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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

A respeito dos princípios de contabilidade, julgue os itens a seguir.

51 Em função de fatores como a mensuração do ativo pelo valor
presente, o princípio do registro pelo valor original é
compatível com a variação do custo histórico.

52 O princípio da competência pressupõe a simultaneidade da
confrontação entre ativos e passivos.

53 As convenções contábeis visam restringir e delimitar os
princípios de contabilidade, pois as definições desses
princípios propiciam, por vezes, interpretações amplas e pouco
objetivas.

54 O princípio da entidade reconhece a pessoa jurídica ou física
como objeto da contabilidade, de modo que se admite que
essas entidades pertençam ao universo do patrimônio contábil.

Julgue os próximos itens, relativos a contas contábeis, planos de
contas, registro de transações no sistema contábil e demonstrativos
contábeis.

55 Segundo a Instrução MPS/SPC n.º 34/2009, as entidades
fechadas de previdência complementar devem elaborar, além
das mesmas demonstrações contábeis demandadas às
sociedades anônimas, a demonstração do ativo líquido por
plano de benefícios.

56 As contas retificadoras acompanham as respectivas contas
principais no balanço patrimonial, sendo lançadas sempre com
sinal oposto ao do lançamento das contas que retificam.

57 A legislação brasileira determina ser obrigatória a escrituração
contábil; por isso, o empresário e a sociedade empresária
devem escriturar, pelo menos, os livros diário e razão.

58 Elenco de contas e plano de contas são termos sinônimos e
constituem a relação de todas as contas utilizadas pela entidade
no registro contábil das suas operações.

59 Todos os fatos contábeis modificativos e mistos envolvem, ao
menos, um lançamento em alguma conta de resultado.

60 Segundo o método das partidas dobradas, o registro de um fato
contábil sempre implicará um lançamento a débito, que
corresponde à aplicação dos recursos da entidade, e um
lançamento a crédito, que corresponde à origem dos recursos
aplicados.

Acerca da apuração de resultados, julgue os itens subsequentes.

61 Insubsistência ativa e insubsistência do passivo são termos
sinônimos e correspondem ao desaparecimento de um passivo,
o que implica a geração de uma receita.

62 A receita líquida com a venda de produtos corresponde
à diferença entre a receita bruta da venda dos produtos e o
custo da sua produção.

63 A partir de 2009, as despesas decorrentes do pagamento de
juros de empréstimos passaram a ser incluídas em um novo
grupo de contas, denominado outras despesas, o qual substituiu
o antigo grupo despesas não operacionais.

64 No Brasil, o lucro líquido contabilmente apurado difere do
lucro utilizado para a apuração do imposto de renda,
denominado lucro real.

Uma empresa do setor farmacêutico que atua em diversos
países realiza atividades que causam poluição ambiental. Embora
estejam conscientes desse problema, os administradores dessa
empresa se comprometem a despoluir áreas impactadas por suas
atividades apenas nos locais em que houver determinação legal para
isso. Há anos essa empresa tem causado poluição ambiental em
áreas públicas de um país onde, atualmente, está em curso o
processo de votação de um projeto de lei antipoluição. Se esse
projeto for aprovado, como se estima, a lei entrará em vigor após o
término do exercício social em curso. Prevendo que terá de arcar
com a despoluição das áreas impactadas, a empresa estabeleceu
uma estimativa do valor que deverá desembolsar. 

Considerando essa situação hipotética, julgue os itens seguintes,
que tratam de provisões, passivos contingentes e ativos
contingentes.

65 Se o efeito do valor do dinheiro no tempo for considerado
imaterial, o valor da estimativa feita pela empresa não estará
sujeito a ajuste com base em valor presente, quando do seu
reconhecimento pela contabilidade.

66 Na situação apresentada, a saída de recursos que incorporam
benefícios econômicos é considerada possível, pois a
probabilidade de a saída de recursos ocorrer é superior à de ela
não ocorrer.

67 No término do exercício social em curso, a empresa deverá
reconhecer um passivo contingente.

68 Se, independentemente da aprovação da lei antipoluição, a
empresa aceitar publicamente a responsabilidade pela
reparação do dano causado ao meio ambiente, estará
configurada a existência de um evento passado que conduziu
a uma obrigação presente.

69 Caso a empresa tenha direito ao reembolso, por terceiro, do
total a ser desembolsado para reparação da área poluída, esse
direito a reembolso deverá ser registrado em uma conta
retificadora de passivo.

Em outubro de 2010, uma empresa acionou judicialmente
seu principal fornecedor de matérias-primas reivindicando um
direito. Até o final de 2014, o desfecho da ação ainda era incerto,
embora se considerasse provável uma entrada de benefícios
econômicos. No final de 2015, quando o processo tramitava em
última instância, foi proferida decisão judicial a favor da empresa,
ficando o fornecedor comprometido a honrar o pagamento do
direito reivindicado à empresa no ano de 2016.

Com base nessa situação hipotética, julgue os próximos itens,
acerca de provisões, passivos contingentes e ativos contingentes.

70 No final de 2015, a empresa teve de reconhecer, em suas
demonstrações contábeis, o ativo e os ganhos decorrentes da
decisão judicial proferida a seu favor.

71 No período de 2010 a 2014, a empresa teve a obrigação de
divulgar, nas datas de cada balanço, informações acerca da
natureza dos ativos contingentes e, quando praticáveis, as
estimativas dos efeitos financeiros dos referidos ativos.
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No que se refere à divulgação de transações com partes

relacionadas, julgue os itens a seguir.

72 O fato de duas empresas terem, em comum, um administrador

ou outro membro da alta administração é suficiente para que

tais empresas sejam consideradas partes relacionadas.

73 A transferência de serviços entre partes relacionadas que não

tenha ensejado a cobrança de qualquer valor em contrapartida

ao serviço prestado não está sujeita à divulgação pelas

entidades envolvidas na transação.

74 A existência de relacionamento com partes relacionadas pode

afetar o balanço patrimonial e a demonstração de resultado de

uma entidade, ainda que não sejam realizadas quaisquer

transações entre essas partes relacionadas.

Em relação à aplicação do método da equivalência patrimonial por

companhias abertas, julgue os itens que se seguem.

75 Reduzido a zero o saldo contábil do investimento avaliado pelo

método da equivalência patrimonial, nenhuma perda adicional

proporcionada pelo investimento será reconhecida nas

demonstrações contábeis do investidor.

76 O investimento avaliado pelo método da equivalência

patrimonial deve compor o ativo não circulante no balanço

patrimonial, exceto se esse investimento for classificado como

mantido para venda.

77 A existência de influência, mesmo que significativa, de uma

entidade em relação a outra não é condição suficiente para se

concluir que as referidas empresas sejam coligadas.

78 A intenção da administração e a capacidade financeira de

exercer ou converter os potenciais direitos de voto são

elementos essenciais para se avaliar se tais direitos contribuem

para a influência significativa ou para o controle de uma

entidade sobre outra.

79 Os investimentos avaliados pelo método da equivalência

patrimonial estão sujeitos ao reconhecimento de perdas

adicionais em função da redução ao seu valor recuperável.

O poder sobre a investida é um dos requisitos exigidos ao investidor

para que ele seja considerado controlador da investida, para fins de

consolidação das demonstrações contábeis. A partir dessa premissa,

julgue os seguintes itens, acerca do referido requisito.

80 Os direitos de proteção são considerados para se avaliar se o

investidor detém efetivamente o poder sobre a sociedade

investida.

81 O poder sobre a investida decorre de direitos e deve ser

definido em função da capacidade atual do investidor para

dirigir as atividades relevantes da investida, isto é, aquelas que

afetam significativamente os retornos dessa investida. 

Com relação aos procedimentos contábeis pertinentes às
demonstrações contábeis consolidadas do grupo econômico de
entidades que estejam sob o controle de uma entidade controladora,
julgue os itens subsequentes.

82 A consolidação requer a utilização de políticas contábeis
uniformes para transações similares.

83 Outros resultados abrangentes constantes do balanço
consolidado devem ser atribuídos aos proprietários da
controladora e às participações de não controladores.

84 A eliminação de resultados não realizados decorrentes de
operações intragrupo impacta tanto o valor do ativo quanto o
valor do patrimônio líquido do balanço consolidado.

Com relação a planos de benefícios de caráter previdenciário,
julgue os itens que se seguem.

85 Um plano que se comprometa a pagar, a título de benefício de
aposentadoria, um percentual previamente determinado sobre
o saldo dos depósitos realizados durante a fase contributiva é
um plano de benefício definido (BD).

86 Os benefícios do plano de aposentadoria complementar da
modalidade variável consistem de benefícios programáveis —
em montantes que dependem da poupança realizada pelo
participante, acrescida dos respectivos rendimentos — e
benefícios não programáveis (risco) — em valores previamente
definidos.

87 Entre os planos de benefícios de caráter previdenciário, os de
contribuição definida são aqueles que apresentam maior risco
atuarial para os patrocinadores.

Acerca do plano de gestão administrativa (PGA) das entidades
fechadas de previdência complementar (EFPC), julgue os itens
subsequentes.

88 Taxa de administração consiste de uma receita administrativa
do PGA cobrada com base em percentual incidente sobre a
soma das contribuições e dos benefícios dos planos geridos.

89 O limite máximo para cobertura das despesas administrativas
referentes a determinado exercício equivale a 1% do total de
recursos garantidores dos planos de benefícios existentes no
último dia desse exercício ou a 9% da soma das contribuições
e dos benefícios dos planos nesse exercício.

90 Registrar as atividades relativas à gestão administrativa das
EFPC é a finalidade do ente contábil PGA.

No que se refere à planificação contábil padrão das EFPC, julgue
os itens a seguir.

91 As rubricas da planificação contábil das EFPC possuem
dez algarismos e sete níveis de escrituração.

92 Inicia-se com o dígito 3 o grupo de contas de resultado
correspondente ao conjunto de contas do ativo que se inicia
com os dígitos 1.2.3.

93 Comparado aos planos de contas das entidades comerciais e
industriais, o plano de contas padrão das EFPC apresenta a
vantagem de possuir melhor estruturação e maior flexibilidade
na criação e na modificação de rubricas.

94 A provisão matemática, que representa o compromisso das
EFPC com seus participantes, é uma conta do passivo.
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A respeito da apuração de resultados e da constituição de reservas

matemáticas e fundos das EFPC, julgue os itens seguintes.

95 A constituição de reserva matemática implica débito em conta

patrimonial e crédito em conta de resultado.

96 Para se apurar o valor do fundo administrativo, é necessário

conhecer o montante de operações transitórias realizadas, além

das receitas e das despesas administrativas.

97 Para haver o encerramento do exercício social, o superávit da

gestão previdencial deve corresponder a débito na conta

8.0.0.0.00.00.00.

98 Findo o exercício social, a rentabilidade apurada na conta fluxo

de investimentos deverá ser transferida para a conta gestão

previdencial ou administrativa, o que impactará a conta

provisões matemáticas em montante igual aos resultados com

investimentos originados da conta gestão previdencial.

Acerca das demonstrações contábeis das EFPC, julgue os próximos

itens.

99 Situação hipotética: Na demonstração da mutação do

patrimônio social consolidada, considerou-se o patrimônio

social do início do exercício, cujo valor era de

R$ 143,8 milhões, com adições de R$ 16,4 milhões,

destinações de R$ 15,2 milhões, variações positivas em

reservas matemáticas de R$ 9,9 milhões e variações negativas

de R$ 2,5 milhões em superávit técnico e de R$ 6,2 milhões

em fundos. Assertiva: O valor do patrimônio social do final do

exercício será superior a R$ 146 milhões.

100 Na demonstração do ativo líquido (DAL), a apuração do

equilíbrio técnico ajustado corresponde à diferença entre o

equilíbrio técnico e o ajuste de precificação dos títulos

públicos federais atrelados ao índice de preços classificados na

categoria de títulos mantidos até o vencimento, calculado tal

ajuste conforme a normatização em vigor.

101 É necessário conhecer as variações anuais das provisões

matemáticas e dos fundos previdenciais para se apurar o

montante de acréscimos/decréscimos do ativo líquido na

demonstração das mutações do ativo líquido (DMAL).

102 As provisões técnicas, constantes da demonstração das

provisões técnicas (DPT), restringem-se à totalidade dos

compromissos atuariais dos planos de benefícios previdenciais

administrados pelas EFPC.

103 A taxa de juros real anual utilizada na avaliação atuarial

correspondente constitui um dos parâmetros do valor do ajuste

de precificação definido na Resolução CNPC n.º 16/2014.

104 No balanço patrimonial das EFPC, o grupo permanente contém

os subgrupos imobilizado e diferido.

Os analistas consultados pelo Banco Central do Brasil

(BCB) preveem que, em 2016, haja uma contração de 3,44% do

Produto Interno Bruto (PIB) registrado em 2015. Nas estimativas

para a inflação, o destaque desta semana fica por conta da projeção

para o IPCA em 12 meses, que, depois de dez semanas em queda,

subiu de 5,91% para 5,93%. Por outro lado, as revisões referentes

aos IGP foram mais fortes. A mediana para o avanço do IGP-DI

saiu de 7,97% para 8,27%, e a do IGP-M, de 7,95% para 8,34%,

ambos referentes a 2016.

O Boletim Focus prevê que o dólar passe de R$ 3,65 para

R$ 3,60 ao final de 2016.

Valor Econômico. 20/6/2016 (com adaptações).

Tendo como referência inicial o texto apresentado, julgue os

seguintes itens, relativos a indicadores econômicos.

105 O cálculo do IGP-M inclui o índice que registra as variações

médias dos preços praticados pelos produtores domésticos na

venda de seus produtos, razão pela qual esse índice pode

diferir significativamente dos índices de preços ao consumidor,

como o IPCA.

106 A partir da previsão do Boletim Focus para o valor do dólar ao

final de 2016, é possível estimar que, ao final deste ano, será

de R$ 3,60 o valor da PTAX, que é medida pela média das

taxas das operações de câmbio praticadas no mercado

primário.

107 A estimativa de mercado para o PIB mencionada no texto

indica que o estoque de riquezas do país, ao final de 2016, será

inferior àquele verificado em igual período de 2015.

Atualmente, a remuneração dos depósitos de poupança é composta

de duas parcelas: a taxa referencial (TR) e mais 0,5% ao mês, se a

meta da taxa SELIC ao ano for superior a 8,5%; ou 70% da meta da

taxa SELIC no ano, mensalizada, se a meta da taxa SELIC ao ano

for igual ou inferior a 8,5%. No que se refere às taxas de juros que

servem de referência para a remuneração dos depósitos de

poupança, julgue os itens a seguir.

108 A TR, que serve de rendimento básico dos depósitos de

poupança, é apurada a partir da remuneração mensal média dos

certificados e recibos de depósitos bancários emitidos a taxas

de mercado prefixadas.

109 A remuneração adicional dos depósitos de poupança varia com

base na meta fixada para a SELIC, que corresponde à taxa

média ajustada das operações de redesconto realizadas

junto ao BCB.
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A respeito de política monetária, julgue os próximos itens.

110 Na figura seguinte, obtida de http://www.bcb.gov.br, é

mostrada a tendência de decrescimento da base monetária na

economia brasileira a partir de meados de 2015.

Considerando-se todas as demais variáveis como constantes,

é correto afirmar que, não havendo a denominada esterilização,

o gráfico referente à base monetária é compatível com a

compra líquida de divisas pelo BCB.

111 Ao ter permitido, a partir de 2012, que o cumprimento da

exigibilidade de recolhimento compulsório sobre os recursos

à vista fosse efetuado com redução do valor correspondente ao

saldo devedor atualizado dos financiamentos contratados no

âmbito do Programa de Sustentação do Investimento (PSI),

o BCB praticou uma política monetária expansionista.

112 As atribuições do Comitê de Política Monetária (COPOM)

incluem a definição da meta para a inflação.

A tabela seguinte mostra as necessidades de financiamento
do setor público (NFSP) brasileiro e suas fontes de financiamento
nos anos de 2013 e 2014.

usos e fontes – setor público consolidado
fluxos acumulados no ano

2013 2014

R$ milhões % do PIB R$ milhões % do PIB

usos (= NFSP) 157.550 3,05 343.916 6,23

primário !91.306 !1,77 32.536 0,59

juros internos 248.704 4,82 310.550 5,62

juros reais 133.139 2,58 220.705 4,00

atualização monetária 115.566 2,24 89.845 1,63

juros externos 151 0,00 831 0,02

fontes 157.550 3,05 343.916 6,23

financiamento interno 179.126 3,47 334.882 6,07

dívida mobiliária 113.800 2,21 434.291 7,87

dívida bancária 45.736 0,89 !118.707 !2,15

demais 19.043 0,37 19.298 0,35

financiamento externo !21.577 !0,42 9.034 0,16

PIB acumulado no ano 5.157.569 100,0 5.521.256 100,0

Internet: < http://www4.bcb.gov.br> (com adaptações).

Com base nos conceitos de política econômica e na tabela
apresentada, julgue os itens subsequentes.

113 Em 2013, embora o resultado nominal das contas públicas
tenha sido deficitário, o resultado primário foi superavitário,
indicando que, naquele exercício, as receitas do governo
superaram as despesas, inclusive as referentes à dívida pública
contraída em exercícios anteriores.

114 Entre 2013 e 2014, a dívida fiscal líquida cresceu mais de
R$ 340 bilhões, montante que representa a necessidade
de financiamento do setor público em 2014.

115 Em uma conjuntura de política monetária restritiva, quanto
maior for a parcela da dívida mobiliária federal indexada à taxa
SELIC, maiores serão os superávits primários necessários para
estabilizar a dívida pública.

Espaço livre
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O balanço de pagamentos mostrado a seguir corresponde ao resultado das contas externas brasileiras, até o mês de junho, para

os anos de 2015 e 2016.

balanço de pagamentos (em US$ milhões)

discriminação
2015 2016

jun jan-jun ano jun jan-jun

I transações correntes !2.562,93 !37.887,67 !58.882,21 !2.478,57 !8.444,06

balança comercial (bens) 4.324,84 1.264,12 17.669,86 3.754,69 22.447,82

serviços !3.408,17 !20.407,88 !36.918,62
!3.594,29 !14.816,99

renda primária !3.745,78 !19.839,95 !42.357,21
!2.872,71 !17.553,73

renda secundária 266,18 1.096,03 2.723,76 233,75 1.478,84

II conta capital 16,18 128,10 440,21 10,62 97,87

III conta financeira !2.032,43 !36.815,17 !54.733,95 !2.246,67 !5.488,58

erros e omissões 514,32 944,40 3.708,05 221,28 2.857,62

Internet: <http://www.bcb.gov.br> (com adaptações).

A respeito dos resultados do balanço de pagamentos apresentado, bem como de conceitos e instrumentos de política cambial, julgue os

itens subsecutivos.

116 Houve, em junho de 2016, variação negativa das reservas internacionais.

117 O aumento do superávit na balança comercial verificado nos resultados acumulados de janeiro a junho nos anos de 2015 e 2016 é

compatível com uma conjuntura de apreciação do real em relação ao dólar, o que favoreceu os exportadores.

118 Se o saldo de investimento externo direto tivesse sido igual a zero tanto em junho de 2015 como em junho de 2016, haveria maior

necessidade de financiamento externo do déficit nas transações correntes de junho de 2016 do que nas de junho de 2015.

Em relação a cupom cambial e a reservas internacionais, julgue os itens que se seguem.

119 À medida que aumenta a expectativa de desvalorização cambial, aumenta o cupom cambial, que corresponde ao rendimento, em

dólares, para os estrangeiros que assumem o risco de investir no Brasil.

120 A eficácia dos programas de swaps cambiais do BCB como instrumento de redução de volatilidade no mercado de câmbio depende,

em última instância, do nível de reservas internacionais do país, uma vez que os investidores, para aceitarem a remuneração de um

contrato nominado em real, devem julgar ser possível converter em dólares os reais recebidos no contrato, quando assim for

necessário.

Espaço livre


