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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Julgue os itens a seguir, de acordo com as normas internacionais de

contabilidade.

51 O reconhecimento de uma receita de venda implica a

transferência legal da titularidade dos bens alienados aos

compradores.

52 A relevância da informação contábil está associada à sua

integridade, à sua tempestividade e à sua confiabilidade.

53 Para fins de avaliação do valor recuperável de um ativo,

considera-se vida útil o tempo durante o qual a entidade espera

utilizar esse ativo, não existindo relação entre vida útil e o

número de unidades de produção esperado com o uso do

referido ativo.

No que se refere aos conceitos básicos de contabilidade, julgue os

itens que se seguem.

54 Suponha que determinado título público adquirido por uma

empresa comercial pelo valor de R$ 925,00 tenha rendido, ao

final de determinado exercício, R$ 30,00 a título de juros, e

que se tenha observado, entretanto, queda no seu valor de

mercado, para R$ 920,00. Nessas condições, caso esse ativo

esteja classificado como disponível para venda, o patrimônio

líquido da instituição deverá receber um lançamento a débito.

55 Uma das reservas de lucro passíveis de constituição é a reserva

para benefícios ou incentivos fiscais.

No que diz respeito à análise econômico-financeira de empresas,

julgue os itens subsequentes.

56 O índice preço/lucro é do tipo quanto maior melhor.

57 A necessidade de capital de giro é um índice demonstrativo do

aumento dos passivos onerosos no financiamento dos

investimentos.

58 O passivo total ― soma do circulante e do não circulante ―

dividido pelo patrimônio líquido mostra quanto a empresa

tomou de capitais de terceiros para cada R$ 1,00 de capital

próprio aplicado. 

59 A variação positiva no capital circulante líquido de um ano

para outro implica, necessariamente, aumento do passivo não

circulante em relação ao ativo não circulante, mas não

necessariamente aumento monetário do ativo circulante.

60 Os índices de liquidez geral e de imobilização do patrimônio

líquido relacionam-se em proporção inversa.

61 O retorno sobre os investimentos é exemplo de indicador de

lucro residual.

Julgue os próximos itens, relativos ao tratamento dos itens
patrimoniais e resultados das empresas na contabilidade brasileira.

62 Ativos intangíveis inseridos no preço de aquisição de um
negócio só podem ser contabilizados junto com o fundo de
comércio.

63 Compete aos órgãos da administração da sociedade por ações
apresentar à assembleia geral ordinária a proposta de
destinação do lucro líquido do exercício.

64 A evidenciação dos itens patrimoniais pelo valor justo resolve
o problema dos efeitos inflacionários sobre os valores
expressos no balanço patrimonial.

RASCUNHO

 – 5 –



||POAL13_001_01N882965|| CESPE/UnB – PO/AL – 2013

A contabilidade de custos tem duas funções essenciais: auxiliar no
controle de estoques e fornecer subsídios para a tomada de decisões
gerenciais. Acerca dessas atribuições da contabilidade de custos,
julgue os itens subsequentes.

65 O valor investido na aquisição de um equipamento industrial
deixa de ser uma informação útil para fins de decisão gerencial
tão logo seja concretizada a sua aquisição.

66 A diferença entre o valor dos estoques apurado pelo método do
custeio por absorção e o valor dos estoques apurado pelo
custeio variável é inversamente proporcional à diferença entre
os lucros líquidos operacionais apurados de acordo com cada
uma dessas metodologias.

67 O sistema de custo meta é uma metodologia de custeio que
parte de fora para dentro da empresa.

68 Na ausência de estoques, o custo do produto vendido é igual ao
total de custos de fabricação no período.

69 Custo de oportunidade é a diferença entre custo da opção de
investimento escolhida e custo da segunda melhor opção de
investimento que estava disponível.

70 O sistema de custeio ABC pode ser utilizado para fins de
publicação de demonstrações contábeis. 

Determinada empresa do ramo jornalístico, que tem custos
e despesas fixas mensais totais de R$ 100.000,00 e custos e
despesas variáveis de R$ 2,00 por unidade comercializada, vendeu,
no último mês, 300 mil exemplares de sua única publicação, tendo
uma receita de vendas de R$ 450.000,00. Essa empresa firmou
contratos de publicidade que geram uma receita mensal de
R$ 200.000,00 e que vigerão por mais um ano.

Com base nessa situação, julgue os itens que se seguem.

71 Eliminando-se qualquer consideração mercadológica ou
contratual, o máximo de lucro que essa empresa pode obter é
de R$ 100.000,00.

72 O valor da margem de contribuição total foi o triplo do valor
do lucro operacional líquido.

73 A empresa atinge o ponto de equilíbrio ao vender 200.000
unidades, haja vista que seu lucro operacional líquido aumenta
ao se aumentar o volume de vendas.

Com base na legislação societária, nos princípios fundamentais de
contabilidade e nos pronunciamentos contábeis do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC), julgue os itens subsequentes,
referentes à elaboração de demonstrações contábeis.

74 Companhia aberta cujo patrimônio líquido, na data do balanço,
seja inferior a R$ 2.000.000,00 não está obrigada a apresentar
a demonstração dos fluxos de caixa.

75 O valor do prejuízo do exercício integra o item remuneração
do capital próprio da demonstração do valor adicionado.

76 Para fins de divulgação na demonstração do resultado do
exercício, incluem-se na receita os ingressos brutos recebidos
e a receber pela entidade, originários de suas próprias
atividades, inclusive tributos sobre vendas de bens e serviços,
estes posteriormente deduzidos para fins de evidenciação da
receita líquida.

77 As aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte
devem ser registradas em ativos não circulantes.

Com relação a custo e controle dos estoques de mercadorias e
impostos relacionados, julgue os itens seguintes.

78 O método da média ponderada móvel é o mais adequado para
se empregar em empresas que trabalham com o sistema de
inventário periódico.

79 Podem ser recuperáveis em determinados tipos de
estabelecimentos comerciais tanto o imposto sobre produtos
industrializados (IPI) quanto o imposto sobre circulação de
mercadorias e serviços (ICMS).

80 Em uma economia deflacionária, o método de controle de
estoques primeiro que entra primeiro que sai (PEPS) tende a
apresentar custo do produto vendido mais elevado que o
método da média ponderada móvel.
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Acerca dos princípios de contabilidade sob a perspectiva do setor

público, julgue os itens a seguir.

81 Os créditos da fazenda pública de natureza tributária são

registrados na contabilidade no exercício em que forem

efetivamente arrecadados, em rubricas orçamentárias

específicas, consignadas no plano de contas, o que não está

compatível com o princípio contábil da competência.

82 Um aumento do patrimônio líquido de que decorra aumento

do ativo ou diminuição do passivo constitui variação

patrimonial aumentativa, equivalente ao conceito de receita no

setor público.

83 Conforme as práticas aplicáveis pelo órgão central do

sistema de contabilidade do governo federal, as

variações patrimoniais qualitativas, como a aquisição de

um veículo, assim como as demais variações

extraorçamentárias, são evidenciadas na demonstração das

variações patrimoniais.

84 Conforme o plano de contas aplicado ao setor público, a

previsão orçamentária da receita e a dotação inicial da despesa

integram o mesmo grupo de contas.

85 A autonomia patrimonial das autarquias e empresas públicas se

origina da obrigatoriedade de prestação de contas dos agentes

públicos, fato amparado pelos princípios contábeis aplicáveis

ao setor público.

Com relação às receitas e despesas públicas, julgue os itens

subsequentes.

86 No empenho da despesa pública para a contratação de serviços

a serem prestados por pessoa jurídica, há um lançamento a

débito (D) em conta de crédito disponível.

87 No momento da concessão de suprimento de fundos, deve ser

registrada uma despesa orçamentária — que representa

variação patrimonial diminutiva — a ser ajustada

posteriormente, se houver devolução de saldo não aplicado

pelo suprido.

88 O recebimento de valores inscritos na dívida ativa constitui

receita classificada como efetiva no momento do ingresso dos

recursos nos cofres públicos, uma vez que, no ato de inscrição

na dívida ativa, ocorre apenas o registro contábil no sistema de

compensação.

Em relação à execução orçamentária e financeira registrada no

SIAFI, julgue os itens a seguir.

89 A conformidade contábil realizada no SIAFI pode ser efetuada

por servidor de carreira de perícia contábil, com formação de

nível superior, independentemente de registro no Conselho

Regional de Contabilidade.

90 Um depósito feito por estudante para quitar multa em

biblioteca de uma universidade federal deve ser feito na Conta

Única do Tesouro Nacional.

Julgue os itens a seguir, acerca de microeconomia e das curvas de
procura.

91 Os problemas surgidos em decorrência do aumento da escala
de produção dificultam o gerenciamento eficaz do negócio. É
o que ocorre nos casos em que a produção cresce em
proporção menor que o acréscimo nos insumos, o que resulta
em rendimentos decrescentes em escala.

92 A partir da união dos pontos de custo marginal obtidos entre os
diversos níveis de produção observados, atinge-se a curva de
custo marginal de longo prazo (CMgLP), que, por sua vez,
atingirá seu valor máximo quando a curva de custo médio de
longo prazo (CMeLP) também atingir seu maior valor.

93 Uma curva de indiferença horizontal representa saturação na
satisfação advinda do consumo de um bem, o que significa que
a taxa marginal de substituição do bem saturado por outro é
igual a zero.

94 Em uma situação de equilíbrio, limitados renda e preço, o
consumidor maximiza sua satisfação. Entretanto, se o
consumidor escolher ficar abaixo da linha orçamentária, ele
poderá estar satisfeito e não gastará toda a sua renda.

95 O efeito substituição, ceteris paribus, é obtido por meio de um
movimento que sai da curva de indiferença mais alta e vai para
outra mais baixa em decorrência de uma queda no preço de um
bem. Assim, é impossível separar o efeito renda do efeito
substituição, dado as duas análises serem complementares.

A respeito da teoria do consumidor e das estruturas de mercado,
julgue os itens subsequentes.

96 No modelo de oligopólio de Cournot, os produtores não
reconhecem sua interdependência e cada um considera que o
outro manterá sua quantidade constante.

97 Quando a receita marginal de uma empresa perfeitamente
competitiva for igual ao custo marginal, o lucro total no curto
prazo dessa empresa será maximizado, ou seja, se a empresa
estiver no seu melhor nível de produção de curto prazo e o
preço estiver menor que o custo variável médio, então o
empresário minimizará suas perdas mantendo sua produção no
mesmo nível.

98 Sendo a utilidade a propriedade que determinado bem possui
de satisfazer o desejo do consumidor, espera-se que o
crescimento da utilidade implique utilidade marginal negativa
e crescente.

99 De acordo com o ótimo de Pareto, nenhum agente pode
melhorar sua utilidade sem piorar a utilidade de qualquer outro
agente. Esse conceito está associado a um aspecto socialmente
benéfico, que deve ser adotado pelos governos.

100 Se a razão entre o produto marginal e o preço de um fator de
produção for igual ao inverso do preço do bem final, o lucro
total de uma empresa que opera em mercados perfeitamente
competitivos, de produto e de fatores, será maximizado. 

101 A teoria das vantagens comparativas não se aplica quando
determinado país é mais produtivo na fabricação de todos os
bens, pois estabelece que o país deva especializar-se na
produção daquele produto em que possui vantagem em
comparação a outros países.
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Julgue os itens seguintes, relativos à macroeconomia.

102 No conceito de dívida líquida do setor público, o saldo líquido

do endividamento representa o balanceamento entre as dívidas

e os créditos do setor público não financeiro e do Banco

Central do Brasil.

103 Os meios de pagamento ampliados são agregados por seus

sistemas emissores: o agregado M1 é estabelecido com base

nas instituições emissoras de haveres estritamente monetários.

104 O modelo IS-LM é um instrumento que permite entender os

efeitos das políticas monetária e fiscal sobre a demanda

agregada da economia, indicando que um aumento na oferta de

moeda eleva os saldos monetários e leva a um deslocamento da

curva de demanda para a esquerda, cuja consequência é a

redução da renda.

105 Para Friedman e Phelps, inflação e desemprego não têm

relação no longo prazo, o que demonstra que a curva de

Phillips é perfeitamente inelástica e que políticas monetárias

não são efetivas no longo prazo.

106 O deflator do produto interno bruto permite analisar

empiricamente o crescimento médio dos preços durante

determinado período em uma economia.

Considerando os aspectos da economia do setor público, julgue os

itens que se seguem.

107 A necessidade de financiamento do setor público permite

o acompanhamento e a avaliação da política fiscal.

Nesse sentido, o resultado primário apurado pelo critério

abaixo da linha, que é acompanhado pela Secretaria de

Orçamento Federal, é considerado como o resultado oficial

porque é fundamental para a elaboração do orçamento e

planejamento fiscal.

108 A inflação e o crescimento do produto são determinados

simultaneamente por pressões de demanda e de oferta. Como

a elasticidade da oferta agregada depende da capacidade ociosa

da economia, é necessário analisá-la para captar o ajuste da

inflação.

109 As funções do governo que visam à equidade incluem a função

alocativa, que tem o objetivo de diminuir a desigualdade de

renda entre ricos e pobres.

110 As funções principais do modelo de governança do estado

regulador, que pressupõe estilo de política limitado por regras,

são a redistribuição de renda e a estabilização

macroeconômica.

No que se refere aos principais planos de desenvolvimento vigentes

na segunda metade do século XX, julgue os itens a seguir.

111 Na reforma cambial de 1957, à medida que se alcançavam

estágios mais avançados de industrialização, buscava-se

eliminar a estratégia de substituição de importações.

112 Em decorrência do relativo fracasso do governo Café Filho em

renegociar o crédito externo, dado, principalmente, pela

orientação da política norte-americana, a Superintendência da

Moeda e Crédito (SUMOC) editou a Instrução n.º 113, que

permite a importação de bens de capital sem cobertura cambial

em contrapartida.

113 A prática de taxas múltiplas de câmbio foi extinta no governo

Café Filho mediante a implementação da reforma cambial de

Whitaker-Campos-Bernstein.

114 No início da década de 50 do século XX, a política cambial

constituía o principal instrumento de política econômica do

setor público brasileiro.

Com relação aos planos de estabilização da economia brasileira,

julgue os itens que se seguem.

115 O Plano Bresser tinha como meta a inflação zero, uma

estratégia para eliminar a inércia inflacionária e ancorar as

expectativas dos agentes.

116 O aumento do poder de compra dos salários foi um resultado

alcançado pelo Plano Cruzado.

117 No Plano Verão, além de ter-se instituído o cruzado novo,

promoveu-se o fim da unidade de referência de preços (URP)

salarial, com a finalidade de extinguir a retroalimentação da

inflação, e buscou-se contrair a demanda agregada da

economia por meio da elevação da taxa de juros e da redução

das despesas públicas.

No que diz respeito às políticas econômicas adotadas após 1994

bem como à estrutura tributária e evolução da dívida pública

brasileira, julgue os itens subsequentes.

118 O déficit previdenciário causou forte impacto, após o Plano

Real, no resultado primário do governo.

119 Em decorrência da crise cambial brasileira de 1999, o

governo Fernando Henrique Cardoso rompeu com o

receituário de câmbio fixo proposto pelo Fundo Monetário

Internacional.

120 Desde 1995, a dívida líquida brasileira tem sido negativamente

afetada pela desvalorização cambial.
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PROVA DISCURSIVA
• Nesta prova, faça o que se pede, usando, 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 20,00 pontos, dos quais até 1,00 ponto será atribuído ao quesito apresentação

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

Redija um texto dissertativo acerca do Pronunciamento Técnico CPC 01, que trata da redução ao valor recuperável de ativos, abordando,

necessariamente, os seguintes aspectos:

< objetivos do CPC 01; [valor: 5,00 pontos]

< procedimentos operacionais para a aplicação do CPC 01; [valor: 6,00 pontos]

< situações em que o teste de recuperação é obrigatório, mesmo sem indício de perda. [valor: 8,00 pontos]

 – 9 –



||POAL13_001_01N882965|| CESPE/UnB – PO/AL – 2013

RASCUNHO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 – 10 –




