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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Com base na Lei das Sociedades por Ações e legislação

complementar, julgue os itens a seguir.

51 Na hipótese de o fisco adotar ou aceitar tratamento diferente

do prescrito pela legislação comercial e reconhecido pelos

princípios de contabilidade geralmente aceitos, a companhia

fará os registros correspondentes apenas em livros auxiliares.

52 As obrigações classificadas no passivo não circulante devem

ter seu valor atualizado à data do balanço. O ajuste ao valor

presente só é admitido para fins gerenciais.

53 O conceito de sociedade coligada difere nas legislações

comercial e civil. Na legislação civil, a coligação é

caracterizada pelo simples fato de uma sociedade ter

participação de outra sociedade em seu capital, em

percentual igual ou superior a 10%, sem ser por esta

controlada nem influenciada de forma significativa.

54 No caso das sociedades anônimas, a responsabilidade dos

acionistas limita-se ao valor nominal das ações subscritas ou

adquiridas e, se as ações não tiverem valor nominal, ao valor

patrimonial.

55 Entre os riscos associados à pulverização do controle de uma

companhia, destacam-se a concentração de poderes pelos

administradores e o relaxamento com as prestações de

contas, dado o desinteresse dos acionistas pelas assembléias.

A partir dos princípios fundamentais de contabilidade e das

demonstrações contábeis exigidas pela legislação societária,

julgue os seguintes itens.

56 De acordo com as normas emanadas do Conselho Federal de

Contabilidade aplicadas ao setor público, o balanço

patrimonial, estruturado em ativo, passivo e patrimônio

líquido, compreende as contas de compensação.

57 Na elaboração da demonstração dos fluxos de caixa,

classifica-se como equivalente de caixa a parcela não

utilizada do limite contratual do cheque especial.

58 Fazem parte da distribuição do valor adicionado da empresa

aos detentores do capital próprio tanto a distribuição direta

do resultado, representada pelos dividendos e juros sobre o

capital próprio, como a distribuição indireta, sob a forma de

retenção dos lucros, inclusive a título de reservas de lucros.

A respeito dos processos de concentração e desdobramento de

empresas e da consolidação das demonstrações contábeis, julgue

os seguintes itens.

59 A transferência total do patrimônio de uma sociedade para

outra sociedade preexistente caracteriza a operação de cisão

total.

60 Para efeito de consolidação das demonstrações contábeis no

setor público, os ajustes e eliminações decorrentes do

processo de consolidação devem ser registrados em cada

uma das entidades que constituem a unidade contábil.

Com relação à auditoria e à análise econômico-financeira, julgue

os itens a subsequentes.

61 Considere que um auditor, para verificar a eventual

existência de passivos omitidos e sabendo que as compras da

empresa eram realizadas com vencimento em 30 dias, tenha

adotado o exame de caixa do mês subsequente ao do balanço

para constatar se alguma das obrigações correspondentes

com fornecedores não estava registrada no referido balanço.

Nesse caso, o procedimento adotado pelo auditor está

correto.

62 Suponha que, em determinado estabelecimento de ensino, o

número de alunos tenha aumentado de 300 para 450.

Paralelamente, o lucro, que era de R$ 2.000.000,00, passou

para R$ 3.500.000,00. Nessa situação, é correto afirmar que

o grau de alavancagem operacional do estabelecimento

corresponde a 1,17.

Com relação à contabilidade em companhias abertas, ao mercado

de capitais e ao comércio exterior, julgue os itens que se seguem.

63 No entendimento da Comissão de Valores Mobiliários

(CVM), os custos dos estoques de serviços em andamento,

para os prestadores de serviços, incluem mão de obra e

pessoal diretamente envolvido nessa prestação, inclusive de

supervisão, além do material utilizado e dos custos indiretos

atribuíveis aos referidos serviços.

64 Nas contas nacionais, os fluxos de importações incluem tanto

as compras de mercadorias quanto as despesas cambiais com

serviços prestados a estrangeiros, como os decorrentes de

fretes e seguros, e os dispêndios das representações

diplomáticas de outros países instaladas no Brasil.
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Com relação aos efeitos inflacionários sobre o patrimônio das

empresas, aos investimentos societários e à destinação de

resultados, julgue os itens subsequentes.

65 Em ambientes de inflação, a empresa deve minimizar seus

investimentos em ativos monetários, a não ser que os

rendimentos que eles produzem compensem as perdas

inflacionárias. Investir em estoques pode ser um antídoto,

mas é preciso levar em conta o custo de oportunidade dessas

aplicações.

66 Considere que, para efeito de determinação do valor do

investimento, calculado pelo método de equivalência

patrimonial, tenha sido verificado que a controladora possuía

60% das ações ordinárias da controlada e 30% de suas ações

preferenciais. Considere, ainda que o capital da controlada

se dividia entre essas duas espécies de ações. Nesse caso, se

o capital da controlada for de R$ 60 milhões e seu PL, de

R$ 100 milhões, a controladora deverá registrar em seu ativo

um investimento de R$ 36 milhões.

Com relação a custos em geral, julgue os próximos itens.

67 Sabendo-se que, em uma empresa, o custo variável unitário

corresponde a 60% do preço unitário de venda, e os custos

fixos montam a R$ 15.000,00 no período, conclui-se que o

ponto de equilíbrio será alcançado quando as receitas

atingirem R$ 37.500,00.

68 O ponto de equilíbrio financeiro, diferentemente do ponto de

equilíbrio econômico, leva em consideração as depreciações

e, consequentemente, a necessidade de recomposição do

capital da empresa, bem como uma taxa de retorno sobre o

capital próprio.

A respeito das normas internacionais de contabilidade e das

operações de joint ventures, julgue os itens a seguir.

69 Segundo a norma internacional de contabilidade aplicável

aos estoques, seu custo de aquisição compreende o preço de

compra, impostos de importação e outros não-recuperáveis,

além de custos de transporte, manuseio e outros diretamente

atribuíveis à aquisição dos produtos acabados, materiais e

serviços.

70 Joint venture contratual é a que enseja a criação de uma nova

pessoa jurídica: duas ou mais empresas movidas por

interesses comuns dão origem a uma pessoa jurídica diversa

das contratantes.

Com base na legislação de tributos, julgue os itens a seguir.

71 Não incidem o IPTU e o IPVA sobre os imóveis e os

veículos da FUB utilizados em suas atividades de ensino,

pesquisa e extensão exercidas gratuitamente.

72 A FUB, embora isenta do imposto de renda, está sujeita à

apresentação da declaração integrada de informações

econômico-fiscais (DIPJ).

73 O imposto de renda retido na fonte sobre receitas auferidas

e compensável no cálculo do imposto de renda devido pela

pessoa jurídica deve ser debitado na retenção e creditado na

compensação.

74 O ICMS pago nas compras de mercadorias é compensável

com o cobrado nas vendas dessas mesmas mercadorias. Até

que as vendas sejam realizadas, o ICMS pago nas compras

integra o custo dos estoques.

75 A cobrança da COFINS na entrada de bens estrangeiros no

território nacional, no caso de sua importação, é uma forma

de evitar que eles sejam comercializados no país em

condições mais vantajosas que os similares produzidos

internamente e sujeitos a essa contribuição.

76 A CIDE é um tributo de competência da União, partilhado

com os estados, o Distrito Federal e com os municípios, na

proporção de 46%, 29% e 25%, respectivamente.

77 A contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL), por sua

natureza, não incide sobre entidades sem fins lucrativos nem

sobre entidades isentas do imposto de renda.
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De acordo com a Lei Complementar n.º 101/2000, e seus

desdobramentos, julgue os itens a seguir.

78 As despesas de pessoal da FUB, para efeito de apuração da

observância do limite legal, são computadas no limite

atribuído ao Poder Executivo federal.

79 A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) considera como

baixo crescimento a variação real acumulada do PIB abaixo

de 1% em dois trimestres consecutivos ou em quatro

alternados no intervalo de dois anos.

80 Uma das vantagens da manutenção dos contratos de

terceirização de mão de obra em substituição a servidores do

quadro, tendo em vista o atingimento do limite das despesas

de pessoal, decorre do fato de esses contratos serem

automaticamente renováveis e as despesas correspondentes,

lançadas em rubricas não computadas para efeito do cálculo

do limite.

81 A União pode transferir a outros entes federados recursos

para a educação. O beneficiário, entretanto, estará impedido

de receber tais transferências voluntárias no caso de

descumprimento nas aplicações do piso constitucional.

No que se refere à Lei n.º 4.320/1964, e desdobramentos e os

reflexos na contabilidade pública, julgue os itens a seguir.

82 Em caso de a lei orçamentária prever deficit, a realização da

despesa ficará condicionada à identificação e obtenção de

fontes de recursos, a serem aprovados durante o exercício

financeiro de sua execução.

83 Quando a anulação de uma despesa ocorrer após o

encerramento do exercício financeiro, a receita será revertida

à dotação originária, podendo ser utilizada para pagamento

de despesas de exercício anteriores.

84 Considere que, na demonstração das variações patrimoniais

de um ente público, as receitas orçamentárias somem

R$ 2.600.000,00 e as despesas orçamentárias,

R$ 2.750.000,00 e que as mutações patrimoniais da receita

somaram R$ 1.650.000,00 e as da despesa, R$ 1.400.000,00.

Nessa situação, o saldo das variações ativas e passivas

resultantes da execução orçamentária é de R$ 100.000,00.

85 A despesa computada orçamentariamente pelo regime de

competência, não paga no exercício e inscrita em restos a

pagar constitui ingresso extra-orçamentário no balanço

financeiro.

86 O inventário físico-financeiro obrigatório anual de todos os

bens imóveis e móveis, em uso ou não, inclusive estocados

em almoxarifado, compreende tanto material permanente

como de consumo.
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1/6/2008

(R$)

30/6/2008

(R$)

automóveis 5.400 20.020

capital social 20.200 31.240

clientes 18.980 10.320

despesa de energia 2.234

despesa de salários 8.870

disponibilidades 12.340 ????

empréstimos 8.120 17.890

energia a pagar 2.130 900

fornecedores 4.320 1.190

provisão para contingências 300 800

provisão para créditos de

liquidação duvidosa
2.190 3.120

receita antecipada 5.340 9.800

receita de vendas 54.670

salários antecipados 890 340

A partir da tabela apresentada, julgue os itens subsequentes

acerca da elaboração das demonstrações contábeis.

87 O saldo final do disponível é de R$ 72.326.

88 O fluxo de financiamentos é igual a R$ 20.810.

89 O fluxo operacional é igual a R$ 62.400.

Acerca de matemática financeira, julgue os itens a seguir.

90 Os ativos financeiros existem em uma economia porque a

poupança de várias unidades econômicas durante

determinado período é superior ao investimento em ativos

reais e são adquiridos para reserva de valor e pelo retorno

que propiciam.

91 A taxa de juro real é aquela que representa o ganho real,

acima da inflação do período. 

92 A série uniforme de pagamentos é uma sequência de n

pagamentos iguais e não consecutivos de valor X. 

Acerca das características do leasing e sua respectiva

contabilização, julgue os itens seguintes.

93 No leasing financeiro o ativo faz parte do patrimônio da

arrendadora. A empresa arrendatária apenas faz a

contabilização dos pagamentos das parcelas contratadas,

debitando a conta de despesa em contrapartida com uma

conta de bancos ou caixa. Caso esse contrato venha a ser

quebrado, esse fato não afeta em nada o patrimônio da

empresa arrendatária, nem recebe contabilização.

94 No leasing operacional, a empresa arrendatária deverá

registrar o bem em seu patrimônio como ativo e a obrigação

de pagamento das parcelas acordadas como passivo. Os

pagamentos das parcelas também são registrados na

contabilidade da arrendatária rateando-se o valor pago em

amortização do principal e despesa de juros e, na

arrendadora, como receita.

Acerca dos instrumentos derivativos financeiros, julgue os itens

que se seguem.

95 As opções de compra e de venda são contratos que dão ao

comprador a obrigação futura de adquirir algo e ao

vendedor, uma obrigação futura de vender algo, caso seja

solicitado pelo comprador.

96 A compra de opções de compra e de venda com o mesmo

preço e com o mesmo vencimento é denominada straddle.

97 A operação que transforma uma aplicação de renda variável

em renda fixa é o spread de renda fixa.

98 A trava de baixa é uma alternativa que o investidor tem de

comprar uma opção de compra, pagando um prêmio e

recebendo na mesma data de vencimento um prêmio com o

preço de exercício superior.

Acerca das operações de drawback, julgue os itens a seguir.

99 Mesmo se a empresa estiver enquadrada na modalidade de

isenção, deverá utilizar o relatório unificado de drawback

para informar os documentos registrados no SISCOMEX.

100 Um registro de exportação (RE) não pode ser utilizado para

comprovação de atos concessórios de drawback distintos de

uma mesma beneficiária. Desse modo, é obrigatória a

vinculação do RE ao ato concessório de drawback.
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