
||TJAC12_005_07N199404|| CESPE/UnB – TJ/AC

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
No exercício de 2011, a empresa ALFA auferiu juros no valor de

R$ 12.500,00 e comissões sobre vendas no valor de R$ 250.000,00

de sua controlada GAMA. Considerando essa situação, julgue os

itens a seguir, relacionados aos procedimentos de consolidação de

balanços, em conformidade com o Comitê de Pronunciamentos

Contábeis.

51 Para consolidar as demonstrações contábeis, a controladora

ALFA efetuará lançamentos contábeis cujos débitos somam

R$ 262.500,00.

52 Para eliminar os efeitos da cobrança de juros da controlada

GAMA, a controladora debitará R$ 12.500,00 na conta de

despesas financeiras – juros.

Julgue os itens subsequentes, relativos à fusão, cisão e incorporação

de empresas.

53 Na operação de incorporação, apenas o passivo (obrigações)

será absorvido pela empresa incorporadora.

54 Considere que as empresas ALFA e BETA têm,

respectivamente, R$ 20 milhões e R$ 10 milhões em ativos, e

R$ 10 milhões e R$ 8 milhões em passivos. Nesse caso, se

ocorrer um operação de fusão dessas duas empresas, o

patrimônio líquido da nova empresa será de R$ 12 milhões.

Julgue os itens que se seguem, acerca da elaboração da

demonstração do valor adicionado (dva).

55 O valor adicionado líquido é distribuído em até quatro grandes

categorias: pessoal, governo (impostos, taxas e contribuições),

remuneração de capitais de terceiros e dividendos distribuídos.

56 Considere que determinada empresa, no final do exercício,

tenha levantado os seguintes dados para elaborar a dva.

depreciação, amortização e exaustão ........................ R$ 14.000,00

insumos adquiridos de terceiros ............................... R$ 110.000,00

receita ........................................................................ R$ 300.000,00

valor adicionado recebido em transferência .................... R$ 4.000,00

Nesse caso, com base apenas nos dados disponibilizados, é

correto afirmar que o valor adicionado bruto e o valor

adicionado a distribuir são, respectivamente, iguais a

R$ 304.000,00 e R$ 200.000,00.
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Em relação à demonstração do fluxo de caixa (dfc), julgue os itens

subsequentes.

57 O aumento do valor de contas a receber de clientes no final do

período em relação ao valor do início do período implica

redução no fluxo de caixa operacional.

58 As operações de pagamento de empréstimos e compra de

imobilizados geram, respectivamente, reduções nos fluxos de

caixa de investimento e de financiamento.

59 Na elaboração do fluxo de caixa operacional pelo método

indireto, o valor das depreciações e amortizações do período

é acrescentado ao saldo do lucro líquido.

A tabela a seguir apresenta as contas de resultado de uma

empresa comercial e os respectivos saldos, em reais, sem, contudo,

indicar a natureza (débito ou crédito).

custo de mercadorias e serviços 38.000

depreciação e amortização 2.500

despesa financeira 2.700

despesas com vendas 18.000

despesas gerais e administrativas 3.100

devoluções de venda 2.000

imposto de renda 12.000

impostos sobre vendas 11.000

outras despesas operacionais 4.000

receita bruta 85.000

receita financeira 1.000

Com base nessas informações, julgue os próximos itens relativos à

elaboração da demonstração do resultado do exercício (dre).

60 A apuração do resultado mostra um prejuízo líquido de

R$ 1.200,00.

61 O lucro bruto é superior a R$ 43.000,00.

A respeito dos princípios fundamentais de contabilidade

— aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC):

Resolução CFC n.º 750/1993, atualizada pela Resolução CFC

n.º 1.282/2010 —, julgue os itens a seguir.

62 Admite-se avaliar os ativos e os passivos pelo valor presente,

isto é, pelo valor descontado do fluxo futuro de entrada ou de

saída líquida de caixa, respectivamente, no curso normal das

operações da entidade.

63 O princípio da continuidade está relacionado à certeza de que,

no futuro, a entidade continuará em operação e, por isso, os

componentes do patrimônio devem ser avaliados pelos maiores

valores.

Em relação à análise econômico-financeira, julgue os itens

seguintes.

64 Se uma análise horizontal mostra que a variação do ativo

circulante no período final em relação ao período inicial é de

0,16 e a variação do passivo circulante é de 0,06, então o

capital circulante líquido do período final é inferior ao do

período inicial.

65 Considere que uma empresa apresente os seguintes números,

em reais.

ativo circulante 120.000

imobilizado + intangível 70.000

ativo total 190.000

passivo circulante 100.000

passivo não circulante 60.000

patrimônio líquido 30.000

passivo + patrimônio líquido 190.000

Nesse caso, é correto afirmar que o índice de liquidez geral

dessa empresa é inferior a 1,15.

66 Se um projeto for avaliado pelo índice de lucratividade, para

a sua aceitação espera-se que esse índice seja superior a 1.

67 Considere que determinada empresa tenha despesas fixas

mensais de R$ 25.000,00 para comercializar o produto X, cuja

despesa variável unitária seja de R$ 70,00. Nesse caso, se

o preço unitário de venda for de R$ 120,00, para alcançar

o ponto de equilíbrio, a empresa deverá vender 300 unidades

do produto X por mês.
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Uma empresa comercial que mantém controle permanente de

estoque apresentou os seguintes dados referentes ao mês

de novembro.

dia

entrada no estoque saída do estoque

quantidade
preço unitário

(R$)
quantidade

preço

unitário

(R$)

1.º/11 20 100

15/11 30 115

30/11 20 ?

Com base nessas informações, julgue o item abaixo.

68 Caso a empresa adote o método da média ponderada móvel,

o custo da mercadoria vendida no período será igual a

R$ 2.180,00.

Julgue os itens a seguir, a respeito de informações gerenciais e

custos.

69 O gestor, ao tomar uma decisão baseada em custos, deve

considerar, por exemplo, os custos incorridos no passado e

todos os custos futuros.

70 Os tributos recuperáveis junto ao fisco não são contabilizados

como custo dos estoques. Entretanto, custos de transporte ou

de seguro, quando diretamente atribuíveis à aquisição do

estoque, integram o valor do custo.

Em cada um dos itens seguintes, é apresentada uma situação

hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada.

71 Uma sociedade empresária mantém investimentos em uma

coligada avaliados pelo método da equivalência patrimonial.

A coligada apurou lucro no final do período. Nessa situação,

no mesmo período, a sociedade empresária investidora deverá

fazer um lançamento a débito de investimentos em coligadas

(ativo não circulante) e a crédito de equivalência patrimonial

(resultado).

72 O patrimônio líquido de determinada sociedade empresária é

constituído conforme tabela a seguir.

capital social autorizado R$ 800.000,00

capital social realizado R$ 400.000,00

reserva legal R$ 79.500,00

Nesse caso, se a sociedade obtiver lucro líquido no valor de

R$ 40.000,00, ela deverá contabilizar o valor de R$ 2.000,00

como reserva legal.

73 Um ativo imobilizado foi submetido ao teste de

recuperabilidade e o resultado mostrou perda no valor de

R$ 80.000,00. Nessa situação, a contabilização a ser feita

aumentará a conta do ativo em R$ 80.000,00 e a conta de

despesa no mesmo valor.
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De acordo com a Lei Federal n.º 4.320/1964 e suas alterações,

julgue os itens subsecutivos.

74 Ocorre excesso de arrecadação quando há diferença positiva

entre o ativo financeiro e o passivo financeiro acrescido dos

saldos dos créditos adicionais transferidos e das operações de

crédito vinculadas.

75 Os créditos adicionais têm vigência limitada ao exercício

financeiro em que foram abertos, exceto os especiais e os

extraordinários.

76 As cotas trimestrais das despesas destinadas a cada unidade

orçamentária não poderão ser alteradas durante o exercício,

uma vez que já foram aprovadas e fixadas na lei orçamentária.

77 As tarifas aduaneiras e os impostos lançados por motivo de

guerra poderão ser criados ou reajustados, independentemente

de existência em lei ou prévia autorização orçamentária.

78 O lançamento, terceiro estágio da receita pública, consiste na

concentração de pecúnia na conta única do tesouro.

Acerca do ciclo orçamentário, julgue os itens subsequentes.

79 A lei orçamentária contempla todas as receitas, inclusive as

operações de crédito autorizadas em leis, como, por exemplo,

a emissão de papel-moeda e entradas compensatórias no ativo

e passivo financeiros.

80 As receitas provenientes da exploração do patrimônio público,

do poder de tributar emanado do Estado e das atividades de

prestação de serviços constituem receitas correntes.

81 Os restos a pagar são despesas extraorçamentárias que não

foram pagas até o dia 31 de dezembro, distinguindo-se as

fundadas das flutuantes.

82 O superávit do orçamento corrente, apesar de ser resultante do

balanceamento dos totais das receitas e despesas correntes,

não constitui item de receita orçamentária.

Julgue os itens seguintes, acerca da execução da gestão pública.

83 O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do

exercício imediatamente anterior e os recursos provenientes de

excesso de arrecadação, desde que não estejam

comprometidos, podem ser utilizados para a abertura de

créditos suplementares e especiais.

84 O pagamento de despesa orçamentária só será efetuado após

sua regular liquidação.

85 A dívida ativa tributária é o crédito da fazenda pública,

proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos

adicionais e multas.

86 A determinação da Constituição Federal de 1988, que

estabelece que a lei orçamentária anual deve compreender o

orçamento fiscal, o orçamento de investimento e o orçamento

da seguridade social, configura uma exceção ao princípio

orçamentário da unidade.

Acerca do orçamento público e da contabilidade governamental,

julgue os itens a seguir.

87 O objetivo da contabilidade pública é avaliar o patrimônio

público, tendo como alicerce os princípios orçamentários.

88 Na contabilidade pública, por utilizar diferentes sistemas de

contas, há a necessidade de se utilizar contas de diferentes

grupos ou diferentes sistemas em um mesmo lançamento.

89 O Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI) é

um sistema de integração de dados que abrange,

essencialmente, a programação financeira, a execução contábil

e a administração orçamentária.

90 Para efeito de cálculo do limite de pessoal, a Lei de

Responsabilidade Fiscal (LRF) permite que se desconte, do

total das despesas, os valores relativos à indenização por

demissão de servidores ou empregados, os incentivos à

demissão voluntária e os decorrentes de decisão judicial e da

competência de períodos anteriores.

91 O valor inscrito em restos a pagar inferior ao valor da despesa,

os restos a pagar com prescrição interrompida e as despesas

oriundas de exercícios encerrados e não processados na época

própria configuram despesas de exercícios anteriores.

92 As variações patrimoniais são, de forma exclusiva, aquelas

derivadas de operações qualitativas.

No que se refere às demonstrações contábeis, ao suprimento de

fundos e à Lei de Diretrizes Orçamentárias, julgue os próximos

itens.

93 A demonstração das variações patrimoniais deve contemplar

as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou não da

execução orçamentária.

94 No balanço patrimonial, o ativo real é obtido somando-se as

parcelas que compõem o ativo financeiro e o ativo não

financeiro ou permanente.

95 São necessárias quatro leis de diretrizes orçamentárias para

completar o ciclo de cada plano plurianual, visto que o ciclo

corresponde aos quatros anos de mandato de um mesmo

presidente da República.

96 Não será concedido suprimento de fundo a servidor que já

responde por um adiantamento.
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Julgue os itens seguintes, referentes a orçamento empresarial,

mercados de capitais e informações gerenciais para a tomada de

decisões no ambiente empresarial.

97 O orçamento de despesas administrativas da empresa está

relacionado aos gastos necessários para gerir o negócio,

incluindo a provisão para depreciação de móveis e utensílios

e os serviços profissionais de auditoria e consultoria.

98 Integrante do mercado financeiro, o mercado de capitais é o

ambiente no qual são negociadas ações e títulos de crédito,

assim como são obtidos empréstimos e financiamentos para dar

suporte às necessidades de capital das empresas.

99 A estimativa da receita líquida pode ser obtida pela soma de

todos os custos e despesas com a margem de lucro desejada.

100 O sistema de custeio direto ou variável não é aceito pelo Fisco

porque proporciona possível forma de justificar

enriquecimento ilícito por parte do empresário, uma vez que

informa maior lucro líquido ao final do exercício, se

comparado com o custeio por absorção.

101 Caso se empregue o custeio variável na avaliação dos estoques

de produtos elaborados na própria empresa, apenas os custos

variáveis serão considerados, o que, comparando-se com o

custeio de absorção, implica menor valor para o estoque final

dos produtos fabricados e não vendidos no exercício.

Em relação às finanças das empresas que investem no país e no

exterior e a aspectos societários e tributários referentes a essas

empresas, julgue os itens subsecutivos.

102 Os impostos de importação de produtos estrangeiros e de

exportação de produtos nacionais ou nacionalizados podem ser

cobrados no mesmo exercício financeiro da publicação da lei

que os instituíram ou aumentaram.

103 Se um investimento societário no exterior for avaliado pelo

método da equivalência patrimonial, os dividendos gerados

serão contabilizados como receita pelo valor recebido em

moeda estrangeira.

104 Nas transações de itens monetários em moeda estrangeira, que

tenham sido liquidadas dentro do mesmo período contábil em

que foram originadas, toda a variação cambial deve ser

reconhecida dentro desse mesmo período de ocorrência da

operação.

105 O investidor de determinado empreendimento controlado em

conjunto que tiver influência significativa sobre esse

empreendimento deve contabilizar sua participação de acordo

com o investimento em coligada e em controlada.

106 Nas atividades que afetam as finanças da empresa, a

integralização de capital é exemplo de fluxo de caixa advindo

das atividades de investimentos.

A respeito dos conceitos e aplicações das operações de leasing e

derivativos financeiros, julgue os itens que se seguem.

107 O arrendamento mercantil será classificado como financeiro se

houver transferência integral dos riscos e benefícios inerentes

à propriedade do bem objeto do negócio.

108 Independentemente do instrumento financeiro principal, um

derivativo que esteja anexo ao instrumento financeiro, ainda

que seja contratualmente transferível, será considerado um

derivativo embutido.

Em relação ao imposto sobre a renda para pessoas jurídicas (IRPJ),

ao imposto operações relativas à circulação de mercadorias e sobre

prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal

e de comunicação (ICMS), à contribuição social sobre o lucro

(CSLL) e às participações governamentais sobre a tributação,

julgue os próximos itens.

109 As empresas contribuintes do IRPJ tributadas com base no

lucro real devem adicionar ao lucro líquido os custos, as

despesas, os encargos e demais valores não dedutíveis, como

multas fiscais pagas.

110 Se determinadas despesas já tiverem sido consideradas na

contabilidade da empresa, mas sua dedutibilidade, para fins de

CSLL, só for ocorrer em períodos posteriores, a contrapartida

dessa despesa contabilizada será uma conta de ativo que

representa a referida contribuição.

111 Na tributação do IRPJ, um passivo fiscal diferido é o valor do

tributo sobre o lucro a ser recuperado ou compensado em

período futuro, relacionado às diferenças temporárias

tributáveis. 

112 No caso de o valor do IRPJ retido na fonte ser superior ao

imposto devido no período de apuração trimestral, a diferença

poderá ser compensada com o imposto devido no período de

apuração subsequente.

113 O valor do ICMS devido pelas empresas é representado pela

soma entre o imposto incidente sobre as vendas e o imposto

pago na aquisição da mercadoria vendida.

114 No caso de um consumidor final do Amapá comprar, pela

Internet, um bem produzido em São Paulo, o ICMS sobre essa

compra será calculado pela alíquota interna se esse destinatário

não for contribuinte do imposto.
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Considerando a legislação nacional acerca das contribuições de intervenção no domínio econômico, PIS e COFINS, julgue os itens

subsequentes.

115 A CIDE-Combustíveis pode ser utilizada para reduzir o valor a pagar das contribuições do PIS e da COFINS.

116 As contribuições para o PIS/PASEP e COFINS incidem sobre a receita bruta das empresas, sobre a importação e sobre a folha de

salários das empresas.

117 Integram a base de cálculo da COFINS as receitas não operacionais auferidas na venda de bens do ativo permanente.

118 O adquirente de álcool etílico combustível de procedência estrangeira é responsável solidário pelo pagamento da CIDE-Combustíveis,

no caso de importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora.

119 Os partidos políticos e os templos religiosos foram excluídos da lista de contribuintes do PIS/PASEP incidente sobre a folha de

salários de seus empregados.

120 As hipóteses de incidência da COFINS não incluem o pagamento, efetuado a pessoa jurídica domiciliada no exterior, referente a

contraprestação por serviço prestado a empresa nacional.
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PROVA DISCURSIVA
• Na prova a seguir, 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 serão
avaliados fragmentos de texto escritos em locais indevidos.

• Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado.

• Na folha de texto definitivo, identifique-se apenas na primeira página, pois não será avaliado texto que tenha qualquer assinatura ou

marca identificadora fora do local apropriado. Ao texto que contenha qualquer outra forma de identificação será atribuída nota zero,

correspondente a identificação do candidato em local indevido.

• Ao domínio do conteúdo serão atribuídos até 10,00 pontos, dos quais até 0,50 ponto será atribuído ao quesito apresentação e estrutura

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

O papel da informação contábil no mercado financeiro é uma das áreas mais estudadas na academia

de contabilidade. O mercado financeiro, de forma geral, é um dos maiores usuários da informação contábil

por intermédio dos analistas, corretoras, investidores institucionais e individuais, bancos de investimentos

etc.

Alexsandro Broedel Lopes. A informação contábil e o mercado

de capitais. São Paulo: Pioneira Thonsom Learning, 2002, p. 7.

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

A IMPORTÂNCIA DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS ÍNTEGRAS E TEMPESTIVAS

Ao elaborar seu texto, responda, necessariamente, aos seguintes questionamentos.

< Quais são os usuários da informação contábil? [valor: 3,00 pontos]

< Quais são os princípios fundamentais de contabilidade que funcionam como parâmetros para a produção da informação contábil?

[valor: 3,50 pontos]

< Que é o valor justo na evidenciação da informação contábil (disclosure) para a tomada de decisão? [valor: 3,00 pontos]
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