento da
entrada.

Com base nessas informações e considerando ,a      = 11,26
1

julgue os itens a seguir.

116 Caso o sistema de parcelamento utilizado seja o de
amortização constante à taxa mensal de 1%, o valor dos juros
pagos na 4.ª parcela será inferior a R$ 200,00.

117 Supondo que o sistema de parcelamento adotado seja o de
amortização constante, o saldo devedor, imediatamente após o
pagamento da 4.ª parcela, será inferior a R$ 20.000,00.

118 Caso o parcelamento seja feito pelo sistema Price de
amortização, à taxa mensal de 1%, o valor da prestação será
superior a R$ 2.500,00.

119 Se o sistema de parcelamento adotado for o de amortização
constante, o valor mensal da amortização será superior a
R$ 2.400,00.

120 Se o parcelamento for feito pelo sistema Price, à taxa de juros
de 1% ao mês, o saldo devedor, imediatamente após o
pagamento da primeira prestação, será superior a
R$ 26.300,00.
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PROVA DISCURSIVA

• Faça o que se pede a seguir, usando o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, transcreva o texto para a

FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, no local apropriado, pois não serão avaliados fragmentos de

texto escritos em locais indevidos.

• Qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de trinta linhas será desconsiderado.

• Na folha de texto definitivo, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha qualquer

assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.

Dilma sanciona comissão da verdade e lei de acesso à informação

A presidenta Dilma Rousseff sancionou, em 18 de novembro, a lei que permite aos cidadãos ter

acesso a informações públicas e a lei que cria a Comissão da Verdade. Em cerimônia no Palácio do Planalto,

Dilma destacou que essas duas leis "representam um grande avanço nacional e um passo decisivo na

consolidação da democracia brasileira". "A informação torna-se aberta em todas as suas instâncias. O poder

público torna-se mais transparente", completou a presidenta.

Internet: <www.estadao.com.br> (com adaptações).

Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo a respeito do seguinte tema.

ACESSO À INFORMAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO

Ao elaborar seu texto, comente, necessariamente, sobre os seguintes aspectos:

< origens e objetivo da Comissão da Verdade;

< objetivo da Lei de Acesso à Informação.
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