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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Julgue os itens a seguir, referentes aos impactos provocados por

fatos contábeis no patrimônio de uma companhia aberta.

51 O ajuste a valor presente de duplicatas a receber no longo

prazo implica registro a crédito da própria conta de duplicatas

a receber e registro a débito de uma conta de despesa.

52 A antecipação de salários a funcionários resulta em registro a

débito de despesas e em registro a crédito de uma conta de

ativo.

53 No caso de disponibilidades em moeda estrangeira, a variação

cambial decorrente do ajuste do saldo em moeda nacional à

taxa de câmbio vigente na data de atualização da demonstração

contábil deve ser reconhecida na conta ajustes de avaliação

patrimonial, no patrimônio líquido.

54 A emissão de ações por um preço superior ao seu valor

nominal provoca aumento simultâneo no valor do capital social

e das reservas de capital da companhia emissora.

Com relação aos indicadores empregados para a análise de

demonstrações financeiras, julgue os itens subsequentes.

55 O índice preço/lucro fornece a estimativa da quantidade de

anos (ou exercícios sociais) que um investidor levará para

recuperar o capital investido em uma empresa. Essa

informação, no entanto, não é uma variável estática, devendo

ser incorporadas em seu cálculo as contínuas mudanças nos

elementos que a compõem, de modo a torná-la dinâmica em

relação a decisões futuras.

56 Em se tratando na análise horizontal, números-índice inferiores

a 100 indicam variação positiva no saldo de determinada

rubrica contábil de um período-base para outro.

57 Liquidez corrente igual a 1,2 e liquidez geral igual a 0,8

revelam uma situação em que a menor capacidade de

pagamento de dívidas encontra-se na relação desfavorável

entre os recebíveis e os exigíveis de longo prazo, na data da

apuração dos indicadores.

58 A baixa, como prejuízo, de um estoque obsoleto afeta os

índices de liquidez corrente, de liquidez seca, de liquidez geral,

de rotação de estoques e de rentabilidade do patrimônio

líquido.

59 Haverá alavancagem financeira positiva sempre que a taxa de

retorno proporcionada pelos ativos em que os recursos serão

investidos for maior que a taxa de retorno exigida pelos

fornecedores desses recursos, o que proporciona benefícios aos

acionistas da empresa.

60 O valor patrimonial de uma ação ordinária revela o montante

que seria distribuído aos acionistas com direito a voto se todos

os ativos fossem vendidos pelo seu valor de mercado e se, com

o resultado obtido nessa venda, todos os credores fossem

pagos.

Considerando os pronunciamentos técnicos do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC), julgue os itens seguintes.

61 A depreciação decorrente do uso de máquinas e equipamentos
na produção de determinado bem deve ser reconhecida como
custo do bem produzido, o que provoca redução imediata no
resultado contábil da empresa.

62 Para fins de teste do valor recuperável de um ativo, dois
valores são considerados para a comparação com o valor
contábil: o valor de venda e o valor em uso desse ativo,
devendo ser escolhido o maior entre os dois.

63 Os estoques devem ser avaliados pelo seu valor de custo —
que inclui todos os custos de aquisição e de transformação,
assim como outros gastos realizados para trazer os estoques à
sua condição e à sua localização atuais — ou pelo seu valor
realizável líquido, dos dois, o menor.

64 As provisões são obrigações presentes que devem ser
reconhecidas como passivos, desde que se possa fazer uma
estimativa razoável do seu valor. Os passivos contingentes, no
entanto, por representarem obrigações possíveis ou obrigações
que não atendem aos critérios de reconhecimento estabelecidos
pelo CPC, não são reconhecidos como passivos na
contabilidade.

Com relação aos critérios estabelecidos pela legislação societária
em relação à classificação de itens no balanço patrimonial de uma
sociedade anônima, julgue os próximos itens.

65 A parcela não realizada do capital social é apresentada no
patrimônio líquido, de modo a retificar o saldo do capital já
subscrito pela empresa.

66 Seguros com vigência de doze meses, pagos antecipadamente
devem ser classificados no ativo circulante.

67 Se forem colocados à venda, os bens imóveis que estiverem
sendo utilizados na manutenção das atividades da empresa
deverão ser transferidos de imobilizado para investimentos, no
ativo não circulante.

Com relação à destinação de resultados de uma sociedade anônima,
julgue os itens que se seguem.

68 Se o valor do dividendo obrigatório a ser distribuído pela
empresa for superior ao da parcela realizada do lucro líquido
do exercício, será permitida a destinação do valor excedente
para a constituição da reserva de lucros a realizar.

69 Os prejuízos acumulados e a provisão para imposto de renda
serão excluídos da base de cálculo das participações
estatutárias de empregados, administradores e partes
beneficiárias, devendo esses valores ser determinados,
sucessivamente e nessa ordem, com base nos lucros
remanescentes após a dedução da participação anteriormente
calculada.

70 Dividendos podem ser pagos à conta de reservas de lucros, mas
não à conta de reservas de capital.
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Uma indústria que fabrica um único produto alcançou

lucro líquido operacional de R$15.000 ao vender 50.000 unidades

desse produto, tendo obtido receita total de R$ 200.000,00. Os

custos variáveis dessa indústria consomem 60% de sua receita.

Com base nessas informações, julgue os itens subsequentes,

considerando a análise custo-volume-lucro.

71 O grau de alavancagem operacional da empresa é superior a 5.

72 A margem de segurança atual dessa empresa é superior a

10.000 unidades.

73 Se não houver alteração na estrutura de custos ou no preço de

venda, um aumento de 2.500 unidades vendidas ocasionará um

aumento de R$ 6.000,00 no lucro líquido operacional.

caixa e equivalente de caixa aumento de R$ 62

contas a receber redução de R$ 17

estoque de mercadorias aumento de R$ 49

imobilizações aumento de R$ 123

depreciação acumulada aumento de R$ 93,00

contas a pagar aumento de R$ 44,00

salários a pagar aumento de R$ 3,00

tributos a recolher aumento de R$ 6,00

títulos a pagar aumento de R$ 2,00

obrigações de longo prazo redução de R$ 43,00

imposto de renda parcelado redução de R$ 2,00

capital social aumento de R$ 2,00

lucros retidos aumento de R$ 112,00

A tabela acima apresenta as variações entre os dois últimos

exercícios das contas patrimoniais de determinada empresa.

Sabendo que essa empresa obteve lucro líquido no exercício atual

de R$ 140,00 e pagou, em dinheiro, dividendos no valor de

R$ 28,00, julgue os itens seguintes.

74 O total de aplicações de caixa é superior a R$ 240,00.

75 O total de fontes de caixa é superior a R$ 300,00.

Com relação à elaboração de demonstrações contábeis, balanço

patrimonial, demonstração do resultado do exercício e

demonstração do valor adicionado, julgue os itens a seguir.

76 A demonstração de valor adicionado, elemento integrante do

balanço social, consiste em uma reorganização das

informações contidas na demonstração do resultado do

exercício, sem se considerarem informações adicionais.

77 O balanço patrimonial demonstra a composição qualitativa do

patrimônio da entidade.

78 De acordo com a regra do corredor, reconhece-se o ganho ou

a perda atuarial quando os ganhos excederem 5% do valor

presente da obrigação atuarial e as perdas excederem 20% do

valor justo dos ativos do plano.

Uma empresa comercial que vende apenas no mercado
nacional apurou, por meio de inventário físico, um saldo inicial de
200 unidades de determinado produto, ao custo unitário de
R$ 100,00, em 31/12/2012. Durante o mês de janeiro de 2013, a
empresa efetuou as seguintes transações com o referido produto,
todas tributadas à alíquota de 16% de ICMS:

• 1/1/2013 6 compra de 50 unidades, por R$ 6.547,62;

• 1/1/2013 6 venda de 50 unidades, por R$ 11.904,76;

• 10/1/2013 6 compra de 10 unidades, por R$ 1.250,00;

• 15/1/2013 6 venda de 170 unidades, por R$ 23.809,52;

• 30/1/2013 6 venda de 25 unidades, por R$ 5.952,38.

Com base nessas informações, julgue os itens subsecutivos.

79 Após a realização da apuração de ICMS mensal, será obtido
um saldo líquido a compensar superior a R$ 6.000,00.

80 Pelo PEPS, o custo dos produtos vendidos foi inferior a
R$ 25.000,00.

81 Caso haja IPI sobre as compras, seu valor comporá o custo do
estoque.

82 Pelo UEPS, o saldo final do estoque será igual a R$ 1.600,00.

RASCUNHO
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A respeito da utilização de sistemas de custos para fins de avaliação
de estoques, julgue os itens seguintes.

83 Em uma empresa industrial, os custos de produção de
determinado período são compostos por custos de conversão
e custos de matéria-prima direta.

84 As empresas cujos produtos são tributados pelo IPI e as
empresas cujas vendas são tributadas pelo ICMS dão
tratamento semelhante aos respectivos tributos.

85 O método de custeio por absorção é adequado para a apuração
de custos dos estoques para fins de elaboração de relatórios
societários, mas o sistema de custeio ABC (activity-based
costing) não pode ser utilizado para essa finalidade.

86 De acordo com princípio da realização da receita, o
reconhecimento da receita originada da venda de produtos
fabricados pela empresa deve ocorrer, simultaneamente, ao
reconhecimento dos respectivos custos de produção.

A contabilidade de custos tem duas funções relevantes:
o auxílio ao controle e a ajuda às tomadas de decisões. (...) No que
tange à decisão, seu papel (...) consiste na alimentação de
informações sobre valores relevantes que dizem respeito às
consequências de curto e longo prazo.

Martins Eliseu. Contabilidade de Custos. 9. ed. São Paulo : Atlas, 2008.

Tendo o trecho acima como referência inical, julgue os itens a
seguir.

87 A diferença fundamental entre o custeio por absorção e o
custeio variável reside no tratamento dado, respectivamente,
aos custos e às despesas fixas.

88 Um custo fixo sobre o qual a gerência apenas possa tomar
decisões de longo prazo é denominado custo fixo
comprometido.

89 A contabilidade de custos alimenta com informações tanto as
fases de planejamento quanto as fases de execução e controle
do ciclo PDCA.

90 O sistema de custo padrão, exemplo de sistema voltado à
decisão, pode se beneficiar das informações disponibilizadas
pela contabilidade de custos.

Acerca das demonstrações contábeis e dos registros aplicados ao
setor público, julgue os itens que se seguem.

91 O registro do recebimento da doação de um veículo
exemplifica transação representada pela variação patrimonial
quantitativa aumentativa. Esse tipo de transação dá origem a
lançamentos contábeis independentes da execução
orçamentária, que devem ser realizados no subsistema de
informações patrimoniais.

92 Os restos a pagar do exercício corrente devem ser incluídos na
receita extraorçamentária, para compensar sua inclusão na
despesa orçamentária, devendo seus impactos ser devidamente
evidenciados no balanço orçamentário.

93 Na avaliação dos elementos patrimoniais, os bens de
almoxarifado deverão ser evidenciados pelo valor justo, sendo
custo ou mercado, optando-se pelo maior.

94 Os registros contábeis relativos à previsão da receita e à
dotação da despesa ocorrem concomitantemente com o início
da administração orçamentária, após a publicação e a entrada
em vigor da lei orçamentária.

95 O registro da realização da receita de serviços, para efeito de
apuração do resultado patrimonial, é realizado no subsistema
patrimonial de contas a débito de créditos a receber e a crédito
de variação ativa extraorçamentária.

A respeito dos princípios de contabilidade, do sistema de
contabilidade federal e da conceituação, objeto e campo de
aplicação da contabilidade governamental, julgue os itens
subsequentes.

96 O sistema contábil engloba os seguintes subsistemas de
informações: orçamentário, de custos, de compensação e
patrimonial, que registra, processa e evidencia os fatos
financeiros e não financeiros relacionados com as variações
qualitativas e quantitativas do patrimônio público.

97 O princípio contábil da entidade não se aplica ao setor público,
já que o cálculo do patrimônio líquido é feito de forma
diferenciada na administração do patrimônio público, em
relação à do patrimônio privado. 

98 O sistema contábil público corresponde à estrutura de
informações acerca de identificação, mensuração, avaliação,
registro, controle e evidenciação dos atos e fatos da gestão do
patrimônio público.

99 O campo de aplicação da contabilidade do setor público
abrange todas as entidades do setor público, excluindo-se, para
efeito contábil, as pessoas físicas que receberam subvenções,
benefícios, incentivos fiscais ou creditícios de órgãos públicos.

100 O princípio da oportunidade abrange dois aspectos distintos e
complementares: a integridade e a tempestividade.

101 O objeto de estudo da contabilidade pública é o patrimônio
público consubstanciado no conjunto de bens e direitos,
tangíveis e intangíveis, produzidos ou formados, com exceção
dos que foram desenvolvidos internamente ou recebidos em
doação.

Com relação à receita pública e à despesa pública, julgue os
seguintes itens.

102 A classificação da despesa por categoria econômica,
diferentemente da classificação funcional, aponta os efeitos do
gasto público sobre toda a economia. 

103 Os estágios da despesa pública somente serão incorridos
quando definido o montante das dotações orçamentárias que
cada unidade orçamentária poderá realizar.

104 Os estágios da receita orçamentária compreendem uma
sequência de atividades desenvolvidas pelos órgãos públicos,
consubstanciadas em cota, repasse e sub-repasse.

105 A classificação econômica da receita subdivide-se em receitas
correntes e receitas de capital, indicando se os recursos serão
aplicados mediante transferência financeira ou por aplicação
direta.

Julgue os itens a seguir, relativos aos procedimentos de execução
orçamentária e financeira.

106 Apenas as unidades sediadas fora do país podem manter contas
correntes bancárias no exterior.

107 No caso da aquisição de bens mediante permuta, se os valores
dos bens permutados não forem coincidentes, o valor do
empenho deverá limitar-se à diferença a ser paga.

108 Os saques relativos a receitas próprias somente podem ser
efetuados após a arrecadação e o recolhimento da respectiva
receita à Conta Única do Tesouro Nacional.
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Julgue os itens que se seguem, acerca dos aspectos conceituais
aplicáveis ao Sistema de Informações de Custos do Setor Público
e à lógica de registro das contas de consolidação do Plano de
Contas Aplicados ao Setor Público, composto por oito classes de
contas.

109 O reconhecimento, pela União, da depreciação de um bem
móvel deve ser excluído no processo de consolidação.

110 Os principais objetos de custos devem ser identificados a partir
das informações extraídas do subsistema referente à natureza
de informação de controle.

111 No caso do custeio por absorção, todos os custos de produção
devem ser apropriados aos produtos e aos serviços.

112 Sendo uma obrigação decorrente de serviços educacionais
contratados de empresas privadas reconhecida pela União, toda
a transação deve constar nos demonstrativos consolidados.

Em determinada entidade governamental, foram
registrados os seguintes eventos referentes a seu primeiro exercício
financeiro, já encerrado:

C lançamento de impostos no valor de R$ 100.000,00, tendo sido
arrecadados 60% desse valor;

C registro de veículo recebido em doação;
C aquisição de imóvel no valor de R$ 120.000,00, com

recebimento imediato do bem, tendo sido efetuado 50% do
pagamento à vista e o restante inscrito em restos a pagar.

Considerando que haja relação entre o regime orçamentário e o
regime contábil, julgue os itens a seguir, a partir das informações
apresentadas.

113 Apesar de ser uma transação extraorçamentária, o veículo
recebido em doação deve ser registrado como uma variação
patrimonial aumentativa no resultado do exercício.

114 Devido à aquisição do imóvel, será reconhecida uma variação
patrimonial aumentativa no resultado do exercício no valor de
R$ 120.000,00.

115 No momento da arrecadação dos impostos, deve ser registrado
aumento do ativo e do resultado do exercício no valor de
R$ 60.000,00.

Acerca da rotina de remuneração da Conta Única do Tesouro
Nacional, julgue os próximos itens.

116 A remuneração dos recursos próprios aplicados na Conta
Única do do Tesouro Nacional deve ser classificada como
receita de capital, e ser utilizada para a contratação de obras e
a aquisição de bens.

117 Em dias coincidentes com feriados, sábados e domingos, não
há remuneração para o saldo existente na conta de aplicação da
Conta Única do Tesouro Nacional.

Com relação aos instrumentos de segurança do Sistema Integrado
de Administração Financeira (SIAFI) e à despesa de suprimento de
fundos, julgue os itens subsecutivos.

118 Para se aumentar a segurança, a conformidade contábil deve
ser realizada pelos titulares das unidades gestoras ou por
operadores por eles indicados.

119 É de responsabilidade da Secretaria do Tesouro Nacional o
mecanismo de segurança destinado a manter a integridade dos
dados do SIAFI.

120 Tratando-se de obras e serviços de engenharia, os limites
máximos para cada ato de concessão de suprimento de fundos,
tanto por meio do cartão de pagamento quanto mediante
depósito em conta-corrente, são idênticos.

RASCUNHO
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PROVA DISCURSIVA
• Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, 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 será avaliado
fragmento de texto escrito em local indevido.

• Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de linhas disponibilizadas 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.
• Ao domínio do conteúdo serão atribuídos até 20,00 pontos, dos quais até 1,00 ponto será atribuído ao quesito apresentação e estrutura

textual (legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos).

A União decidiu descentralizar o serviço público de defesa da ordem econômica nacional, criando uma

autarquia federal especializada para prevenir e combater as infrações contra a ordem econômica. Após a

criação da autarquia, o Ministério da Justiça avocou algumas competências anteriormente a ela atribuídas.

Com base na situação hipotética apresentada acima, redija um texto dissertativo acerca da organização do Estado. Ao elaborar seu texto,

atenda, necessariamente, ao que se pede a seguir.

< Conceitue a descentralização de serviço público. [valor: 5,00 pontos]

< Apresente os requisitos para criação de autarquia federal. [valor: 5,00 pontos]

< Estabeleça a relação hierárquica entre o Ministério da Justiça e a autarquia federal em questão. [valor: 4,50 pontos]

< Comente sobre a possibilidade de o Ministério da Justiça avocar competências da referida autarquia federal. [valor: 4,50 pontos]
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