
CESPE | CEBRASPE – TRE/TO – Aplicação: 2017

PROVA DISCURSIVA
• Nesta prova, faça o que se pede, utilizando, 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 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 10,00 pontos, dos quais até 0,50 ponto será atribuído ao quesito apresentação

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

A fim de equipar unidades de saúde, determinado estado adquiriu, em julho de 2014, diversas

máquinas, que foram postas em utilização no mesmo mês. Após o recebimento da nota fiscal, o gestor

responsável pela contabilização tomou conhecimento de que outros custos atribuíveis ao valor das máquinas

deveriam ser acrescidos à aquisição. Verificada a pertinência legal do acréscimo, o responsável registrou o

montante total de R$ 360.000,00 no ativo imobilizado. 

Ao final do ano de 2016, o gestor recebeu o laudo de avaliação contratada para a aplicação do teste

de recuperabilidade dos ativos imobilizados em questão, avaliados de acordo com o custo. No laudo,

constavam as informações seguintes:

I tempo de vida útil do equipamento hospitalar: dez anos, com depreciação aplicada regularmente

desde a aquisição;

II valor de uso dos equipamentos ao final de 2016, identificado mediante a realização de fluxos de

caixa: R$ 235.000,00;

III valor justo de venda dos equipamentos, ao final de 2016, subtraídos os custos de venda:

R$ 200.000,00.

Considerando essa situação hipotética, elabore um texto dissertativo atendendo ao que se pede a seguir.

1 Cite, no mínimo, três custos que podem ter sido acrescidos, respeitando-se a legislação pertinente, ao valor de compra dos

equipamentos hospitalares. Justifique sua resposta. [valor: 4,00 pontos]

2 Discorra sobre os fatores que podem ser utilizados na determinação da vida útil desses equipamentos. [valor: 3,00 pontos] 

3 Apresente, incluindo o cálculo realizado, o valor contábil dos equipamentos ao final do exercício de 2016. [valor: 1,00 ponto]

4 Apresente o valor recuperável do maquinário que deve estar presente no laudo encomendado. Justifique sua resposta.

[valor: 0,50 ponto]

5 Descreva a composição detalhada do ativo imobilizado a ser divulgado nas demonstrações contábeis do exercício de 2016.

[valor: 1,00 ponto]
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