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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações e suas atualizações
e com os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPC), julgue os itens que se seguem. 

71 A posse de instrumento que conceda potencial direito de voto
prontamente exercível ou conversível deve ser considerada
para fins de avaliação de influência significativa de uma
entidade em outra e, em decorrência, de consolidação de
demonstrações contábeis.

72 As demonstrações contábeis das sociedades anônimas de
capital fechado têm de ser elaboradas de acordo com as
mesmas normas aplicáveis às sociedades anônimas de capital
aberto expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.

73 Ajustes de avaliação patrimonial é conta do patrimônio líquido
e constitui um tipo de reserva de capital. 

Com referência à elaboração de demonstrações contábeis, julgue
os itens seguintes à luz da legislação societária, dos princípios
fundamentais da contabilidade e dos pronunciamentos contábeis
do CPC.

74 O custo dos serviços de terceiros recebidos para a execução da
atividade fim da entidade representa um valor adicionado
recebido em transferência, visto ser uma riqueza criada por
terceiros.

75 A conversão de dívida da entidade em instrumentos
patrimoniais dessa mesma entidade tem de ser representada, na
demonstração dos fluxos de caixa, como um fluxo de caixa
relacionado com as atividades de financiamento. 

76 Resultado abrangente é o conjunto de mudanças verificadas no
patrimônio durante um determinado período, exceto as
resultantes de investimentos dos sócios e distribuições aos
sócios.

77 O total de dividendos reconhecidos como distribuição aos
acionistas durante dado exercício pode ser evidenciado na
demonstração das mutações do patrimônio líquido.

Julgue os itens subsequentes, a respeito dos procedimentos para
registro, mensuração e avaliação de ativos.

78 O cálculo do valor presente de um fluxo de caixa exige o
conhecimento do valor do fluxo futuro, da data de ocorrência
desse fluxo e da taxa de desconto aplicável.

79 Situação hipotética: Um ativo que possui valor contábil
líquido de R$ 100.000 pode ser alienado em mercado
concorrencial por R$ 95.000, livre de despesas de venda, ou
pode ser mantido em atividade, quando então gerará um fluxo
de caixa a valor presente de R$ 102.000. Assertiva: Nessas
condições, cabe à entidade detentora do referido ativo
constituir uma provisão para perda de valor recuperável.

80 Caso tenha sido reconhecida uma perda de valor realizável em
um goodwill e se constate, em exercício subsequente, que
houve recuperação do valor realizável, a perda reconhecida
deverá ser revertida até o montante do valor originalmente
reconhecido como perda. 

81 Os custos para colocação de debêntures em um mercado de
livre concorrência, desde que não impliquem nenhum tipo de
transação forçada, expressam um valor justo para o passivo
debênture. 

Relativamente à avaliação e contabilização de itens do passivo e do
patrimônio líquido, julgue os próximos itens.

82 A conta de ajuste de avaliação patrimonial, integrante do
patrimônio líquido, representa a contrapartida de aumentos ou
diminuições do valor de elementos patrimoniais avaliados a
valor justo, podendo ter partes de seu valor transferidas
diretamente para lucros ou prejuízos do exercício, quando da
baixa dos itens patrimoniais que lhe deram causa.

83 Um fabricante deve registrar um passivo líquido e certo
relativo às garantias de reparo ou troca de seus produtos, dadas
aos compradores, se, pela sua experiência passada, for
provável — ou seja, mais provável que sim do que não — que
algumas garantias serão executadas pelos compradores. 

84 Situação hipotética: Um fornecedor oferece determinada
mercadoria a prazo por R$ 1.000, porém em uma compra à
vista, com vencimento em 30 dias, esse mesmo fornecedor
oferece um desconto de 5% sobre o valor a prazo. Assertiva:
Nesse caso, em uma compra a prazo, a diferença entre o valor
à vista e o valor a prazo deverá ser contabilizada, no momento
da compra, como despesa de juros. 

Acerca de receitas e custos e da relação entre esses elementos,
julgue os seguintes itens.

85 O custo-padrão é uma metodologia gerencial de avaliação
entre custos reais e custos esperados, podendo também ser
utilizado, desde que satisfeitas algumas condições, na
escrituração contábil de custos de produção.

86 Uma empresa que produza e venda um único produto e possua
custos e despesas fixas de R$ 300.000 e custos e despesas
variáveis de 40% do montante de vendas obterá lucro se
vender mais de R$ 550.000.

87 Entre outros requisitos, o reconhecimento de uma receita
de venda implica a transferência ao comprador dos riscos
e benefícios mais significativos pertinentes à propriedade
dos bens.

Com referência a análise econômico-financeira e seus indicadores
típicos, julgue os itens a seguir.

88 Uma empresa que, ao investir R$ 2 milhões em determinado
empreendimento, obtenha receitas de R$ 7 milhões e um lucro
antes do imposto de renda e da contribuição sobre o lucro
líquido de R$ 350.000 obterá um giro do ativo inferior a 4
e um retorno sobre seu investimento superior a 3 vezes a sua
rentabilidade em vendas.

89 Um percentual de 4% associado ao saldo da conta estoques
de determinado exercício, em uma análise horizontal, significa
que os estoques em questão representam  dos ativos totais1

25do exercício.
90 Um índice de imobilização do patrimônio líquido superior

a 1,00 implica, necessariamente, um índice de liquidez
geral inferior a 1,00 e, consequentemente, a necessidade de
capitais de terceiros para financiar o giro da empresa.
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Julgue os itens a seguir, relativos aos conceitos de contabilidade
pública.

91 Se determinado órgão público deixar de atender à finalidade
de sua criação, o princípio contábil da continuidade será
necessariamente comprometido nesse órgão. 

92 O campo de aplicação da contabilidade pública restringe-se
às aziendas, que têm por objetivo metas econômicas
e financeiras. 

93 Os ativos de entidades públicas somente poderão ser incluídos
na contabilidade quando a respectiva operação de aquisição
estiver concluída e o respectivo custo de aquisição for
monetariamente calculado.

94 Entre as variações qualitativas do patrimônio público inclui-se
a variação patrimonial considerada aumentativa.

95 O cancelamento de uma dívida passiva de entidade pública
provoca uma variação patrimonial aumentativa.

Em relação aos mecanismos contábeis para avaliação de ativos,
passivos, impostos e custos, julgue os itens que se seguem.

96 Os recursos de impostos cuja arrecadação seja compartilhada
entre mais de um ente federativo devem ser registrados como
ativos no âmbito de cada entidade somente em relação
à parcela que lhe couber na repartição da receita.

97 Cabe à lei de diretrizes orçamentárias de cada ente federativo
dispor sobre controle de custos e avaliação dos resultados dos
programas financiados pelo orçamento.

98 A escolha de determinada unidade monetária para mensurar os
custos incorridos pelas entidades públicas é denominada objeto
de custo.

99 A depreciação de um ativo somente deve ser contabilizada
a partir do momento em que o ativo estiver efetivamente
em uso.

100 Órgão público que pretenda consignar recursos em seu
orçamento para a eventualidade de condenação em processos
judiciais que ainda estejam em curso deverá registrar esses
recursos como passivos contingentes.

Acerca das demonstrações financeiras e dos instrumentos
necessários para a sua elaboração, julgue os próximos itens.

101 Os ingressos e dispêndios demonstrados no balanço financeiro
se equilibram pela inclusão do saldo em espécie do exercício
anterior na coluna dos ingressos e pela inclusão do saldo
em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

102 O fluxo de caixa das atividades de financiamento integra
a demonstração das mutações do patrimônio líquido.

103 A decisão de classificar determinada despesa pública como
encargo financeiro ou como outras despesas correntes
é definida pela classificação da despesa segundo a categoria
econômica.

104 Caso um ente federativo transfira recursos a outro ente
federativo em decorrência de disposição constitucional
ou legal, o ente recebedor deverá classificar os recursos
recebidos como receita de capital.

105 O uso do plano de contas aplicado ao setor público
é obrigatório para todas as entidades da administração direta
e indireta, incluídas as empresas estatais, independentemente
de sua natureza.

106 O balanço orçamentário pode demonstrar situação de
desequilíbrio entre a previsão da receita e a dotação
da despesa.

Julgue os itens seguintes, referentes ao processo de execução
orçamentária e financeira.

107 No âmbito do setor público, o registro dos fatos por meio
do regime orçamentário obedece a regras distintas das regras
do registro por meio do regime contábil.

108 O sistema de contabilidade e administração financeira
é responsável pela identificação de todos os beneficiários
de sentenças judiciais pagas ou devidas no curso da execução
orçamentária e financeira.

109 As parcelas de recursos tributários e de contribuições
destinadas aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios
não devem ser depositadas na conta única do Tesouro
Nacional.

110 O suprimento de fundos implica a realização de tomada
de contas imediatamente após a execução da despesa.

Com referência à conceituação e à contabilização de tributos, julgue
os itens seguintes.

111 Sob a ótica da contabilidade patrimonial, o reconhecimento
inicial de uma receita advinda de impostos ou contribuições se
dá pelo seu valor justo na data da aquisição.

112 Licenciamento de veículos e multas de trânsito são tributos da
espécie taxa. 

Relativamente aos tributos retidos na fonte pela administração
pública federal, julgue os itens subsequentes. 

113 Situação hipotética: Uma pessoa jurídica tributada pelo lucro
real forneceu mercadorias e bens em geral à administração
pública federal em um montante de R$ 5.000.000, tendo
recolhido R$ 500.000 de IPI relativamente a essa operação.
Assertiva: Nessa situação, considerando que todos os
fornecimentos já tenham sido pagos e que não haja outros fatos
a considerar, a empresa sofrerá retenção de R$ 336.300 a título
de contribuição para a COFINS.

114 É obrigatória a retenção da contribuição ao INSS quando do
pagamento por serviços contratados por empreitada para
preparação de dados para processamento eletrônico,
excetuados os relativos a vigilância ou segurança por meio de
monitoramento eletrônico.

115 Será retido a título de CSLL 1% do valor do serviço prestado
para órgão da administração pública federal por microempresa
optante pelo SIMPLES Nacional.

116 Situação hipotética: Uma empresa que atua exclusivamente
com a distribuição de jornais e revistas forneceu a determinado
órgão público o montante de R$ 40.000 em publicações.
Assertiva: Por esse faturamento, não caberá qualquer retenção
a título de imposto de renda de pessoa jurídica.

117 As contribuições para o PIS das pessoas jurídicas tributadas
pelo lucro real serão retidas à alíquota de 1,65% sobre o
faturamento mensal, em regime não cumulativo, enquanto que
as entidades sem fins lucrativos sofrerão retenção sobre sua
folha de pagamento com alíquota de 1%.
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No que se refere à legislação tributária básica e suas atualizações, julgue os itens que se seguem.

118 Os pagamentos antecipados por conta de fornecimento futuro de bens à administração pública não geram retenções tributárias, pois
estas serão realizadas pelo valor total dos bens, quando da entrega definitiva, a qual constitui o fato gerador dos tributos.

119 Enquadra-se como contribuinte individual da previdência social o integrante de conselho ou órgão de deliberação, desde que não se
trate de servidor público vinculado a regime próprio de previdência social indicado como representante do governo para atuar naquele
conselho ou órgão deliberativo.

120 Uma empresa domiciliada em Goiânia e prestadora, no aeroporto de Brasília, de serviços logísticos relativos a mercadorias em trânsito
será contribuinte do ISS no DF.

Espaço livre


