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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Julgue os itens que se seguem de acordo com a Lei n.º 6.404/1976,
atualizada nos pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPC) e nos princípios fundamentais de contabilidade,
adotados pelo Conselho Federal de Contabilidade.

51 Materialidade é um conceito que se associa ao conceito de
resultado econômico.

52 Uma aplicação financeira resgatável a qualquer momento e
indexada ao Ibovespa constitui um equivalente de caixa.

53 Um bem adquirido por meio de um contrato de leasing

operacional deverá ser imediatamente registrado, pela empresa
arrendatária, como ativo imobilizado e, assim, passará a ser
depreciado.

54 Um imóvel adquirido por uma empresa comercial, fora de seu
domicílio, com a finalidade de hospedar representantes
comerciais em viagens a serviço, deverá ser registrado como
ativo imobilizado.

Determinada empresa apresentou os indicadores a seguir.

• Liquidez imediata = 0,2.
• Liquidez corrente = 1,2.
• Liquidez geral = 1,12.
• Capital circulante líquido = R$ 15.000,00.
• Retorno sobre investimentos = 20%.
• Giro do ativo = 2,5 vezes.
• Ativo operacional médio (investimento) = R$ 200.000,00.

Com base nessas informações, julgue os itens subsequentes.

55 O valor dos ativos não circulantes, após terem sido deduzidos
bens e direitos de caráter permanente, superou em mais de 20%
o valor dos capitais de terceiros não circulantes.

56 O lucro operacional líquido da empresa foi superior a
R$ 50.000,00.

57 As vendas do exercício superaram R$ 400.000,00.

58 O valor dos ativos de caráter permanente foi menor que o valor
do patrimônio líquido.

59 O disponível da empresa foi inferior a R$ 20.000,00.

Com relação aos componentes do patrimônio e suas modificações
e às contas representativas do resultado das companhias, julgue os
itens seguintes. 

60 Uma emissão de debênture com ágio é fato misto aumentativo.

61 Nem todo desembolso ou redução de ativo, ainda que
provoque uma redução do patrimônio líquido, será classificado
como uma despesa.

62 Os direitos sobre jazidas minerais são registrados no ativo
intangível.

63 Na demonstração de resultado do exercício, após serem
efetuadas as deduções da receita bruta de vendas, são obtidas
as vendas líquidas. Essas vendas, imediatamente após serem
abatidos os custos dos produtos ou mercadorias vendidas,
resumem-se ao lucro ou ao prejuízo operacional.

64 Conta é o conjunto de levantamentos que reflete um elemento
ou componente de um patrimônio social, exprimindo, em geral,
sua grandeza monetária.

65 Ao aprovar a contratação de uma nova funcionária com salário
mensal de R$ 1.500,00, o departamento de recursos humanos
gera um fato contábil modificativo diminutivo.
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Uma sociedade comercial de capital aberto apurou lucro líquido do

exercício de R$ 400.000, sendo 50% desse valor relativo a ganhos

gerados por variação cambial e outros 50% relativos a vendas a

prazo vencíveis em até 300 dias da data do balanço. Seu capital

social monta R$ 100.000; existem reservas estatutárias e para

contingências constituídas no total de R$ 50.000 e reserva legal no

valor de R$ 15.000. Não há previsão estatutária com relação ao

valor dos dividendos mínimos a distribuir. 

Considerando essa situação hipotética, julgue os itens a seguir.

66 O incremento das reservas já existentes não poderá ultrapassar

o total do capital social.

67 A entidade deverá distribuir o dividendo mínimo legal, não

cabendo a constituição de reserva para lucros a realizar.

68 Do lucro líquido do exercício, 5% deverão ser incorporados à

reserva legal.

A respeito do uso de custos para fins de avaliação de estoques e

gestão, julgue os itens subsecutivos.

69 A gestão com base em atividades e a administração por

exceção são modalidades de gestão aplicadas a partir da

implantação de um sistema balanced scorecard (BSC). 

70 Um grau de alavancagem operacional elevado implica que o

lucro operacional líquido da entidade no próximo período será

maior que o atual.

71 Uma empresa com margem de contribuição de 40% e custos e

despesas fixas de $ 125.000 terá que vender mais de $ 400.000

para obter um lucro líquido operacional de $ 50.000.

72 Apesar de o custeio por absorção, que considera o conjunto de

custos de produção diretos e indiretos na apuração do valor

unitário do produto, ser aceito para fins societários e fiscais,

não é o mais indicado para fins gerenciais, dada a relativa

arbitrariedade existente na determinação do custo geral de

produção por unidade.

Julgue os seguintes itens, relativos às demonstrações contábeis

previstas na Lei das Sociedades por Ações e nos pronunciamentos

do CPC.

73 Na elaboração da demonstração do resultado do exercício, a

subclassificação das despesas pode ser realizada pelo método

da natureza da despesa ou pelo método da função da despesa.

74 Para fins de levantamento da demonstração de valor

adicionado, o valor do FGTS deverá integrar o valor

distribuído aos empregados (pessoal), mas o valor da cota

patronal do INSS deverá integrar o montante de impostos,

taxas e contribuições.

75 Por recomendação do CPC, os juros sobre capital próprio

devem compor as atividades de financiamento. Já os juros

pagos a terceiros devem compor as atividades operacionais.

Acerca da fusão, cisão e incorporação de empresas, bem como da

consolidação das demonstrações contábeis, julgue os próximos

itens.

76 Se houver debêntures em circulação de uma ou mais empresas

envolvidas em uma combinação de negócios será necessária a

autorização prévia dos debenturistas, por meio de carta de

autorização individual registrada em cartório, para que a

combinação de negócios possa ser realizada ou para que seja

garantido o direito de resgate das debentures em até seis meses.

77 Duas entidades que constituam uma joint venture com parcelas

iguais de patrimônio devem reconhecer os resultados do

empreendimento, na consolidação proporcional,

necessariamente em proporções iguais.
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No que concerne aos controles de estoque e aos tributos incidentes

sobre as compras e vendas, julgue os itens subsecutivos.

78 Considere que uma empresa comercial tenha realizado, em

dado período, apenas uma compra e uma venda, e não

possuísse crédito ou débito de imposto sobre circulação de

mercadorias e serviços (ICMS). Considere, ainda, que a

compra tenha sido realizada por R$ 10.000 e a venda tenha

sido realizada com margem de lucro de 25% sobre o preço de

compra. Ambas as transações foram tributadas à alíquota de

ICMS de 18% e sem IPI. Nessa situação, a empresa deverá

recolher mais de R$ 1.000,00 de ICMS.

79 A avaliação de estoques por valor arbitrado é um critério

válido, sob determinadas condições.

80 O método da média ponderada móvel sempre fornece um valor

de estoque final e um custo do produto vendido intermediário

entre os apurados pelo PEPS e pelo UEPS.

Julgue os itens seguintes, com relação aos princípios de

contabilidade sob a perspectiva do setor público e do Sistema de

Contabilidade Federal.

81 O princípio da competência aplica-se parcialmente ao setor

público, devido aos fatos denominados permutativos e

modificativos, que implicam as alterações qualitativas e

quantitativas das transações.

82 O princípio da oportunidade é imprescindível à integridade e

à fidedignidade dos processos de reconhecimento, mensuração

e evidenciação da informação contábil e dos atos e fatos que

afetam ou podem afetar o patrimônio da entidade pública.

83 No âmbito da entidade pública, a continuidade está vinculada

ao estrito cumprimento do orçamento, portanto a continuidade

da entidade se dará enquanto perdurar o exercício financeiro.

84 O órgão central do Sistema de Contabilidade Federal é a

Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda e o

órgão setorial é a Secretaria do Orçamento Federal do

Ministério do Orçamento Planejamento e Gestão.

85 A contabilidade federal tem a finalidade reconhecer, mensurar,

registrar e controlar as operações relativas à administração

orçamentária, financeira e patrimonial da União, apresentando

como produto final as demonstrações contábeis.

86 É competência do órgão central do Sistema de Contabilidade

Federal promover a conciliação da Conta Única do Tesouro

Nacional com as disponibilidades no Banco Central do Brasil.

Acerca da conceituação, objeto e campo de aplicação da

contabilidade pública; e do patrimônio, variações e sistemas

contábeis, julgue os itens a seguir.

87 O objetivo do subsistema de custo é registrar e fiscalizar atos

da administração pública que podem afetar o patrimônio da

entidade no futuro próximo.

88 O subsistema patrimonial reflete as variações patrimoniais

quantitativas e qualitativas, bem como as receitas e despesas

previstas em confronto com as realizadas.

89 A finalidade da contabilidade pública consiste em gerar

informações para um melhor controle do patrimônio público,

sob as diretrizes dos princípios de contabilidade e das normas

contábeis.

90 O objeto da contabilidade pública é o patrimônio contábil das

pessoas jurídicas de direito público, mas sem abranger, no

entanto, o patrimônio de pessoas jurídicas de direito privado.
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A respeito das transações no setor público e os registros contábeis,

julgue os itens que se seguem.

91 O registro e a informação contábil entre suas diversas

características, deve ser útil à transparência, suporte e à tomada

de decisões.

92 O registro contábil da fixação da despesa aprovada pela lei

orçamentária anual é efetuado no subsistema de informações

patrimoniais a débito da conta crédito orçamentário liquidado

e a crédito da conta crédito disponível.

93 Considerando-se os reflexos no patrimônio público, as

transações no setor público podem ser caracterizadas pelas

naturezas econômico-financeira e administrativa.

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

acerca das demonstrações contábeis.

94 No balanço patrimonial, o ativo real é dado pelo somatório das

parcelas que compõem o ativo financeiro e o ativo não

financeiro ou permanente. Já o passivo real é constituído pelo

somatório das parcelas que compõem o passivo financeiro e o

passivo não financeiro ou permanente.

95 O balanço financeiro é elaborado a partir de todas as

transações do setor público registradas nos subsistemas

patrimonial, orçamentário e de compensação.

96 No balanço orçamentário, os restos a pagar do exercício

corrente serão computados na receita extraorçamentária para

compensar sua inclusão na despesa orçamentária.

Julgue os itens subsequentes, relativos à despesa pública.

97 A classificação por fonte de receita permite o acompanhamento

da arrecadação de cada modalidade de receita orçamentária e

constitui-se na classificação básica para as análises

econômico-financeiras sobre o financiamento das ações

governamentais.

98 As inversões financeiras correspondem a um subgrupo da

categoria econômica das despesas de capital que corresponde,

entre outros exemplos, aos gastos com a aquisição de imóveis

ou bens de capital já em utilização.

99 A amortização e o os juros da dívida pública são exemplos de

despesas classificadas na categoria econômica de despesas

correntes.

100 No que diz respeito aos estágios da receita pública nenhum

tributo será cobrado no exercício financeiro sem previa

autorização orçamentária, inclusive as tarifas aduaneiras.

Com relação à execução orçamentária e financeira do governo

federal, julgue os seguintes itens.

101 A execução financeira representa o fluxo de recursos

financeiros necessários para a realização efetiva dos gastos

públicos, com vistas a permitir a realização dos programas de

trabalho definidos.

102 O reconhecimento da despesa orçamentária ocorre no

momento em que é realizado o pagamento.

103 A programação financeira deve ser realizada em conjunto com

a elaboração do plano plurianual, quando são realizadas

estimativas do fluxo de recursos financeiros para os próximos

quatro anos.

104 Para que seja realizada a execução orçamentária, é necessária

a existência, em conjunto, de dotação orçamentária e de

recursos financeiros.

O Sistema de Informações de Custos do Governo Federal (SIC)

utiliza a extração de dados dos sistemas estruturantes da

administração pública federal para a geração de informações. Com

relação a esse sistema, julgue os próximos itens.

105 Um dos objetivos do SIC é fornecer informações para

subsidiar o processo de tomada de decisão governamental dos

gestores públicos, contribuindo para a alocação mais eficiente

dos recursos governamentais.

106 Por tratar de informação eminentemente gerencial, a

manutenção de sistema de custos pela administração pública

federal é obrigatória.

Julgue os itens que se seguem, referentes à utilização de planos de

contas no setor público federal.

107 As contas de ativo compensado e passivo compensado têm

função precípua de controle.

108 Para fins de registro contábil, órgãos da administração direta,

autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de

economia mista e instituições financeiras públicas oficiais

devem utilizar um plano de contas único da administração

federal.

109 O Plano de Contas da Administração Federal permite atender,

de forma uniforme e sistematizada, ao registro contábil de atos

e fatos relacionados a recursos do Tesouro Nacional.

110 A competência para inclusão ou exclusão de rubricas

contábeis do Plano de Contas da Administração Federal é

descentralizada, podendo ser realizada pela coordenação de

contabilidade de cada uma das unidades gestoras.
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Acerca do regime contábil, adotado pela contabilidade pública no

Brasil, julgue os itens subsequentes.

111 Uma receita que tenha sido lançada em um ano, mas

arrecadada no ano seguinte, pertence ao exercício financeiro

em que tenha ocorrido a arrecadação.

112 Ao contrário da contabilidade societária, a contabilidade

pública brasileira adota o regime de caixa para receitas e

despesas.

A respeito da Conta Única do Tesouro Nacional, julgue os itens

subsecutivos.

113 O controle escritural dos recursos financeiros da Conta Única

do Tesouro Nacional é realizado pelo Sistema Integrado de

Administração Financeira do governo federal (SIAFI).

114 As disponibilidades de caixa da União são depositadas no

Banco Central do Brasil, que opera como agente financeiro do

Tesouro Nacional, arrecadando receitas e pagando

fornecedores, com o uso da conta única.

115 As disponibilidades de caixa das autarquias e fundações

públicas não estão dispensadas de recolhimento à Conta Única

do Tesouro Nacional.

O SIAFI consiste no principal instrumento utilizado para registro,

acompanhamento e controle da execução orçamentária, financeira

e patrimonial do governo federal. No que se refere a esse sistema,

julgue os itens a seguir.

116 A utilização do SIAFI permite o registro contábil dos

balancetes dos estados e municípios.

117 As instituições financeiras públicas oficiais utilizam o SIAFI

como um instrumento de registro contábil, para cumprir

obrigações societárias e tributárias, de forma segura e

tempestiva.

Caso, em uma repartição pública, haja um único servidor, que tenha

sob sua guarda o material de expediente de toda a repartição, e esse

servidor tenha recebido suprimento de fundos destinado à aquisição

de material de expediente, é correto afirmar que 

118 o servidor não poderia ter recebido o suprimento de fundos,

uma vez que tem sob sua guarda o material que deve ser

adquirido.

119 o suprimento de fundos não deverá ser contabilizado, pois é

recurso destinado a atender a despesas de pequeno vulto.

120 o servidor, se fosse declarado em alcance, teria prioridade no

recebimento e na gestão de suprimento de fundos para

aquisição de material de expediente, na forma de adiantamento.
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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 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 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 análise econômico-financeira, ferramenta essencial da avaliação de empresas, utilizada tanto por

credores quanto por investidores e outros agentes interessados em conhecer a saúde financeira de uma

empresa, é capaz de evidenciar a situação de uma instituição, apresentando sua capacidade de geração de

lucros e de continuidade no mercado. As análises horizontal e vertical, consideradas o ponto forte desse tipo

de análise, fornecem uma visão ao mesmo tempo estrutural e dinâmica a respeito do negócio e ganham

especial significação ao serem expressas em um gráfico de efeito tesoura, como o modelo apresentado a

seguir, que condensa informações sobre a necessidade de capital de giro da empresa e sua capacidade de

geração de capital circulante necessário à saúde financeira da instituição.

Com base nas informações e no gráfico acima apresentados, redija um texto dissertativo, abordando, necessariamente, os seguintes

aspectos:

< papel dos indicadores na análise econômico-financeira; [valor:6,00 pontos]

< metodologia e significação das análises horizontal e vertical; [valor:6,00 pontos]

< metodologia de cálculo e significação da necessidade de capital de giro e do capital circulante líquido. [valor:7,00 pontos]
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