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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Em relação aos conceitos, objetivos e finalidades da contabilidade,

julgue os itens subsequentes.

41 O principal objetivo da contabilidade é fornecer informações

úteis sobre o patrimônio da entidade para finalidades diversas,

entre as quais, planejamento, controle e auxílio no processo

decisório.

42 O objeto de estudo da contabilidade são as entidades

econômico-administrativas, o que inclui as instituições com

fins sociais.

43 A análise de balanços não é considerada uma técnica contábil,

tendo em vista que foi formulada e desenvolvida no âmbito da

administração financeira.

44 A controladoria, uma ramificação da contabilidade, é uma

estrutura encontrada nas organizações e que supervisiona, entre

outras, as áreas responsáveis pela contabilidade financeira,

contabilidade de custos, auditoria interna e contabilidade

fiscal.

Julgue os itens a seguir, relativos ao patrimônio das entidades.

45 Situação líquida e patrimônio líquido são expressões

sinônimas, mas a primeira é mais adequada para expressar o

estado patrimonial da entidade, enquanto a segunda é de

utilização obrigatória no balanço patrimonial.

46 No que diz respeito aos estados patrimoniais, é possível que

ativo e passivo tenham valor igual a zero, respectivamente, na

constituição e no encerramento das atividades da empresa.

47 Uma entidade cujos bens e direitos somem R$ 2 milhões e que

possua obrigações que totalizem R$ 5 milhões estará em uma

situação líquida que pode ser definida como ativo a descoberto

ou deficitária.

48 Quando o passivo é igual ao ativo subtraído do patrimônio

líquido, sendo todos maiores que zero, tem-se a situação

patrimonial conhecida como positiva, ativa ou superavitária. 

Em relação aos atos e fatos administrativos, julgue os próximos

itens.

49 Os atos administrativos relevantes, como é o caso de fianças

para terceiros, podem, futuramente, modificar o patrimônio da

entidade.

50 Assinaturas de contratos de compra e venda com fornecedores

e compra de mercadorias a prazo são exemplos de fatos

administrativos e que, portanto, devem ser contabilizados.

51 Representam algumas das possibilidades de fatos

administrativos que devem ser contabilizados: fatos

modificativos diminutivos; fatos permutativos entre elementos

ativos e passivos que provoquem aumento no patrimônio; fatos

permutativos entre elementos ativos e passivos que provoquem

diminuição no patrimônio; e fatos permutativos entre

elementos passivos.

52 Pagamento de salários, compra de mercadoria à vista e

recebimento de duplicatas com juros são, respectivamente, fato

modificativo diminutivo, fato permutativo entre elementos do

ativo e fato misto aumentativo.

A respeito de contas, julgue os itens seguintes.

53 As contas de compensação ou extrapatrimoniais, quando

utilizadas, devem registrar os eventos no momento de sua

ocorrência por meio de débitos em contas passivas e créditos

em contas ativas, invertendo-se os lançamentos por ocasião do

vencimento do contrato ou da extinção do compromisso.

54 As receitas e as despesas provocam variações patrimoniais,

aumentando ou diminuindo o patrimônio líquido; por essa

razão, segundo a teoria patrimonialista, elas são classificadas

como contas patrimoniais.

55 As contas permitem o registro dos fatos administrativos do dia

a dia da entidade, os quais, por sua vez, são fundamentais para

a elaboração das demonstrações contábeis e para o

cumprimento dos objetivos da contabilidade.

56 As contas de ativo e de despesas serão debitadas sempre que

for necessário aumentar os seus saldos, e serão creditadas

quando a intenção for diminuí-los. Já as contas de passivo e de

receitas seguem mecanismo inverso.

Julgue os seguintes itens, que tratam do plano de contas.

57 As contas patrimoniais, independentemente da posição

hierárquica que ocupem no grupo a que pertençam, podem

receber lançamentos a débito e a crédito.

58 Um plano de contas consiste em uma relação com o código de

cada conta e o respectivo título.

59 A conta perdas estimadas por redução ao valor realizável

líquido, componente do subgrupo estoques, tem natureza

credora, apesar de figurar no ativo.

60 A conta juros sobre o capital próprio a pagar tem natureza

credora e é utilizada para contabilizar valores relativos a

ajustes ao patrimônio líquido da entidade.

Julgue os itens a seguir, a respeito de escrituração.

61  O livro caixa é, ao mesmo tempo, facultativo e obrigatório;

neste último caso, para alguns tipos de entidades, como as

microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo

SIMPLES Nacional.

62 O lançamento é a técnica utilizada para se processar a

escrituração. No caso dos livros caixa e de contas a pagar, os

eventos são registrados por meio de lançamentos contábeis que

seguem o método das partidas simples.

63 No lançamento contábil, é permitido o uso de código de

histórico padronizado, desde que esteja baseado em tabela

auxiliar que contenha os códigos e respectivos textos padrão.

64 No caso de operações que sejam realizadas fora da sede do

estabelecimento, é admitida a escrituração resumida no livro

diário, por totais relativos ao período máximo de 60 dias,

desde que sejam conservados os documentos que permitam

verificação posterior.

65 Na contabilização da compra de mercadorias, utilizando-se o

método da conta mista e o sistema de inventário periódico, e

considerando-se que o pagamento seja realizado 50% à vista

e 50% divididos em quatro parcelas, o lançamento utilizado

será de segunda fórmula.
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A seguir, são apresentados fatos, numerados de I a VII,

relativos à empresa Comercial Varejos Ltda., que utiliza o sistema

de conta-corrente para apurar o ICMS.

Mês de janeiro de 2017

I Venda de mercadorias a prazo no valor de R$ 6.000, com

desconto incondicional concedido de R$ 250.

II Contabilização de ajuste mensal relativo ao ICMS,

considerando-se que já foi apurado saldo credor de R$ 500 na

conta ICMS a recuperar.

III Apropriação da despesa relativa ao aluguel do prédio onde a

empresa está instalada, no valor de R$ 2.000.

IV Apropriação das despesas relativas aos salários dos

empregados (R$ 2.000) e registro dos valores retidos dos

empregados, relativos a contribuições de previdência social

(R$ 160).

V Venda de veículo pelo valor de R$ 10.000, registrado no ativo

imobilizado por R$ 30.000, com depreciação acumulada de

R$ 25.000.

Mês de fevereiro de 2017

VI Pagamento do aluguel referente ao mês de janeiro de 2017.

VII Pagamento dos salários dos empregados e das contribuições de

previdência social, relativos ao mês de janeiro de 2017.

Tendo como referência as informações apresentadas, julgue os

próximos itens, relativos à contabilização de operações contábeis

diversas.

66 O desconto mencionado no fato I, nos termos da legislação

vigente, tem, obrigatoriamente, de ser registrado. A

contabilização do referido fato será da forma a seguir.

D – Duplicatas a receber – R$ 6.000

C – Descontos incondicionais concedidos – R$ 250

C –Vendas de mercadorias – R$ 5.750

67 Considerando-se que a empresa utiliza o sistema de

conta-corrente para apurar o ICMS, o saldo credor mencionado

no fato II indica que há valores a recolher ao Estado. Assim, o

lançamento de ajuste na referida conta deverá ser feito

conforme apresentado a seguir.

D – ICMS a recuperar – R$ 500

C – ICMS a recolher – R$ 500

68 Para registro dos fatos III e VI, os lançamentos contábeis serão

como os apresentados a seguir.

Fato III

D – Aluguéis ativos – R$ 2.000

C – Aluguéis a pagar – R$ 2.000

Fato VI

D – Aluguéis a pagar – R$ 2.000

C – Caixa/Bancos – R$ 2.000

69 Os fatos IV e VII deverão ser registrados por meio dos
seguintes lançamentos.

Fato IV
D – Salários – R$ 2.000
C – Salários a pagar – R$ 2.000

e

D – Salários a pagar – R$ 160
C – Contribuições previdenciárias a recolher – R$ 160

Fato VII
D – Salários a pagar – R$ 1.840
D – Contribuições previdenciárias a recolher – R$ 160
C – Caixa/Bancos – R$ 2.000

70 Considerando-se que, na baixa por venda do veículo, há que se
apurar ganho ou perda de capital, o fato V deverá ser
contabilizado por meio dos seguintes lançamentos.

D – Depreciação acumulada – R$ 25.000
C – Veículos – R$ 25.000

e

D – Caixa/Bancos – R$ 10.000
D – Veículos – R$ 5.000
C – Ganho na baixa de bens – R$ 15.000

Acerca das conciliações contábeis e do balancete de verificação,
julgue os itens a seguir.

71 A auditoria contábil tem a mesma finalidade da perícia
contábil.

72 A conciliação bancária é efetuada por meio do confronto entre
o boletim de caixa e os relatórios financeiros internos.

73 A conciliação de contas transitórias deve verificar se tais
contas apresentam saldo ao final do período de referência.

74 O balancete de verificação deve ser obrigatoriamente
elaborado a cada mês.

75 A apresentação de determinado balancete de verificação com
valores diferentes para o total de débitos e créditos constitui
evidência de inversão entre a conta credora e a conta devedora
em pelo menos um dos lançamentos contábeis.

76 O balancete de verificação inclui as contas patrimoniais e as
contas de resultado.

Julgue os próximos itens, a respeito das demonstrações financeiras.

77 As aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte
são classificadas no ativo circulante.

78 Se os motivos pelos quais determinada reserva foi constituída
deixarem de existir, tal reserva deverá ser revertida para a
conta de lucros e prejuízos acumulados.

79 Se, em determinada empresa, o prazo entre a aquisição de
ativos para a produção e sua transformação em caixa ou
equivalente for superior ao exercício social, a classificação no
ativo circulante terá por base o ano civil.

80 A demonstração do resultado do exercício deve ser elaborada
em observância ao princípio da competência.

81 O imposto sobre produtos industrializados integra a receita
bruta apurada na demonstração do resultado do exercício.

82 Os descontos e abatimentos incondicionais concedidos
constituem montante destacado das despesas operacionais na
demonstração do resultado do exercício.
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No que se refere a matemática financeira e finanças, julgue os itens

seguintes.

83 Se R$ 10.000 forem aplicados pelo prazo de 45 dias à taxa de

juros simples de 12% ao ano, o montante ao final do período

será inferior a R$ 10.140.

84 Se um título com valor nominal de R$ 120.000 for descontado

dois meses antes da data de vencimento, à taxa de juros

compostos de 6% ao mês, essa operação resultará em um valor

atual superior a R$ 106.000.

85 A diversificação de carteira com o objetivo de reduzir o risco

é produtiva até determinado ponto, além do qual a

incorporação de novos ativos deixa de produzir efeito

identificável no risco da carteira.

86 A taxa interna de retorno é utilizada no cálculo do valor

presente líquido para determinar se o projeto deve ser aceito.

Com relação a noções de orçamento e de tributos, julgue os itens

subsequentes.

87 O método do valor uniforme líquido para avaliação de

investimentos determina o valor do fluxo de caixa no instante

futuro por meio da aplicação da taxa média de mercado.

88 Os investimentos temporários de natureza financeira devem ser

excluídos do orçamento de capital.

89 O período de payback corresponde ao prazo em que o valor do

investimento é recuperado.

90 Os tributos são considerados cumulativos quando são cobrados

em todos os estágios da cadeia produtiva com base no valor de

venda de cada estágio.

91 A contribuição para o financiamento da seguridade social

(COFINS) é um tributo de incidência exclusivamente

monofásica.

Julgue os seguintes itens, acerca do Decreto n.o 5.450/2005, da

Lei n.o 6.404/1976 e dos reflexos de ambos nos pronunciamentos

do Comitê de Pronunciamentos Contábeis.

92 O órgão público promotor de determinada licitação é

responsável pela condução do respectivo pregão eletrônico,

quando for o caso.

93 A pessoa jurídica cuja habilitação estiver sujeita a dúvidas de

enquadramento nas normas legais deverá ser excluída do

pregão eletrônico até que as dúvidas sejam esclarecidas.

94 A adjudicação do objeto de determinado pregão eletrônico

concluído sem a apresentação de recursos de impugnação é

responsabilidade da autoridade pública que tiver autorizado a

realização do certame.

95 A escritura pública é instrumento hábil para a constituição da

companhia por subscrição particular do capital.

96 O ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura

constitui um ativo intangível.

97 Em decorrência da aplicação do princípio da prudência, os

elementos do ativo decorrentes de operações de longo prazo

devem ser ajustados a valor presente com base em taxas de

desconto que reflitam as menores avaliações do mercado

quanto ao valor do dinheiro no tempo.

Julgue os itens que se seguem, a respeito dos princípios

fundamentais de contabilidade.

98 O princípio da oportunidade refere-se exclusivamente à

tempestividade do registro do patrimônio e suas mutações.

99 As demonstrações financeiras devem estar vinculadas a

períodos anteriores e subsequentes, em respeito ao princípio da

continuidade.

100 Receitas e despesas que se relacionem devem ser incluídas

simultaneamente na apuração do resultado do período em que

ocorrerem, segundo o princípio da competência. 

Espaço livre


