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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31

Uma empresa de equipamentos agrários comercializa

mensalmente 300 arados hidráulicos. Cada unidade desse

equipamento é vendida por R$ 500. As despesas mensais fixas

e variáveis somam, respectivamente, R$ 42.000 e R$ 72.000.

Para que as vendas aumentem 1/6 do volume atual, essa empresa

deve reduzir, em cada unidade de arado, R$ 20 no preço de venda

e R$ 20 no custo variável.

Nessa situação, caso essas mudanças sejam implementadas, o lucro

líquido unitário dos arados hidráulicos 

A aumentará R$ 100.

B reduzirá R$ 20.

C reduzirá R$ 40.

D aumentará R$ 20.

E aumentará R$ 40.

QUESTÃO 32

2013 2012

liquidez corrente 1,1283 1,1263 

liquidez seca 0,8187 0,7082 

margem operacional 0,0193 0,0333 

prazo médio de estocagem (em dias) 82 107 

relação de capital de terceiros/capital próprio 8,1962 6,8547 

retorno sobre o patrimônio líquido (0,0013) 0,0024 

Com base na tabela acima, que apresenta o cálculo dos índices

contábeis após o fechamento das demonstrações contábeis

comparativas de determinada empresa em 31/12/2013, e na análise

desses índices contábeis, assinale a opção correta.

A O capital de giro líquido é negativo nos dois períodos.

B A rentabilidade das vendas em 2012 foi maior do que em 2013.

C Nos dois períodos, os investidores tiveram retornos menores

que zero.

D A redução do giro do estoque em 2013 justificaria uma

redução do retorno sobre o ativo.

E O endividamento da empresa é decrescente.

QUESTÃO 33

operações
valores

(em R$)

aquisição de imobilizado 129.727

aquisição de controlada 106.955

aumento nos ativos operacionais 326.766

aumento nos passivos operacionais 78.086

captação de empréstimos e financiamentos 552.993

depreciação e amortização 74.061

equivalência patrimonial positiva 13.199

lucro líquido do exercício 11.666

pagamento de juros sobre empréstimos e

financiamentos
71.808

provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 28.735

venda de contrato de exclusividade e direito de

exploração
48.000

A tabela acima apresenta informações para a elaboração da
demonstração dos fluxos de caixa de determinada empresa para o
ano de 2013. Com base nessas informações, após a elaboração, pelo
método indireto, da demonstração dos fluxos de caixa de acordo
com o Pronunciamento Técnico do CPC 03 (R2), 

A o caixa consumido pelas atividades operacionais foi maior que
o caixa consumido pelas atividades de investimento.

B as atividades operacionais e as atividades de financiamento
reduziram o saldo de caixa e equivalentes de caixa no final do
exercício.

C os três fluxos de caixa geraram caixa e aumentaram em mais de
R$ 100.000 o saldo de caixa e equivalentes de caixa no final
do período.

D o caixa gerado pelas atividades de financiamento foi maior que
R$ 500.000.

E o caixa consumido pelas atividades de investimento foi menor
que R$ 200.000.
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QUESTÃO 34

As entidades devem elaborar, em conformidade com a Lei
n.º 11.638/2007, com os princípios de contabilidade e com os
pronunciamentos técnicos do Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPC), demonstrações contábeis para serem divulgadas
no final de cada exercício social. Com relação a esse assunto,
assinale a opção correta, acerca das exigências para elaboração de
demonstrações contábeis.

A Na demonstração das mutações do patrimônio líquido, não são
incluídos eventuais ajustes retrospectivos para correção de
erros de períodos anteriores.

B Os juros capitalizados de acordo com o Pronunciamento
Técnico CPC 20 (R1) — custos de empréstimos — não devem
ser incluídos na demonstração dos fluxos de caixa.

C As pequenas e médias empresas devem apresentar o seu
resultado para o período contábil de reporte em duas
demonstrações contábeis — a demonstração do resultado do
exercício e a demonstração do resultado abrangente. 

D As contas que compõem o patrimônio líquido das sociedades
anônimas são o capital social, as reservas de capital, os ajustes
de avaliação patrimonial, as reservas de reavaliação, as
reservas de lucros, as ações em tesouraria e os prejuízos
acumulados.

E Todas as sociedades anônimas devem elaborar a demonstração
do valor adicionado. 

QUESTÃO 35

Em determinadas situações, ativos e passivos devem ser
mensurados a valor justo, ou seja, pelo preço que seria recebido
pela venda de um ativo, ou que seria pago pela transferência de um
passivo, em uma transação não forçada entre participantes do
mercado na data da mensuração. Com relação a esse assunto,
assinale a opção correta, com base no Pronunciamento Técnico
CPC 46 — mensuração do valor justo.

A A mensuração do valor justo de passivo utilizando-se uma
técnica de valor presente não pode levar em consideração o
prêmio de risco, que normalmente seria pago pela incerteza
inerente aos fluxos de caixa.

B As informações acerca dos instrumentos financeiros não
podem ser observáveis em mercados intermediados, visto que,
embora o corretor conheça os preços oferecidos e pedidos
pelas respectivas partes, uma parte não tem conhecimento das
exigências de preço da outra.

C Quando as informações utilizadas para mensurar o valor justo
de um ativo puderem ser classificadas em diferentes níveis da
hierarquia desse valor, a mensuração do valor justo será
classificada integralmente no mesmo nível da hierarquia de
valor justo que a informação de nível mais baixo significativo
para a mensuração como um todo.

D Ao aplicar as técnicas de avaliação para mensurar o valor
justo, deve-se maximizar o uso de dados observáveis e de
dados não observáveis relevantes.

E Para que o preço de transação entre partes relacionadas seja
igual ao valor justo, não é necessário que a entidade tenha
evidências de que a transação tenha sido realizada em
condições de mercado.

QUESTÃO 36

A companhia ARGOS aprovou, no final de 2013, uma
política de vendas que garante reparos a clientes que reclamarem,
em até nove meses a partir da data de compra, de mercadorias
adquiridas com defeito. No fechamento dos relatórios contábil-
financeiros referentes ao exercício de 2013, a companhia estimou
que, se todas as mercadorias vendidas apresentassem pequenos
defeitos, teria que arcar, em 2014, com um gasto de garantias no
valor de R$ 4.000.000. Caso esses defeitos fossem grandes, os
gastos chegariam a R$ 16.000.000, valor igual ao custo corrente das
mercadorias na data do balanço de 2013. Com base em experiências
anteriores, a companhia estima que somente 10% das mercadorias
apresentem pequenos defeitos e apenas 2% das mercadorias
apresentem grandes defeitos. 

Tendo como referência essa situação hipotética, para que a
companhia ARGOS elabore os relatórios contábil-financeiros de
2013 de acordo com os pronunciamentos técnicos do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis, ela deverá

A evidenciar nas notas explicativas uma provisão no valor de
R$ 4.000.000, cujo reconhecimento ocorrerá no momento em
que os clientes solicitarem a garantia dos produtos e os
serviços de reparos forem efetuados.

B reconhecer e evidenciar um passivo contingente no valor de
R$ 720.000.

C reconhecer uma provisão no valor de R$ 720.000, com as
divulgações devidas nas notas explicativas.

D evidenciar nas notas explicativas um passivo contingente no
valor de R$ 1.200.000, sem reconhecimento no balanço
patrimonial.

E evidenciar nas notas explicativas um passivo contingente no
valor de R$ 1.200.000, cujo reconhecimento ocorrerá no
momento em que o defeito for reparado pela companhia.
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QUESTÃO 37

Considerando os pronunciamentos técnicos do Comitê de

Pronunciamentos Contábeis referentes aos estoques e imobilizados,

assinale a opção correta.

A Em determinadas situações, a depreciação de ativos

imobilizados não é reconhecida no resultado, podendo ser

incluída no custo de outros ativos.

B Após um imobilizado ser classificado como mantido para

venda, enquanto esse ativo não for vendido, a sua depreciação

será reconhecida como despesa do período.

C O custo dos estoques de prestador de serviços inclui as

margens de lucro e os gastos gerais não atribuíveis, além de ser

incluído, com frequência, nos preços cobrados pelos

prestadores de serviços.

D A depreciação não pode ser reconhecida quando o valor justo

de um ativo imobilizado excede o seu valor contábil, ainda que

o valor residual do bem seja igual a zero.

E Os estoques devem ser mensurados pelo valor realizável

líquido ou pelo valor presente, dos dois o que for menor na

data do balanço.

QUESTÃO 38

valores em reais

gastos

incorridos

em 2012

gastos

incorridos

em 2013

gastos

projetados

para 2014

projeto 1 200.000 300.000 300.000

projeto 2    50.000 200.000 150.000

projeto 3  - 100.000 200.000

250.000 600.000 650.000

Suponha que a Cia. ABC mantenha três projetos internos em fase

de pesquisa e apresente os gastos incorridos e estimados expostos

na tabela acima. Suponha, ainda, que a Cia. ABC tenha encerrado

o exercício social em 31 de dezembro de 2013. Com base nessa

situação hipotética e considerando os pronunciamentos técnicos do

Comitê de Pronunciamentos Contábeis, os relatórios contábil-

financeiros de 2013 da Cia. ABC apresentarão o reconhecimento de

A R$ 850.000 em ativos intangíveis — projetos internos em fase

de pesquisa.

B R$ 850.000 em ativos intangíveis — projetos internos — e

R$ 650.000 em despesas a realizar.

C R$ 600.000 em despesas de projetos internos em fase de

pesquisa.

D R$ 850.000 em despesas de projetos internos em fase de

pesquisa.

E R$ 600.000 em ativos intangíveis — projetos internos em fase

de pesquisa.

QUESTÃO 39

Considere que, em decorrência de uma combinação de negócios
entre duas sociedades, realizada em fevereiro de 2014, uma
sociedade adquirente tenha reconhecido um goodwill no valor de
dois milhões de reais, alocado a duas unidades geradoras de caixa.
Em face dessa situação hipotética, anualmente, a sociedade
adquirente 

A deverá amortizar o goodwill adquirido, utilizando uma base
sistemática proporcionalmente às unidades geradoras de caixa.

B deverá comparar o valor contábil do goodwill adquirido com
o valor pago na combinação de negócios, reconhecendo o valor
excedente como ganho.

C não deverá reconhecer eventuais perdas por desvalorização
para as unidades geradoras de caixa quando o valor
recuperável das unidades for menor que o valor contábil.

D deverá comparar o valor contábil do goodwill adquirido com
o seu valor recuperável.

E deverá amortizar o goodwill adquirido, utilizando uma base
sistemática e consistente ao longo da vida útil.
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QUESTÃO 40

De acordo com o pronunciamento técnico PME — Contabilidade

para Pequenas e Médias Empresas —, assinale a opção que

apresenta corretamente os instrumentos financeiros básicos.

A Opções; investimentos em dívida conversível; e swap de taxa

de juros que paga um fluxo de caixa positivo ou negativo.

B Contas a pagar em moeda estrangeira; empréstimos de

coligadas que vençam a vista; e títulos a receber.

C Contas a pagar em moeda estrangeira; contratos futuros; e

investimento em instrumentos patrimoniais de outra entidade

que não sejam ações preferenciais não conversíveis ou ações

ordinárias ou preferenciais não resgatáveis. 

D Contratos de opções; contratos futuros; e investimento em

instrumentos patrimoniais de outra entidade que não sejam

ações preferenciais não conversíveis ou ações ordinárias ou

preferenciais não resgatáveis.

E Contas a pagar; empréstimos para controladas que vençam a

vista; e swap de taxa de juros que paga um fluxo de caixa

positivo ou negativo.

QUESTÃO 41

Com relação aos princípios de contabilidade pública e ao objeto e

campo de aplicação da contabilidade aplicada ao setor público,

assinale a opção correta.

A Em atendimento ao princípio da oportunidade, as variações

patrimoniais no setor público devem ser reconhecidas em sua

totalidade, desde que sejam cumpridas as formalidades legais

para a sua ocorrência.

B No registro dos atos e fatos contábeis, o custo histórico não

deve ser considerado como base para atribuir valor aos

componentes patrimoniais.

C O campo de aplicação da contabilidade aplicada ao setor

público abrange todas as entidades do setor público.

D Os bens intangíveis não compõem o patrimônio das entidades

do setor público.

E No setor público, a autonomia patrimonial tem origem na

diferenciação entre o patrimônio público e o patrimônio

particular, não sendo confundido o patrimônio dos gestores

públicos com o da entidade governamental.

QUESTÃO 42

Considere os eventos apresentados a seguir.

I Alienação, pelo valor contábil líquido, de equipamento

considerado inservível.

II Compra de veículo à vista, com recebimento imediato do bem.

III Pagamento de despesas já empenhadas e liquidadas no ano

anterior.

IV Recebimento de dívida ativa pelo valor registrado no ativo

circulante.

V Registro do lançamento de impostos a serem arrecadados no

exercício.

Com base nos eventos acima relacionados, assinale a opção correta

acerca das variações patrimoniais e das transações governamentais

registradas em determinado exercício financeiro no TJ/CE.

A Por alterar a composição dos elementos patrimoniais sem

afetar a situação líquida, o evento IV representa uma variação

qualitativa.

B Como constitui uma etapa da execução da receita

orçamentária, o evento V não representa uma variação

patrimonial.

C O evento I representa uma variação patrimonial diminutiva,

dado que o bem deixa de existir no patrimônio do TJ/CE.

D O evento II representa uma variação patrimonial aumentativa,

com o ingresso do veículo no patrimônio do TJ/CE.

E O evento III representa, ao mesmo tempo, uma variação

patrimonial qualitativa e uma variação patrimonial diminutiva,

visto que haverá a finalização da etapa da despesa

orçamentária simultaneamente à saída de recursos para seu

pagamento.

QUESTÃO 43

A respeito da mensuração de ativos e passivos no âmbito do setor

público brasileiro, assinale a opção correta.

A Uma provisão não deve ser reconhecida quando houver algum

grau de incerteza com relação ao valor e à data prevista de

pagamento.

B Os estoques de bens distribuídos gratuitamente devem ser

valorados a custo ou pelo valor de reposição, o menor dos

dois.

C Quando se tratar de transferência de ativo imobilizado, a

unidade recebedora deve atribuir ao bem seu valor de mercado.

D O ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura de ativo

intangível gerado internamente deve ser reconhecido no ativo

pelo valor justo.

E No valor reconhecido como passivo contingente, deve-se

considerar a melhor estimativa dos dispêndios necessários para

liquidar a obrigação.
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QUESTÃO 44

Assinale a opção correta, relativamente ao tratamento contábil
aplicável aos impostos e às contribuições.

A Não se justifica o registro no passivo de provisão para
repartição tributária de créditos.

B Deverá ser considerado o momento do lançamento para que
seja dada baixa do tributo registrado em contas a receber.

C Não pode ser usado o mesmo percentual de ajuste de perdas da
dívida ativa para a redução dos créditos de impostos vencidos
não inscritos em dívida ativa.

D O crédito tributário para o ente público é gerado a partir do
cumprimento da obrigação tributária acessória.

E Até que o evento tributável ocorra, a entidade deve reconhecer
no passivo o montante equivalente ao recebimento antecipado
de recursos.

QUESTÃO 45

Acerca do Sistema de Informação de Custos no Setor Público
(SICSP), assinale a opção correta.

A O gestor da entidade é responsável pela consistência conceitual
e pela apresentação das informações contábeis do subsistema
de custos.

B Ainda que se refira aos mesmos objetos de custos, no SICSP
não deve ser utilizada a mesma base conceitual do processo de
planejamento e orçamento.

C O SICSP é de adoção obrigatória apenas nas entidades que
observam integralmente as normas e técnicas próprias da
contabilidade aplicada ao setor público.

D No método de custeio variável, são apropriados todos os custos
de produção aos produtos e serviços.

E Para o SICSP, a adoção do princípio da competência é
obrigatória na geração de informação de custo.

QUESTÃO 46

No que se refere à estrutura e às regras de integridade do plano de
contas aplicado ao setor público (PCASP), composto por oito
classes de contas, assinale a opção correta.

A São utilizados os atributos F (financeiro) e P (permanente) para
indicar se um ativo ou um passivo deve ser registrado em
contas de curto prazo ou de longo prazo.

B É possível que lançamentos efetuados em contas de natureza
de informação patrimonial tenham como contrapartida contas
de natureza de informação orçamentária.

C A estrutura do PCASP foi elaborada de forma a identificar as
contas, segregando os valores gerados a partir de transações
que serão incluídas ou não na consolidação contábil.

D Caso seja necessário, os entes da federação podem detalhar a
relação de contas do PCASP em qualquer nível.

E Na estrutura definida para o PCASP, uma transação
governamental não pode guardar relação com mais de uma
natureza de informação.

QUESTÃO 47

Considere que os eventos a seguir tenham sido registrados no
primeiro exercício financeiro encerrado do TJ/CE.

I Aprovação da lei orçamentária anual, com previsão da receita
e fixação da despesa no valor de R$ 140.000.

II Contratação de operação de crédito no valor de R$ 80.000,
para pagamento em 10 anos, com recebimento imediato do
recurso.

III Compra de imóvel no valor de R$ 140.000, com recebimento
imediato do bem, sendo a metade do pagamento à vista e o
restante inscrito em restos a pagar.

IV Recebimento de equipamentos doados, no valor de R$ 40.000,
para uso nas atividades operacionais do TJ/CE.

V Ingresso de depósitos de terceiros, no valor de R$ 10.000.

Com base nas informações acima, assinale a opção correta, com
relação às demonstrações contábeis aplicadas ao setor público.

A No balanço orçamentário, foram realizadas receitas no valor
de R$ 90.000.

B Foram evidenciados no balanço financeiro recebimentos
extraorçamentários no total de R$ 10.000.

C Na demonstração das variações patrimoniais, o resultado
patrimonial do período foi superavitário em R$ 40.000.

D No balanço patrimonial, o passivo circulante totaliza
R$ 70.000.

E Houve uma geração líquida de caixa e equivalente de caixa no
período no valor de R$ 80.000.
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QUESTÃO 48

Em relação a conceitos, etapas e estágios da despesa pública e da

receita pública no âmbito do governo federal, assinale a opção

correta.

A Uma nova receita deve ser registrada a partir da diferença

positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro.

B A estimativa das necessidades de financiamento do governo

tem como base a previsão de receitas.

C Não é preciso que sejam observadas, nas despesas antecipadas,

as mesmas etapas de execução das demais despesas (empenho,

liquidação e pagamento).

D Na ótica orçamentária, o passivo financeiro é constituído no

momento da liquidação da despesa.

E Perde-se o caráter orçamentário da receita caso não tenha sido

previsto o registro formal de sua arrecadação na lei

orçamentária anual.

QUESTÃO 49

Assinale a opção correta, relativamente aos instrumentos de

segurança do Sistema Integrado de Administração Financeira

(SIAFI).

A Não há necessidade de um documento extraído do SIAFI ser

autenticado para ser reconhecido como dado oficial e

divulgado.

B Salvo se autorizado pelo titular da respectiva na unidade

gestora, a conformidade diária não pode ser dada por operador

que registre documentos no sistema.

C Os titulares das unidades gestoras devem realizar a

conformidade contábil para validar os valores registrados no

SIAFI.

D Só pode operar o SIAFI o usuário que puder ser identificado

pelo número do seu CPF, ao qual será associado um código

individual.

E Não é possível corrigir qualquer irregularidade após a

contabilização de um documento no SIAFI.

QUESTÃO 50

Assinale a opção correta em relação aos conceitos, à aplicação e ao

papel da auditoria.

A A carta de encargo é o documento utilizado pelo auditor para

comunicar à entidade auditada o custo das horas consumidas

na execução dos trabalhos de auditoria. 

B A realização de entrevista, mesmo sem o consenso do

entrevistado, é uma forma válida utilizada pelos auditores na

obtenção de evidências quando a auditoria é do tipo

testemunhal.

C O objetivo geral de uma auditoria de cumprimento é a

expressão de opinião certificada por parte do auditor de que os

controles garantem a integridade das regras e que estão

aderentes às atividades da entidade.

D Na avaliação de programa, que é uma modalidade de auditoria

de natureza operacional, é possível utilizar pesquisa,

delineamento experimental e delineamentos quase-

experimentais para examinar a efetividade dos projetos

governamentais de responsabilidade da entidade.

E O auditor especialista em perícia contábil tem competência

para emitir opinião sobre a eficiência e a eficácia de

determinado dado utilizado pela organização no controle do

patrimônio.

QUESTÃO 51

Acerca dos controles na administração pública, assinale a opção

correta.

A As contas do município devem ficar anualmente, em local

de amplo acesso, à disposição de qualquer cidadão, para

apreciação, podendo o cidadão retificar e questionar-lhes a

legitimidade nos termos da lei.

B O dever-poder de controlar é prerrogativa exclusiva dos

agentes de poder, não se misturando com o restante da cadeia

administrativa.

C O Tribunal de Contas da União é órgão de controle externo

com capacidade de auto-organização interna e com autonomia

não absoluta, já que suas decisões, mesmo tendo força

executória, podem ser modificadas pelo Poder Judiciário.

D Para não ofender os interesses públicos ou dos particulares, a

administração pública submete-se a múltiplos controles,

invocados pela conveniência, pela oportunidade e pela

legitimidade, pois não se presume que ela se desvie de seus

objetivos e desconsidere os limites dos preceitos legais.

E O controle, sob a óptica da administração pública, é a

faculdade de vigilância, orientação e correição que um órgão

ou autoridade exerce no lugar do outro.
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QUESTÃO 52

No que diz respeito à auditoria integral, assinale a opção correta.

A A auditoria integral deve cumprir certos princípios, entre eles,

destaca-se o princípio da permanência, o qual determina que as

tarefas devem ser executadas de forma contínua, a fim de

permitir uma supervisão constante das operações em todas as

suas fases.

B O planejamento da auditoria integral inclui o desenho da

metodologia, o esboço preliminar dos programas de auditoria

e consiste na etapa em que se determina a configuração da

amostra.

C A auditoria integral avalia toda a estrutura organizacional da

empresa, no entanto, diferentemente das demais auditorias,

inicia o estudo e a análise global dos processos a partir das

microatividades em vez das macroatividades. 

D A norma de qualificação do objeto integra o rol de normas

disciplinadoras da auditoria integral. 

E A auditoria integral tem na metodologia GAP (Global Audit

Point) o principal instrumento de avaliação da empresa

tendo como objetivo principal a economicidade na aplicação

dos recursos. 

QUESTÃO 53

Acerca da utilização da amostragem na execução dos trabalhos de

auditoria, assinale a opção correta.

A A amostragem por unidade monetária ou por atributo, baseada

na distribuição hipergeométrica, é uma técnica comumente

utilizada nas auditorias operacionais, e tem por objetivo

verificar se as informações são fidedignas. 

B Um erro de amostragem reflete a variação ou as diferenças

decorrentes do acaso, de amostra para amostra, com base na

probabilidade de determinados indivíduos ou itens a serem

selecionados em amostras específicas.

C A amostragem aleatória pode ser selecionada e analisada a

partir da população discreta. Nesse caso, nem todos os

elementos da população devem ter a mesma chance de fazer

parte da amostra.

D Uma forma de o auditor mitigar possíveis erros de auditoria

decorrentes da presença de irregularidades, como valores

extremos ou distribuições de frequência não convencionais, é

a aplicação de conceitos de medidas de posição central,

classificando a ocorrência dos eventos, por exemplo, de acordo

com o desvio padrão em relação à média geral.

E O auditor, em prol do refinamento dos testes aplicados e

minimização dos riscos de amostragem, poderá utilizar a

amostragem por quotas para obter subgrupos homogêneos, que

apresentem variação das características estudadas menor que

a da população.

QUESTÃO 54

É fundamental que o programa de auditoria contemple

procedimentos que possibilitem ao auditor verificar se os itens

contabilizados estão apresentados corretamente nas demonstrações

financeiras. A respeito do programa de auditoria que fundamenta o

parecer do auditor, assinale a opção correta.

A Um teste padrão para identificar passivos omitidos consiste em

comparar os pagamentos efetuados durante o mês de

encerramento das demonstrações financeiras com os extratos

das contas bancárias dos fornecedores cadastrados.

B Suponha que, após aplicar procedimento constante do

programa de auditoria, o auditor tenha verificado que a

escrituração indicava saldo credor de caixa e que o passivo

contemplava obrigações já pagas. Nesse caso, há indícios que

podem levar o auditor a reportar indícios de omissão no

registro de receita. 

C Considere que o auditor tenha obtido evidências de cobranças

posteriores que substituem os resultados de cobranças de

contas a receber do período. Nesse caso, o desvio é registrado

em relatório como desfalque encoberto do tipo LAPPING. 

D Devido à abrangência e especificidade, o programa de

auditoria para avaliar as demonstrações financeiras deve

constar da ordem de serviço preparada pela área de controle

que elabora os planos estratégico, tático e operacional, com

participação da área contábil e supervisão da equipe de

auditoria. 

E Para confirmar se as despesas antecipadas estão sendo

corretamente contabilizadas, é necessário que o programa de

auditoria contemple procedimento capaz de testar se o saldo

diferido exprime os serviços pagos e que os referidos

pagamentos representam na íntegra os benefícios já recebidos.
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QUESTÃO 55

Com relação a fraudes e erros no âmbito da auditoria, assinale a

opção correta.

A O auditor não é responsável pela prevenção de fraudes ou

erros, contudo, poderá ser responsabilizado se executar

programa de trabalho deficiente ou inconsistente. 

B O auditor deve sempre comunicar formalmente à administração

da entidade auditada descobertas factuais envolvendo fraude,

contudo, essa exigência deixa de ser impositiva nas situações

em que o efeito potencial nas demonstrações contábeis for

considerado irrelevante.

C Nos testes de observância, o erro tolerável é o desvio máximo

em uma classe de transação que o auditor está disposto a

aceitar, já avaliada a inviabilidade de aplicação na íntegra do

procedimento de controle estabelecido.

D O auditor pode extrapolar os resultados dos erros da amostra

para a população da qual foi selecionada, contudo, quando o

fizer, deve sempre considerar os aspectos quantitativos dos

erros encontrados.

E Se o auditor concluir que a fraude tem efeito relevante sobre as

demonstrações contábeis e que isso não tenha sido

apropriadamente refletido ou corrigido, ele deverá emitir seu

parecer com ressalva ou com opinião adversa.

QUESTÃO 56

Com relação às técnicas e procedimentos de auditoria, assinale a

opção correta.

A Na etapa de observação e averiguação, os testes de observância

são aplicados para determinar se o procedimento está sendo

observado corretamente, uma vez que, nessa etapa, o auditor

não está preocupado com erros que envolvam valores.

B Procedimento de auditoria compreende um conjunto de

informações e de dados passíveis de verificação que o auditor

utiliza para chegar às conclusões que fundamentam sua

opinião.

C Os procedimentos de revisão analítica, visando identificar

tendências ou situações anormais no comportamento de valores

relevantes, utilizam testes substantivos como base para

comparar o relacionamento entre elementos econômicos não

financeiros.

D O exame físico é a verificação in loco do objetivo por parte do

próprio auditor ou de delegação, sendo a única informação a

ser utilizada na formação de opinião a comprovação da

existência do bem. 

E Devido ao método das partidas dobradas, quando se testam as

contas credoras para subavaliação, as contas devedoras

também são testadas indiretamente, ou seja, são testadas

quanto à superavaliação. O mesmo ocorre quando se testam as

contas devedoras para superavaliação.

QUESTÃO 57

No que concerne ao planejamento de auditoria, assinale a opção
correta.

A Níveis de inflação, desemprego, níveis de escolaridade
dos empregados e políticas monetária, fiscal e cambial são
os fatores socioeconômico-financeiros que interferem nos
resultados e que, portanto, devem ser avaliados pelo auditor
independente e registrados em parágrafo específico de seu
relatório. 

B Para o auditor independente, o planejamento da auditoria é um
processo que se inicia com a emissão da carta-proposta, que é
o documento no qual o auditor formaliza as condições do
trabalho planejado a ser executado.

C O auditor independente, em seu plano de auditoria, pode
utilizar a rotação de escala — técnica de determinação das
unidades a serem auditadas para obtenção de evidência — para
estabelecer um nível de relevância aceitável na detecção de
distorções relevantes. 

D Ao elaborar o planejamento da auditoria, o auditor
independente, no estabelecimento da estratégia geral dos
trabalhos, deve considerar fatores como, por exemplo, o
procedimento para verificar a eficiência da auditoria interna,
a escolha da equipe técnica, o procedimento para detecção de
fraudes e erros e o grau de conhecimento da atividade da
empresa auditada. Além disso, nessa etapa o auditor deve
entregar os relatórios de auditoria para a empresa auditada.

E Os papéis de trabalho, documentação preparada pelo auditor
ou fornecida a este na execução dos trabalhos, são meios de
prova, uma vez que neles devem estar registradas todas as
evidências obtidas.

QUESTÃO 58

A respeito da aplicação de medidas significativas na consideração
de transações relevantes e dos relatórios de auditoria, assinale a
opção correta.

A Os auditores independentes podem emitir relatórios informais,
que geralmente não consubstanciam a forma escrita,
compreendendo apenas informações verbais que são
transmitidas aos administradores da entidade auditada ou a
seus subordinados, acerca de assuntos não relevantes e que
podem ser corrigidos sem que precisem constar de relatórios
formais.

B Caso o auditor independente opte por emitir relatório de forma
longa, também conhecido por parecer do auditor, ele poderá
incluir, além dos parágrafos padrões, dados estatísticos,
comentários explicativos e, por vezes, descrição da extensão
do exame realizado.

C Em prol da lisura, somente será permitido ao auditor emitir
parecer expressando opinião acerca de demonstrações
contábeis apresentadas de forma condensada se ele não tiver
emitido opinião acerca das demonstrações contábeis originais,
inclusive, os relatórios singulares de partes beneficiárias, como
as controladas e coligadas.

D Quando a abstenção de opinião decorrer de incertezas
relevantes, o auditor deverá expressar, no parágrafo de opinião,
que o fato elimina a responsabilidade de mencionar tais
desvios relevantes, que, normalmente, seriam incluídos como
ressalvas.

E Após identificar aspectos administrativos e(ou) operacionais
passíveis de melhorias, o auditor deve emitir aos
administradores da entidade auditada o documento
denominado carta-comentário, no qual lista sugestões para o
aprimoramento dos controles internos. 

 – 15 –



||TJCE14_005_11N892596|| CESPE/UnB – TJ/CE – Aplicação: 2014

QUESTÃO 59

O ato administrativo deve corresponder a figuras previamente

definidas pela lei como aptas a produzir determinados efeitos. Essa

característica do ato administrativo decorre do atributo da

A tipicidade.

B imperatividade.

C causualidade.

D legalidade.

E autoexecutoriedade.

QUESTÃO 60

No modelo de gestão por competências, o mapeamento de

competências deve contemplar, necessariamente,

A os termos técnicos que caracterizam a área de trabalho

mapeada.

B a descrição minuciosa e detalhada das competências.

C a validação semântica das competências descritas.

D o levantamento dos recursos financeiros existentes na

organização.

E as descrições generalistas das competências identificadas.

QUESTÃO 61

Considere que uma organização pública pretenda adquirir um

hardware específico para ajudar na segurança das fronteiras do

Brasil em razão dos grandes eventos que ocorrerão no país nos

próximos anos. Considere, ainda, que a única empresa nacional que

comercializa o equipamento seja a empresa que tenha criado o

produto. Nessa situação hipotética, a licitação para compra do

produto será 

A dispensada.

B deserta.

C inexigível.

D dispensável. 

E fracassada.

QUESTÃO 62

Nas organizações públicas, o pregão presencial 

A é obrigatório para a contratação de todo tipo de serviço de

consultoria.

B obriga a abertura prévia dos envelopes entregues pelos

licitantes.

C implica a apreciação das propostas em sessão pública na qual

serão apresentados e abertos os envelopes.

D deverá escolher a proposta baseada na melhor técnica.

E veda a negociação direta com os participantes da licitação.

QUESTÃO 63

O cadastramento no SICAF ocorrerá por intermédio do registro

cadastral, que

A tem como pré-requisito o credenciamento no SICAF. 

B possui validade de três anos.

C passará a vigorar após a entrega dos documentos. 

D será preenchido, primeiramente, com informações sobre a

qualificação técnica.

E será realizado no âmbito de cada município.

QUESTÃO 64

É obrigatória a consulta prévia ao CADIN, pelos órgãos e entidades

da administração pública federal, direta e indireta, para

A operações relativas ao penhor civil de bens de uso pessoal.

B verificar pendências com a administração pública estadual.

C concessão de incentivos fiscais e financeiros.

D concessão de auxílios a municípios atingidos por calamidade

pública reconhecida pelo governo federal.

E operações relativas ao crédito educativo.
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QUESTÃO 65

No que diz respeito ao orçamento público e aos demais mecanismos

de atuação do governo nas finanças públicas, assinale a opção

correta.

A Cabe ao Estado atuar direta ou indiretamente sobre os

monopólios naturais, de modo a promover um nível ótimo de

produção.

B As externalidades negativas ocorrem quando as ações de um

indivíduo ou empresa implicam benefícios a outros agentes

econômicos.

C O orçamento misto é aquele que envolve entidades da

administração pública direta e indireta.

D Entre as funções do orçamento público no Brasil está a

definição da política de aplicação das agências oficias de

fomento.

E São considerados bens públicos os produtos ou serviços

produzidos por entidades da administração direta ou indireta.

QUESTÃO 66

Assinale a opção correta, com base nos aspectos relacionados à

administração do orçamento público.

A Depois de enviada ao Congresso Nacional, a proposta

orçamentária recebe os acréscimos do programa de trabalho

correspondente ao Poder Legislativo.

B O direito financeiro tem por objeto a disciplina jurídica da

atividade financeira do Estado e abrange receitas, despesas e

créditos públicos.

C A relação das naturezas de despesas deve sempre ter como

último nível de detalhamento o elemento de despesa.

D O plano orçamentário consiste no segmento do plano

plurianual a ser executado no exercício financeiro seguinte.

E A definição de macrodiretrizes para o orçamento é uma

atribuição restrita aos órgãos da Presidência da República e ao

Ministério do Planejamento.

QUESTÃO 67

Com relação aos princípios orçamentários, assinale a opção correta.

A De acordo com o princípio da programação, a lei orçamentária

anual deve conter tão somente matéria relativa à previsão da

receita e à fixação da despesa.

B As normas instituidoras do princípio da legalidade ressalvam

expressamente a instituição de fundos e a realização de

operações de crédito.

C O princípio do equilíbrio não costuma ser observado no Brasil,

visto que o orçamento fiscal geralmente é deficitário.

D O princípio da não afetação das receitas determina que o

produto da arrecadação dos tributos não pode estar vinculado

a órgão, fundo ou despesa.

E A aplicação do princípio da universalidade abrange a inclusão

no orçamento tanto das receitas e despesas próprias dos órgãos

de governo quanto das realizadas por entidades do setor

privado em nome do governo e custeadas por recursos

públicos.

QUESTÃO 68

No âmbito do plano plurianual, um programa temático é composto

por uma série de atributos, entre os quais está o instrumento que

permite identificar e aferir aspectos relacionados ao programa,

auxiliando o monitoramento da evolução de uma determinada

realidade e gerando subsídios para a sua avaliação. Assinale a

opção em que se apresenta a denominação correta desse atributo.

A iniciativa

B título

C contextualização

D objetivo

E indicador

QUESTÃO 69

Assinale a opção em que se apresenta uma norma passível de ser

incluída na lei orçamentária anual.

A condições para a dissolução de empresas públicas de economia

mista

B estabelecimento de limite percentual para a abertura de

créditos suplementares

C critérios para a apresentação de emendas à proposta

orçamentária

D avaliação da situação financeira e atuarial do regime geral de

previdência

E metas da administração pública federal para as despesas de

capital e outras delas decorrentes
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QUESTÃO 70

Suponha que determinado crédito tenha sido aberto por meio de

Medida Provisória. Neste caso, assinale a opção com a

denominação correta da operação realizada. 

A suplementar

B extraordinário

C adicional

D especial

E orçamentário

QUESTÃO 71

A respeito da programação orçamentária e financeira, assinale a

opção correta.

A Um órgão poderá alterar a classificação funcional se receber

crédito orçamentário de outro, desde que a alteração seja

justificada.

B Empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria

para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de

implemento de condição.

C Um prefeito municipal que esteja no último mês de seu

mandato não poderá empenhar mais que o duodécimo da

despesa do orçamento vigente.

D O subsistema contábil do Sistema Integrado de Administração

Financeira do Governo Federal (SIAFI) integra o grupo de

subsistemas de controle de haveres e obrigações.

E A descentralização externa, também chamada de provisão,

ocorrerá caso a descentralização de créditos envolva unidades

gestoras de órgãos diferentes.

QUESTÃO 72

Assinale a opção em que é apresentada a definição de receita

derivada.

A Ingressos provenientes da atividade industrial de extração

mineral, de transformação, de construção e outras.

B Ingressos provenientes de outras entidades públicas, efetivados

mediante condições preestabelecidas ou mesmo sem nenhuma

exigência.

C Recursos cobrados pelos entes públicos que têm como fato

gerador o exercício regular do poder de polícia.

D Recursos obtidos pelo Estado em função de sua autoridade

coercitiva, mediante a arrecadação de tributos e multas.

E Recursos provenientes de intervenção no domínio econômico

e de interesse das categorias profissionais ou econômicas.

QUESTÃO 73

A Lei de Responsabilidade Fiscal instituiu limites para a despesa

total com pessoal e encargos sociais baseados em percentuais da

receita corrente líquida. Assinale a opção em que se apresenta um

tipo de gasto que deve ser incluído no montante total de despesa de

pessoal.

A compensações decorrentes de convocação extraordinária do

congresso Nacional

B contratos de terceirização de mão de obra em substituição a

servidores e empregados

C despesas decorrentes do pagamento de decisões judiciais

D pagamento de aposentadorias custeadas por recursos de

arrecadação de contribuições dos segurados

E indenizações por demissão voluntária de servidores e

empregados

QUESTÃO 74

A seção da Lei de Responsabilidade Fiscal que trata da

transparência da gestão fiscal foi significativamente expandida

depois da aprovação da Lei Complementar n.º 131/2009. No que se

refere a esse assunto, assinale a opção correta.

A Os empréstimos do BNDES e as respectivas avaliações

circunstanciadas devem integrar a prestação de contas da

União.

B As informações pormenorizadas sobre a execução financeira

devem constar dos meios eletrônicos de acesso público no

prazo máximo de dez dias úteis.

C A participação popular deve restringir-se às fases de discussão,

aprovação e controle dos planos e orçamentos.

D A adoção de um sistema integrado de administração financeira

e controle é obrigatória para todos os municípios.

E No caso do governo federal, a disponibilização das contas do

chefe do Poder Executivo a todos os cidadãos é desnecessária.
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QUESTÃO 75

Considere que dois capitais de mesmo valor C tenham sido

aplicados, um no regime de juros simples e outro no regime de

juros compostos, às mesmas taxas de juros anuais e no mesmo

prazo, o que gerou, respectivamente, os montantes M e N. Nessa

situação, é correto afirmar que

A M > N, para prazo inferior a um ano.

B N > M, para prazo inferior a um ano.

C M = N, visto que são calculados com a mesma taxa de juros e

com o mesmo prazo.

D M > N, qualquer que seja o prazo da operação.

E N > M, qualquer que seja o prazo da operação.

QUESTÃO 76

Augusto fez uma aplicação, no regime de juros compostos, a uma

taxa quadrimestral equivalente à taxa anual de 40%. Considerando

1,12 como valor aproximado para , é correto afirmar que a14
1 3

,
/

taxa proporcional, em 12 meses, dessa aplicação é

A superior a 40% e inferior a 41,5%.

B superior a 41,5%.

C inferior a 37%.

D superior a 37% e inferior a 38,5%.

E superior a 38,5% e inferior a 40%.

QUESTÃO 77

Um empresário possui as seguintes obrigações financeiras

contratadas com o banco X: dívida de R$ 12.900,00 vencível em

1 mês; dívida de R$ 25.800,00 vencível em 6 meses; dívida de

R$ 38.700,00 vencível em 10 meses. Prevendo dificuldades para

honrar o fluxo de caixa original, o banco X propôs substituir o

plano original de desembolso pelo pagamento de 2 prestações

iguais: a primeira com vencimento em 12 meses e a segunda com

vencimento em 18 meses. Supondo-se que a taxa de juros

compostos vigente no mercado seja de 3% ao mês, e que 0,97, 0,84,

0,74, 0,7 e 0,59 sejam valores aproximados para 1,03!1, 1,03!6,

1,03!10, 1,03!12 e 1,03!18, respectivamente, é correto afirmar que o

valor da prestação, em reais, é

A superior a 40.000 e inferior a 45.000.

B superior a 45.000 e inferior a 50.000.

C superior a 50.000 e inferior a 55.000.

D superior a 55.000.

E inferior a 40.000.

RASCUNHO
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QUESTÃO 78

Um título de valor nominal de R$ 20.000,00 foi descontado à taxa

de desconto comercial simples de 5% ao mês. Sabendo-se que o

valor do desconto foi de R$ 4.000,00, é correto afirmar que a taxa

efetiva dessa operação é igual a

A 6,25% ao mês.

B 6,75% ao mês.

C 7,25% ao mês.

D 5,55% ao mês.

E 5,75% ao mês.

QUESTÃO 79

Um título com valor de face de R$ 1.000,00 tem prazo de

maturidade de 504 dias úteis e preço unitário de mercado de

R$ 850,00. Acerca desse título, assinale a opção correta.

A O título em análise proporciona prejuízo para o seu detentor.

B O valor presente do lucro líquido proporcionado pelo título é

de R$ 150,00.

C A rentabilidade da operação ao ano é igual a

.

D A rentabilidade total da operação é de 8,47%.

E A rentabilidade total da operação é de 17,65% ao ano.

QUESTÃO 80

O valor da quinta parcela de um empréstimo de R$ 12.000,00 a ser

pago pelo sistema de amortização constante (SAC), em 12 meses,

e à taxa de juros de 2% ao mês, é igual a

A R$ 1.180,00.

B R$ 1.134,72.

C R$ 1.160,00.

D R$ 1.240,00.

E R$ 1.000,00.

RASCUNHO
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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.
• O texto cujo número de linhas efetivamente escritas seja inferior a vinte será apenado com um erro para cada linha que faltar para

atingir esse mínimo, e 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).

A Cia. Ceará, uma sociedade anônima de capital aberto não controlada por nenhuma outra, está

preparando seus relatórios contábil-financeiros de 31/12/2013. No encerramento do exercício de 2013, a Cia.

Ceará mantinha investimentos em outras companhias, conforme descrito no quadro a seguir.

companhias descrição

Cia. Guajiru

Em 2013, a Cia. Ceará adquiriu 100% das ações com direito a voto da Cia.

Guajiru, com a intenção de vendê-las em 2014. Não há impedimento legal

para que a Cia. Ceará exerça seu poder de gerir as políticas operacionais e

financeiras da subsidiária.

Cia. Quixaba

A Cia. Ceará possui 40% de participação na Cia. Quixaba, sua principal

fornecedora de matéria-prima. Para que possa receber determinada

quantidade desses insumos, a Cia. Ceará estabeleceu um acordo com outros

acionistas da Cia. Quixaba, que detêm 25% das ações ordinárias. A Cia.

Ceará também realizou um empréstimo para a Cia. Quixaba em 2013, a ser

pago mediante cobrança. Caso a Cia. Ceará faça a cobrança imediatamente,

a Cia. Quixaba terá sérias dificuldades financeiras.

Cia. Uruaú

A Cia. Ceará e a Cia. Fortaleza possuem, respectivamente, 60% e 40% das

ações ordinárias da Cia. Uruaú. A Cia. Fortaleza possui, também, bônus de

subscrição conversíveis em ações ordinárias que, se forem convertidos,

aumentarão a participação da Cia. Fortaleza para 60% e reduzirão a

participação da Cia. Ceará. A utilização desses bônus não depende da

ocorrência de qualquer evento ou de uma data futura. A administração da

Cia. Fortaleza afirma que não há intenção de exercer seu direito de converter

os bônus em ações.

Com base na situação hipotética apresentada, elabore um texto dissertativo em que se esclareça sobre como os investimentos descritos

seriam reconhecidos, ou não, nas demonstrações consolidadas da Cia. Ceará referentes ao ano de 2013. Ao elaborar seu texto, aborde,

necessariamente, os seguintes aspectos:

< obrigatoriedade de consolidação; [valor: 3,00 pontos]

< controle e influência significativa; [valor: 4,00 pontos]

< análise da Cia. Guajiru; [valor: 4,00 pontos]

< análise da Cia. Quixaba; [valor: 4,00 pontos]

< análise da Cia. Uruaú. [valor: 4,00 pontos]
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