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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Considerando as transformações sofridas pela contabilidade

brasileira a partir do processo de sua harmonização com as normas

internacionais de contabilidade, julgue os itens a seguir.

51 Um mercado com muitos vendedores e poucos compradores

pode ser considerado ativo, para fins de aplicação dos

procedimentos de avaliação do valor recuperável de ativos,

ainda que, em alguns momentos, devido às características

desse mercado, os vendedores possam não encontrar

compradores para suas mercadorias.

52 A avaliação de itens patrimoniais a valor de mercado é

compatível com o princípio do registro pelo valor original.

53 A venda de um bem transfere para o comprador os riscos e

benefícios próprios dos bens alienados.

Julgue os itens seguintes, relativos a conceitos básicos da

contabilidade.

54 A conta de ajustes de avaliação patrimonial destina-se ao

registro da diferença entre o valor contábil atualizado e o valor

de mercado de um instrumento financeiro classificado como

disponível para venda.

55 A retenção ou não de riscos significativos é que determina o

tratamento contábil distinto dado a um desconto de duplicata

em um banco e em uma empresa de factoring.

56 A reserva destinada ao registro do resultado da correção

monetária do capital realizado, mas não capitalizado, e as

reservas para contingência são exemplos de reservas de capital.

ativo operacional médio R$ 3.000.000

giro do ativo 4

retorno sobre investimentos (ROI) 20%

imobilização do patrimônio líquido 0,9

Considerando as informações acima, relativas à empresa

hipotética X, julgue os próximos itens.

57 A margem operacional de lucro da empresa X é igual à metade

do retorno sobre investimentos.

58 A liquidez geral da empresa X é maior que 1,00.

grupo contábil
ano

1 2 3

ativo circulante 35 30 40

ativo não circulante 65 70 60

passivo circulante 30 20 30

passivo não circulante 20 25 15

capital social 50 55 55

receitas de vendas 110 110 110

lucro líquido após IR 29 28 27

lucro líquido 24 15 10

Considerando que a tabela acima apresenta informações da
contabilidade da empresa hipotética Z, que o ativo financeiro e o
passivo financeiro de cada ano dessa empresa representavam, cada
um, 10% do total de valores circulantes, e que os três anos dessa
tabela são consecutivos, sendo o ano 1 o mais recente e o ano 3 o
mais antigo, julgue os itens subsequentes.

59 O capital circulante líquido da empresa Z manteve-se positivo
ao longo de todo o período, mas apresentou comportamento
decrescente quando comparado o ano 3 com o ano 1. 

60 A participação dos capitais de terceiros no financiamento
dos investimentos da empresa Z foi crescente do ano 3 para
o ano 2. 

61 Na empresa em apreço, a participação dos ativos não
circulantes em relação ao ativo total decresceu quando
comparado o ano 3 com o ano 1.

62 Considerando-se que a margem de contribuição da empresa Z
tenha sido constante ao longo de todo o período, é correto
afirmar que o seu grau de alavancagem financeira e o seu grau
de alavancagem operacional apresentaram tendências opostas
do ano 2 para o ano 1. 

63 A rentabilidade do patrimônio líquido da empresa Z
apresentou-se crescente.

64 A necessidade de capital de giro da empresa Z aumentou
no período. 
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Julgue os itens que se seguem, relativos ao tratamento dos itens

patrimoniais e resultados das empresas na contabilidade brasileira.

65 Bens intangíveis adquiridos em uma combinação de negócios

e que possam ser tecnicamente identificados de modo confiável

devem ser registrados pelo seu valor justo. 

66 A reserva legal tem por finalidade exclusiva assegurar a

integridade do capital social e pode, ainda, ser utilizada para

compensar prejuízos.

67 A adoção do procedimento de redução ao valor realizável e de

ajuste a valor de mercado de ativos atende à necessidade de

ajuste das demonstrações contábeis pelos efeitos inflacionários.

Auxiliar no controle de estoques e fornecer subsídios para a tomada

de decisões gerenciais são as duas funções primordiais da

contabilidade de custos. Com relação a essas funções, julgue os

seguintes itens.

68 Se uma empresa, fabricante de um único produto, apresentar

uma diferença constante de R$ 0,50 entre o custo unitário

apurado pelo método do custeio por absorção e o apurado pelo

método do custeio variável, e, no período hipotético Y, nessa

empresa, houver incremento de 5.000 unidades no estoque de

produtos acabados e não houver produtos em elaboração,

então, no período Y, o lucro operacional líquido apurado para

fins societários será maior do que o apurado pelo método do

custeio variável.

69 O gasto na ampliação de uma planta industrial é informação

relevante para fins de decisão gerencial, mesmo que já tenha

sido efetuado.

70 A metodologia de administração por exceção está associada à

ideia de custo padrão.

71 Se a diferença entre os estoques iniciais e finais de produtos

acabados for diferente de zero, o montante do custo do produto

vendido coincidirá com o total de custos de produtos acabados

no período.

72 Denomina-se custo diferencial ao benefício em potencial, que

é sacrificado quando uma alternativa é escolhida em

detrimento de outra. 

73 A segunda geração do sistema de custeio ABC foi

desenvolvida para permitir a utilização desse método na

elaboração e publicação de demonstrações contábeis para fins

societários e fiscais.

itens R$

receita bruta de vendas 800.000

devoluções de vendas (15.000)

impostos sobre vendas (150.000)

receita líquida de vendas 635.000

custo do produto vendido (230.000)

lucro bruto 405.000

despesas administrativas (180.000)

despesas financeiras (30.000)

receitas financeiras 25.000

resultado da equivalência patrimonial (15.000)

lucro operacional 205.000

imposto de renda (60.000)

contribuição social sobre o lucro (40.000)

lucro líquido 105.000

Com base nas informações da tabela acima, que apresenta a
demonstração do resultado do exercício da empresa hipotética Alfa,
e considerando a legislação em vigor sobre a elaboração da
demonstração do valor adicionado, julgue os itens subsequentes.

74 Eventual prejuízo apurado em qualquer exercício integrará o
item remuneração de capital próprio.

75 O valor recebido pela empresa Alfa em transferência foi
superior a R$ 9.000.

76 Se o valor da depreciação, componente da despesa
administrativa, soma R$ 30.000, então o valor adicionado
líquido gerado pela empresa em tela será inferior a
R$ 500.000.

77 O valor distribuído ao governo foi superior a R$ 230.000.
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Acerca das demonstrações contábeis, julgue os itens que seguem de
acordo com a normatização pertinente.

78 No balanço patrimonial, todos os saldos credores e devedores
que as empresas tiverem direito de compensar deverão ser
apresentados pelos valores líquidos dessa compensação.

79 A demonstração dos fluxos de caixa, que expressa as
alterações ocorridas, durante o exercício, no saldo de caixa e
equivalentes de caixa, deve ser segregada em até três fluxos:
o das operações, o dos financiamentos e o dos investimentos,
sempre que existirem.

80 As sociedades por ações de capital aberto deverão iniciar sua
demonstração do resultado do exercício pela receita bruta.

Julgue os itens a seguir, relativos aos procedimentos contábeis
adotados em processos de combinação de negócios — fusão, cisão
e incorporação — e de consolidação de demonstrações contábeis.

81 Na demonstração de resultado do exercício consolidada, a
participação dos acionistas controladores no lucro do exercício
deve ser evidenciada.

82 Uma sociedade de capital aberto poderá ser incorporada por
uma sociedade de capital fechado.

A respeito do custo e controle dos estoques de mercadorias e dos
impostos a eles relacionados, julgue os próximos itens.

83 Em empresas que adotam o sistema de inventário periódico, o
controle de estoques realizado pelo método da média
ponderada móvel é mais simples que o realizado pelo método
do PEPS.

84 O valor do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços
sobre compras, em empresas comerciais, deve ser
contabilizado a débito de conta específica de ICMS a recuperar
e, na venda, a crédito de ICMS a recolher, admitida a
compensação.

85 Em qualquer modalidade de empreendimento comercial, o
imposto sobre produtos industrializados compõe o custo do
estoque de mercadorias, ao passo que o imposto sobre
circulação de mercadorias e serviços, por ser recuperável, não
pode ser estocado. 

receita de vendas R$ 500.000,00

índice da margem de contribuição 20%

lucro operacional líquido R$ 7.000

Considerando as informações acima, relativas à empresa industrial
hipotética Next, julgue os itens subsecutivos.

86 A empresa Next tem de vender mais de R$ 475.000 para
atingir seu ponto de equilíbrio.

87 O índice da margem de segurança da empresa Next no
momento dado é superior a 10%.

88 Os custos e despesas variáveis da empresa Next superam
R$ 300.000,00.

89 Caso a empresa Next apresente aumento de 10% em suas
vendas, mantidas as atuais condições de custos e preços e a
atual distribuição de seu mix de vendas, seu lucro operacional
líquido aumentará R$ 10.000,00.

90 O grau de alavancagem operacional da empresa Next no
momento dado é inferior a 14.

A respeito da aplicação dos princípios de contabilidade sob a
perspectiva do setor público, julgue os itens a seguir.

91 Entre alternativas igualmente válidas para a estimativa de
valores que afetem o patrimônio público, devem-se preferir
montantes menores para ativos e valores maiores para
passivos.

92 Independentemente do recebimento ou pagamento, os efeitos
das transações no setor público devem ser reconhecidos nos
períodos a que se refiram.

Acerca da composição do patrimônio e dos sistemas contábeis do
setor público, julgue os próximos itens.

93 O registro dos custos dos bens e serviços produzidos e
ofertados à sociedade deve ser efetuado no subsistema de
informação patrimonial.

94 Para comporem a estrutura do patrimônio público como
passivos, as obrigações da entidade devem ser derivadas de
eventos passados.

Julgue os itens seguintes, relativos à natureza e às tipicidades das
transações no setor público.

95 Quando envolverem valores de terceiros, as transações no setor
público devem ser demonstradas de forma segregada.

96 As transações de natureza administrativa originam-se de fatos
que afetam o patrimônio público, decorrentes ou não da
execução orçamentária, e podem provocar alterações
qualitativas ou quantitativas no patrimônio.

Considerando que os registros contábeis na administração pública
devem ser efetuados segundo a natureza das informações que
evidenciem, julgue os itens subsequentes.

97 No momento da liquidação da obrigação a pagar, o passivo
modifica sua característica de permanente para financeiro.

98 No momento em que for feito o empenho da despesa
orçamentária, deve ser efetuado o controle pelo
comprometimento da disponibilidade.

grupo contábil valor (em RS)

receita prevista 420.000

despesa fixada 400.000

arrecadação de impostos 367.000

despesas empenhadas e liquidadas 382.000

despesas inscritas em restos a pagar 48.000

recebimento de veículo em doação 34.000

Com base nas disposições da Lei n.º 4.320/1964 relacionadas à
elaboração das demonstrações contábeis e considerando os dados
da tabela acima, referentes ao encerramento do primeiro exercício
financeiro da entidade governamental hipotética QT, julgue os
próximos itens.

99 O resultado financeiro do exercício da entidade QT foi
superavitário em R$ 33.000.

100 O resultado orçamentário do exercício da entidade QT foi
deficitário em R$ 53.000.

101 O resultado patrimonial do exercício da entidade QT foi
deficitário em R$ 29.000.
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Julgue os itens subsequentes, relativos às etapas da receita pública
e da despesa pública e à execução orçamentária e financeira.

102 A conclusão do processo de fixação da despesa orçamentária
ocorre mediante o despacho exarado por autoridade
competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.

103 Considerando que os restos a pagar constituem item específico
da programação financeira, seu pagamento pode efetuar-se fora
do limite de saques fixado.

Julgue os itens a seguir, relativos às características do sistema de
custos no setor público.

104 Com a implantação do Plano de Contas Aplicado ao Setor
Público (PCASP), os dados necessários à apuração de custos
devem incluir os registros patrimoniais.

105 A geração da informação de custos apurada com base no
regime de competência pode ser mensurada por meio de
ajustes nas informações orçamentárias.

106 O método de custeio está associado ao processo de
identificação e associação do custo ao objeto de custeio.

De acordo com a natureza e estrutura do novo PCASP, composto
por oito classes de contas, julgue os seguintes itens.

107 Para a classificação dos elementos patrimoniais em circulante
e não circulante, devem-se observar os atributos de
conversibilidade e de exigibilidade dispostos nas normas
contábeis nacionais e internacionais.

108 Na evidenciação do patrimônio líquido, o resultado do período
deve ser segregado dos resultados acumulados de períodos
anteriores.

109 Os fatos financeiros e não financeiros da administração
deverão ser registrados em contas de natureza de controle.

No primeiro exercício financeiro encerrado da entidade
governamental hipotética Zx, foram registrados os seguintes
eventos:
< impostos lançados, no valor de R$ 90.000,00, dos quais foram

arrecadados 80%;
< compra de equipamentos, com recebimento imediato do bem,

no valor de R$ 60.000,00, tendo sido metade do valor paga à
vista e o restante, inscrito em restos a pagar;

< despesas com água, luz e telefone no período, no valor de
R$ 28.000,00, pagas no referido exercício.

Considerando que, na situação acima descrita, deverá haver o
relacionamento do regime orçamentário com o regime contábil,
julgue os itens subsecutivos.

110 De acordo com os dados em apreço, e considerando que a
compra de equipamentos é uma mutação patrimonial, é correto
afirmar que a entidade Zx realizou apenas uma despesa
orçamentária, no valor de R$ 28.000,00, correspondente a
despesas com água, luz e telefone.

111 Mesmo inscrita em restos a pagar, a compra de equipamentos
afetou positivamente a apuração do resultado patrimonial do
exercício em R$ 60.000,00.

112 Deverá haver o registro da realização da receita orçamentária
da entidade Zx no valor de R $ 90.000,00.

Julgue os itens que se seguem, a respeito do funcionamento da
Conta Única do Tesouro Nacional (CUTN).

113 A unidade gestora pode providenciar por iniciativa própria o
encerramento das contas-correntes que estiverem sem
movimentação por mais de noventa dias.

114 Os pagamentos para unidades gestoras integrantes da CUTN
que possuam termo de cooperação técnica devem ser efetuados
por meio de ordem bancária externa ao SIAFI.

115 Os recursos depositados em cheque estarão disponíveis na
conta única da unidade gestora no dia útil seguinte ao dia do
depósito, independentemente de sua compensação.

Julgue os seguintes itens, a respeito dos objetivos e características
do SIAFI.

116 O SIAFI possibilita que, a qualquer momento, a unidade
gestora emita suas demonstrações contábeis.

117 A diretriz normativa de criação e implantação do SIAFI impôs
a unificação dos recursos de caixa dos governos federal,
estadual, distrital e municipal com os objetivos de agilizar a
programação financeira e aperfeiçoar a utilização dos recursos
no âmbito da administração pública.

Acerca dos aspectos contábeis e orçamentários relativos ao
suprimento de fundos e dos requisitos para utilização do Cartão de
Pagamento do Governo Federal (CPGF), julgue os próximos itens. 

118 Somente com a previsão de recursos financeiros que assegurem
o pagamento da fatura no seu vencimento é que a unidade
gestora poderá realizar despesas com o CPGF.

119 Na sistemática de saques, a liquidação da despesa deve ser
efetuada após o lançamento do referido limite para utilização
no CPGF.

120 O suprido terá até o final do exercício seguinte para comprovar
a importância aplicada até trinta e um de dezembro.
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PROVA DISCURSIVA
• Nesta prova, faça o que se pede, usando 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

(legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos) e estrutura textual (organização das ideias em texto estruturado).

As informações dos fluxos de caixa de uma entidade são úteis para proporcionar aos usuários das

demonstrações contábeis uma base para avaliar a entidade quanto à sua capacidade de gerar caixa e

equivalentes de caixa e às suas necessidades de liquidez. As decisões econômicas que são tomadas pelos

usuários exigem avaliação da capacidade da entidade para gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como

da época e do grau de segurança de geração de tais recursos. 

Pronunciamento Técnico CPC 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa.

Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca da demonstração dos

fluxos de caixa. Ao elaborar seu texto, necessariamente, responda ao questionamento seguinte (tópico 1) e faça o que se pede nos tópicos

2 e 3.

1 Qual é a finalidade e quais são as aplicações e os benefícios da demonstração dos fluxos de caixa. [valor: 5,00 pontos]

2 Conceitue fluxo de caixa das atividades operacionais e discorra sobre sua relevância. [valor: 6,00 pontos]

3 Esclareça quais são as formas e as metodologias de evidenciação dos fluxos de caixa das atividades operacionais.

[valor: 8,00 pontos]
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