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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Com relação ao regime de juros simples, julgue os itens a seguir.

51 Uma aplicação de R$ 1.000,00 à taxa de 1,2% ao mês, durante

24 dias, rende juros de R$ 10,00.

52 No regime de juros simples, não ocorre capitalização.

53 Um capital de R$ 10.000,00 aplicado durante três períodos

sucessivos, à taxa de 15% ao período, gerará um juro final

igual à metade desse capital.

Julgue os próximos itens, relativos ao regime de juros compostos.

54 Os juros em regime de juros compostos geram, ao longo do

tempo, uma curva exponencial.

55 Uma aplicação de R$ 4.000,00 à taxa de 12% ao ano, com

capitalização trimestral, ultrapassa o montante de R$ 4.240,00

após seis meses.

56 Para um mesmo capital aplicado a uma mesma taxa, o

montante em regime de juros composto é sempre superior ao

montante em regime de juros simples.

Acerca da Lei n.º 6.404/1976 e suas alterações recentes, julgue os

itens que se seguem.

57 A Lei n.º 6.404/1976 nasceu da necessidade de aproximar a

contabilidade brasileira dos padrões da contabilidade norte-

americana, rompendo com a tradição italiana, agora retomada

com as alterações promovidas pela Lei n.º 11.638/2007.

58 As demonstrações contábeis obrigatórias para as sociedades

anônimas de capital aberto incluem o balanço patrimonial, a

demonstração do resultado do exercício e, para algumas

empresas, a demonstração de fluxo de caixa.

59 Após escolhido um critério e uma metodologia, é vedada

qualquer alteração nos critérios utilizados para a determinação

da vida útil econômica estimada do bem e cálculo da redução

de valor a contabilizar.

60 As alterações promovidas pela Lei n.º 11.638/2007 e

posteriores tiveram por finalidade criar alternativas às normas

internacionais de contabilidade emitidas pelo IASB, dadas as

condições reais da economia brasileira.

61 A partir da NBC T1, que define a estrutura conceitual para a

elaboração e apresentação das demonstrações contábeis, todas

as entidades contábeis devem seguir exclusivamente o regime

de competência.

Julgue os itens seguintes, de acordo com os critérios de avaliação

de ativos e passivos, conforme a redação dada à Lei n.º 6.404/1976

pelas Leis n.º 11.638/2007 e n.º 11.941/2009.

62 O valor justo dos instrumentos financeiros pode ser obtido pelo

cálculo do valor presente líquido dos fluxos de caixa futuros de

instrumentos financeiros similares.

63 O método do custo foi abolido como forma de avaliação de

investimentos societários.

64 Avaliam-se os ativos intangíveis pelo custo incorrido na

aquisição, vedada qualquer dedução.

65 Os estoques devem ser avaliados pelo custo de aquisição ou de

fabricação, reduzido por estimativas de perdas para ajuste ao

preço de mercado, quando este for inferior, vedado qualquer

outro critério.

66 As contas a receber devem ser avaliadas pelo valor dos títulos

que as compõe menos as devidas estimativas de perdas

prováveis na realização.
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caixa 10.000

contas a receber 90.000

capital social 70.000

juros passivos a transcorrer 5.000

estoques 15.000

impostos a recolher 1.500

fornecedores 15.000

empréstimos bancários (empréstimos prefixados a vencer em

até 360 dias)
5.000

reservas de lucro 3.000

provisão para devedores duvidosos 2.700

imobilizado 55.000

financiamentos (financiamentos pós-fixados a vencer em

mais de 360 dias)
70.000

ações em tesouraria 5.000

A tabela acima apresenta os saldos contábeis, em reais, de todas as

contas patrimoniais de uma companhia, antes da apuração do

resultado do exercício. Considerando os dados da tabela, julgue os

itens subsequentes.

67 A liquidez seca é superior à liquidez geral.

68 O resultado do exercício foi um prejuízo de R$ 12.800,00.

69 O capital de giro da empresa, considerado o resultado do

exercício, é negativo em R$ 95.800,00.

70 A conta juros passivos a transcorrer constitui um passivo a ser

convertido em despesa, ao longo do tempo.

71 A conta ações em tesouraria representa uma participação

circulante em outras empresas.

Com respeito às características das demonstrações contábeis,

segundo a legislação e normatização vigentes, julgue os itens a

seguir.

72 As notas explicativas, por trazerem informações acessórias, em

formato livre, não seguem as práticas contábeis vigentes.

73 O nome da entidade, a data-base e a moeda utilizada são

informações necessárias à correta apresentação das

demonstrações contábeis.

74 Antes de a Lei n.º 11.638/2007 entrar em vigor, a

demonstração de fluxo de caixa já era exigida para alguns tipos

de empresa.

75 O resultado da entidade em determinado período é apresentado

na demonstração do resultado do exercício, que é uma

demonstração dedutiva e dinâmica.

76 O balanço patrimonial, que é uma demonstração estática,

apresenta a posição econômica, financeira e patrimonial da

entidade em determinada data.

Com respeito ao uso de custos para tomada de decisões e ao sistema

de custos e informações gerencial, julgue os itens a seguir.

77 Em um sistema de custeio ABC, uma atividade é qualquer tipo

de evento que gera receita.

78 Balanced scorecard é um conjunto integrado de medidas de

desempenho financeiro, de clientes, de processos internos e de

aprendizagem e crescimento, que visam apoiar a estratégia da

empresa.

79 O custo unitário do produto e os montantes de custos diretos e

indiretos são informações disponíveis em um sistema de

contabilidade de custos.

80 A diferença entre o lucro líquido apurado com o uso do custeio

variável ou direto e do custeio por absorção está relacionada à

variação de volume dos estoques de produtos disponíveis para

venda.
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vendas líquidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R$ 10.000,00

custos e despesas operacionais . . . . . . . . . . . . . . . . . R$ 9.000,00

ativos operacionais médios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R$ 5.000,00

Criado pela empresa Du Pont para avaliar o desempenho de sua

gerência, o retorno sobre investimentos (ROI) é um indicador que

sintetiza diversas dimensões financeiras da empresa. Considerando

os dados acima, relativos a determinada empresa, julgue os

próximos itens, acerca dessa metodologia.

81 Segundo o modelo elaborado pela Du Pont, variações nas

vendas, nos ativos operacionais e na relação entre as fontes de

recursos podem afetar o ROI.

82 O ativo operacional médio pode ser calculado usando-se o

saldo dos ativos de início e fim de período.

83 A margem operacional da empresa em questão é de 20%.

84 Na situação da referida empresa, o giro é igual a dois.

85 O retorno sobre investimentos pode ser calculado pela divisão

do lucro operacional líquido pelo ativo operacional médio, ou

pelo produto do giro do estoque pela margem operacional.

Com respeito aos tributos incidentes sobre as atividades produtivas

no Brasil, julgue os itens subsequentes.

86 O ICMS é um imposto sobre operações relativas à circulação

de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte

interestadual e intermunicipal e de comunicações, de

competência dos estados e do Distrito Federal, incidindo

inclusive sobre operações e prestações de serviços iniciadas

fora do território nacional.

87 A Contribuição para Financiamento da Seguridade Social

(COFINS) incide sobre a receita operacional bruta, vedada

qualquer dedução.

88 O imposto de renda pode ser calculado sobre o lucro real,

presumido ou arbitrado, sendo vedada a compensação de

prejuízos fiscais para empresas optantes do regime de lucro

presumido.

89 O arbitramento do lucro para fins de cálculo do imposto de

renda pode ser feito pela autoridade fiscal ou pela própria

empresa, sendo, nessa última situação, denominado

arbitramento voluntário.

90 O Programa de Integração Social (PIS) foi criado para

proporcionar a participação dos trabalhadores no lucro das

empresas, calculando-se, para todas as entidades, sobre as

receitas que compõem o lucro operacional bruto.

Acerca do funcionamento dos mercados futuros, julgue os próximos

itens.

91 Caso um importador deseje se proteger contra as possíveis

variações cambiais, ele poderá utilizar um contrato de swap,

trocando a variação da moeda estrangeira na qual está cotada

sua importação por uma variação de preço ou taxa de juros que

julgue mais conveniente.

92 Arbitragem é a operação na qual se pretende tirar proveito de

variações de preços entre dois ativos ou dois mercados.

93 Para proteger-se da variação de preços de determinado ativo,

o hedger deve posicionar-se no mercado futuro sempre na

mesma posição em que estiver no mercado físico.

94 Base é a diferença entre o preço físico da região em que o

agente do mercado futuro se encontra e o preço praticado em

bolsa, sendo composta, entre outros, pelos custos de transporte,

armazenagem e escassez local da commodity.

95 Os agentes conhecidos como especuladores atuam nos

mercados futuros e são danosos ao funcionamento do mercado.

Julgue os seguintes itens a respeito da contabilidade pública,

conforme prevista na Lei n.º 4.320/1964 e suas alterações.

96 Os restos a pagar classificam-se em processados e não

processados.

97 A diferença positiva entre as receitas e as despesas correntes,

denominada superavit do orçamento corrente, destina-se ao

financiamento das despesas correntes.

98 As despesas orçamentárias classificam-se em institucional,

funcional, programática e departamental.

99 Se não existir o passivo permanente, o passivo financeiro será

igual ao passivo real.

100 No balanço patrimonial, apresenta-se o saldo patrimonial

sempre no lado do passivo.
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