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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

No que se refere às modificações na contabilidade brasileira, em
função dos pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPC) e às modificações provocadas pela Resolução
CFC n.E 1.282/2010 nos princípios fundamentais de contabilidade,
julgue os itens a seguir.

51 É necessária a ponderação da relação entre a oportunidade e a
confiabilidade do registro contábil, tendo em vista o risco de
perda de relevância da informação contábil.

52 Gastos com o desenvolvimento de nova tecnologia de
transmissão de dados devem ser reconhecidos imediatamente
como despesas do período em que ocorrerem.

53 A classificação de instrumentos financeiros em categorias é
atribuição exclusiva dos gestores da entidade que os possui.

54 Valor adicionado é a diferença entre montante de vendas,
inclusive impostos, deduzidos os insumos fornecidos por
terceiros, obedecendo, portanto, aos conceitos da
microeconomia.

55 O princípio da oportunidade obriga a simultaneidade do
registro das receitas e de suas despesas correlatas.

56 A aceitação da avaliação de itens patrimoniais ao valor justo,
valor presente, valor realizável e a custo corrente motivou a
extinção do princípio do registro pelo valor original.

Com relação aos componentes patrimoniais, suas variações e sua
representação contábil, julgue os itens seguintes.

57 Um instrumento financeiro adquirido por R$ 100,00, que tenha
rendido R$ 30,00 de juros em determinado período, mas que
possua valor de mercado de R$ 150,00, impactará o patrimônio
líquido, caso esse instrumento se classifique como disponível
para venda.

58 A retenção de imposto de renda sobre os salários dos
empregados é exemplo de fato contábil modificativo.

59 O valor do ágio pago em uma combinação de negócios em
função da expectativa de rentabilidade futura é exemplo de
ativo intangível.

60 A renovação de uma dívida bancária por meio da contração de
nova dívida com valor superior representa um fato contábil
modificativo diminutivo em função do impacto dos novos juros
sobre o patrimônio dos sócios.

61 O tratamento contábil diferenciado dado a uma duplicata
descontada em uma empresa de factoring, em relação a uma
duplicata descontada em banco, justifica-se em função da
questão da transferência de riscos e benefícios.

No tocante à apuração do resultado societário, julgue os itens que
se seguem.

62 A receita líquida das vendas e serviços é obtida a partir da
receita bruta, menos as deduções das vendas, os abatimentos e
os impostos sobre as vendas.

63 O resultado do exercício é apurado pelo confronto de receitas
e de custos do exercício, de acordo com o regime de
competência.

64 Os juros embutidos nas compras a prazo de mercadorias para
comercialização e de matérias-primas para industrialização
impactam o resultado do exercício por ocasião da venda da
mercadoria ou do produto.

ativo operacional médio R$ 1.500.000
giro do ativo 2,75
retorno sobre investimentos 25%
imobilização do patrimônio líquido 1,25
imobilizado total R$ 500.000

A tabela acima mostra a situação patrimonial e financeira de uma
entidade hipotética, que não possui investimentos permanentes nem
ativos intangíveis. Julgue os itens subsequentes, com base nas
informações da tabela.

65 O aumento de 15% nos investimentos para aplicação em um
novo projeto que proporcione retorno de 20% implica redução
inferior a dois pontos percentuais no retorno total sobre
investimentos da entidade.

66 A margem operacional de lucro é superior a 10%.

67 O índice de liquidez geral é inferior a 1,00.

68 O índice de retorno sobre o patrimônio líquido é superior a
1,00.

69 Se o montante dos direitos realizáveis de longo prazo for igual
ao dos capitais de terceiros de longo prazo, a liquidez corrente
será superior a 1.
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item ano 2 ano 1

ativo total 1.964.276 1.761.331

ativo circulante 1.144.036 1.001.846

ativo circulante financeiro 555.030 529.419

ativo circulante cíclico 589.006 472.427

ativo não circulante 820.240 759.485

passivo total 1.964.276 1.761.331

passivo circulante 605.060 453.400

passivo circulante financeiro 300.151 112.674

passivo circulante cíclico 304.909 340.726

passivo não circulante 1.359.216 1.307.931

patrimônio líquido 955.969 753.209

A tabela acima mostra em unidades monetárias o balanço

patrimonial de uma entidade ajustado para fins de análise

econômico-financeiro. Com base na tabela, julgue os itens

subsequentes.

70 Sabendo que o imobilizado representava 60% do ativo não

circulante de cada ano, é correto afirmar que houve

crescimento do índice de liquidez geral.

71 Houve redução na necessidade de capital de giro no período.

72 O saldo em tesouraria apresentou variação positiva inferior a

40%.

Julgue os itens a seguir, referentes aos efeitos inflacionários sobre

o patrimônio das empresas.

73 O efeito contábil da inflação no ativo permanente tem como

contrapartida um saldo credor de correção monetária, que,

indiretamente, reconhece o ganho com os passivos monetários.

74 Os itens monetários do balanço patrimonial possuem um

mecanismo de proteção contra a inflação intrínseca, em função

de seu valor econômico ser relacionado ao valor de mercado.

Com base nas disposições legais, julgue os itens subsequentes,

acerca de destinação de resultado.

75 A reserva de incentivos fiscais, que pode ser excluída da base

de cálculo do dividendo obrigatório, é a parcela do lucro

líquido decorrente de doações ou subvenções governamentais

para investimentos.

76 A reserva para contingências é uma parcela retida para cobrir

perda provável, razoavelmente estimada, sendo calculada na

base de 10% do lucro líquido do exercício.

77 A reserva legal deixa de ser constituída caso seu saldo seja

equivalente a 20% do capital social ou se, com o acréscimo dos

saldos das reservas de capital, atingir 30% do capital social. 

Acerca de aspectos legais e técnica contábil adequada para a
avaliação de estoques, julgue os próximos itens.

78 Os estoques obsoletos ou inservíveis são avaliados pelo valor
líquido de realização; os estoques invendáveis são avaliados
pelo custo histórico corrigido pelo índice de inflação oficial.

79 Os estoques com mercadorias, matérias-primas e outros
materiais e componentes são avaliados pelo custo de aquisição,
que é atualizado monetariamente, ou pelo valor de mercado,
quando este for maior.

A respeito das premissas de custos para a tomada de decisões,
julgue o item a seguir.

80 O custo perdido (sunk costs) é aquele que já ocorreu e não
pode ser evitado, independentemente da decisão do gestor.

Com relação aos sistemas de custos e às informações gerenciais,
julgue os itens seguintes. 

81 O sistema de acumulação por ordem de produção é utilizado
quando os produtos são fabricados sob métodos de produção
em massa ou em processo contínuo. 

82 No sistema de acumulação de custos por processo, o cálculo do
custo unitário para cada ordem é igual ao custo total dividido
pelo número de unidades efetuadas na ordem de produção. 

Julgue os próximos itens, acerca da relação custo-volume-lucro.

83 A margem de contribuição unitária é a diferença entre a receita
e a despesa variável unitária de cada unidade do produto, o que
representa o valor que cada unidade efetivamente contribui
para o pagamento dos gastos fixos e para a formação do lucro
da empresa.

84 O ponto de equilíbrio ocorre quando a receita total é igual ao
gasto total (custo e despesas), gerando resultado nulo. O
principal objetivo do ponto de equilíbrio é indicar o nível
mínimo de venda ou produção para o alcance do lucro
desejado.

85 Os principais indicadores na análise de custo, volume e lucro
são a margem de contribuição e o ponto de equilíbrio, que são
formulados a partir dos componentes custo fixo, despesa fixa,
custo variável, despesa variável e preço de venda.
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Com relação à elaboração de demonstrações contábeis pela

legislação societária, aos princípios fundamentais da contabilidade

e aos pronunciamentos contábeis do Comitê de Pronunciamentos

Contábeis (CPC), julgue os itens que se seguem.

86 A demonstração do resultado do exercício (DRE) é a

exposição ordenada, de forma dedutiva, do resultado das

operações da empresa durante um determinado período, de

forma a destacar o resultado líquido do período. A DRE

engloba todas as receitas, despesas, ganhos e perdas do

exercício, devidamente pagos e recebidos, em virtude do

regime de competência.

87 Nas consolidações, o goodwill é o excesso de valor pago pela

investidora por sua participação sobre os ativos da subsidiária,

devendo ser registrado no ativo não circulante denominado

investimentos. 

88 Define-se o valor adicionado como a riqueza criada pela

empresa. Em geral, ele representa a diferença entre o valor das

vendas e os insumos adquiridos de terceiros, incluindo-se,

ainda, o valor adicionado recebido em transferência (ou seja,

o que for produzido por terceiros e transferido para a

entidade).

89 Na demonstração do fluxo de caixa, os títulos patrimoniais e

não patrimoniais adquiridos com a intenção de revenda devem

ser classificados nas atividades de investimento.

90 Na demonstração do fluxo de caixa (DFC) pelo método

indireto, os aumentos no ativo circulante provocam o uso de

dinheiro, enquanto as reduções geram caixa. Por esse mesmo

método de elaboração da DFC, os aumentos de passivo

circulante evitam a saída de mais dinheiro, enquanto as

reduções significam que os pagamentos foram efetuados.

Julgue os próximos itens, de acordo com as normas e os conceitos

relativos a controle de estoques.

91 No inventário permanente, considera-se o critério do custo

médio ponderado móvel (ou, alternativamente, o custo de

mercadorias adquiridas mais recentemente) para a apuração do

custo de aquisição. No inventário permanente, somente é

aceitável o critério primeiro a entrar primeiro a sair (first in

first out).

92 Para o fisco federal, as mercadorias, as matérias-primas e os

bens em almoxarifado devem ser avaliados pelo custo corrente

corrigido. 

A respeito de tributos recuperáveis, incorporação e equivalência

patrimonial, julgue os itens seguintes.

93 De acordo com a legislação tributária, para se creditar do

ICMS, é necessário que este imposto esteja corretamente

destacado em documento fiscal hábil.

94 Como a avaliação dos investimentos permanentes pelo método

de equivalência patrimonial baseia-se no ativo das controladas

e coligadas, é correto afirmar que os investimentos avaliados

por esse método sofrerão mutação simultaneamente ao

resultado das investidas.

95 A incorporação envolve apenas sociedades que tenham

patrimônio positivo, logo não há incorporação de sociedade de

patrimônio negativo, pois essa operação representaria uma

assunção de dívidas com consequente extinção.

Com relação ao imposto de renda, à contribuição social e ao ICMS

da pessoa jurídica, julgue os itens a seguir.

96 A empresa optante pela tributação pelo lucro presumido deve

fazer a retenção do IR na fonte, referente aos valores de

dividendos distribuídos a sócios majoritários.

97 As empresas que podem adotar a tributação do imposto de

renda na forma do lucro presumido não são obrigadas a

fazê-lo, podendo optar pela tributação com base no lucro real.

98 As empresas que optarem pelo lucro presumido para a

tributação do imposto de renda e da CSLL não podem fazer

deduções dos valores doados para o fundo da criança e do

adolescente no cálculo do imposto devido, após a definição do

valor da receita estimada para a apuração do tributo.

99 Sobre as aplicações financeiras incide o imposto de renda na

fonte, contudo, no caso dos fundos de investimentos, a

tributação somente ocorre após o resgate das quotas do

principal investido.
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A respeito do PIS/PASEP, da COFINS, da CIDE e das

participações governamentais, julgue os itens seguintes.

100 Os recursos arrecadados em função da CIDE sobre

combustíveis podem ser destinados a subsidiar o transporte de

álcool combustível, bem como financiar projetos ambientais de

redução do impacto ambiental da indústria do petróleo e

programas de melhoria de estradas ferroviárias.

101 A CIDE sobre combustíveis incide sobre a importação, a

exportação e a comercialização de derivados de petróleo e

álcool etílico combustível.

102 A CIDE incidente sobre a venda de combustíveis é de

competência da União, que repassa parte de sua arrecadação

aos estados e estes, por sua vez, distribuem um quarto de sua

parte aos municípios.

103 Os recursos da contribuição parafiscal das empresas para o

PIS/PASEP são vinculados às contas individuais dos

trabalhadores, mas somente aqueles que recebem até dois

salários mínimos mensais recebem o abono anual.

104 A COFINS é calculada sobre o faturamento das empresas,

incluídas as prestadoras de serviços advocatícios e contábeis.

105 É vigente o incentivo de suspensão da COFINS a empresas

exportadoras de produtos alimentícios, no caso de exportação

de mais de 50% de sua produção para o exterior.

Julgue os próximos itens, acerca da contabilidade aplicada ao setor

público.

106 O Sistema de Contabilidade Federal utiliza as técnicas

contábeis para registrar atos e fatos relacionados com a

administração financeira e patrimonial da União, não

contemplando os eventos orçamentários.

107 O objeto da contabilidade pública consiste no patrimônio das

pessoas jurídicas de direito público e privado.

108 O sistema de custo fornece informações à administração

pública sobre os custos dos programas, dos projetos e das

atividades desenvolvidas, de forma a verificar o bom uso dos

recursos públicos.

109 O registro da receita prevista na lei orçamentária anual é

efetivado em contas de natureza orçamentária.

110 O princípio da entidade aplicado ao setor público se afirma na

autonomia patrimonial, que tem sua origem na destinação

social do patrimônio e na responsabilização pela

obrigatoriedade da prestação de contas pelos agentes públicos.

Julgue os itens seguintes com relação às demonstrações contábeis

e às receitas e despesas públicas.

111 No balanço financeiro, a despesa orçamentária deve ser

informada pelos valores realizados, incluindo-se as despesas

pagas e aquelas relativas à inscrição de restos a pagar.

112 A receita orçamentária está sujeita às classificações

institucional, funcional e econômica.

113 O suprimento de fundos será contabilizado como despesa

efetiva e realizada quando forem prestadas contas pelo

ordenador da despesa.

114 O cancelamento de créditos inscritos em dívida ativa provoca

uma desincorporação do direito a receber, que reflete

negativamente no resultado do exercício por causar uma

variação passiva.

Com relação ao plano de contas aplicado ao setor público e à conta

única do tesouro, julgue o item abaixo.

115 Os ingressos de recursos na conta única do tesouro ocorrem

por meio de documento de arrecadação de receitas federais, da

guia de recolhimento da União, da guia de recolhimento do

FGTS e informações à Previdência Social.

De acordo com o Código Tributário Nacional e com o Processo

Administrativo Fiscal aplicável aos créditos tributários da União,

julgue os itens a seguir.

116 A transação, também denominada novação, é uma modalidade

de suspensão do crédito tributário.

117 A ausência de identificação da autoridade fiscal na notificação

de lançamento de tributo constitui nulidade insanável.

118 No cálculo do valor de taxa, é correto adotar um ou mais

elementos da base de cálculo própria de determinado imposto,

desde que não haja integral similitude entre uma base e outra.

119 Pode a autoridade administrativa recusar o domicílio eleito

pelo contribuinte que dificultar a arrecadação ou a fiscalização

do tributo.

120 Compete ao presidente do Conselho Administrativo de

Recursos Fiscais, observado o devido processo legal, decidir

sobre a perda de mandato dos conselheiros que incorrerem em

falta grave.
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