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De acordo com o comando a que cada um dos itens de 51 a 120 se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo
designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.
A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as
devidas marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

conta saldo (R$)

prejuízos acumulados antes da DRE ?????

capital 44.000

gastos pré-operacionais 32.900

amortização acumulada do diferido 23.000

receita de vendas 20.000

veículos 12.890

financiamentos de longo prazo 12.000

compra de mercadorias 9.800

ações de controladas 9.000

estoque inicial de mercadorias 7.600

títulos a receber de longo prazo 5.000

empréstimos a pagar 4.000

estoque final de mercadorias 3.900

marcas 3.420

despesa de energia 3.200

fornecedores 3.200

contas a receber 3.000

despesa de salários 2.300

deduções da receita 2.000

salários e encargos a pagar 2.000

disponibilidades 1.900

provisões passivas 1.200

aplicações financeiras 1.200

impostos a recolher 900

despesas antecipadas de aluguel 900

outras contas a receber 890

material de consumo 500

depreciação acumulada 500

despesa de licença de softwares 410

seguro sobre compras 400

despesas de manutenção 320

despesa de segurança eletrônica 190

despesas financeiras 20

Com base no balancete de verificação apresentado acima, julgue
os itens subseqüentes.

51 O total do ativo circulante é R$ 11.390.

52 O ativo permanente é igual a R$ 41.290.

53 O capital circulante líquido apurado é de R$ 5.990.

54 O índice de liquidez corrente é maior que 1.

55 O índice de liquidez imediata é menor que 0,4.

56 O índice de endividamento apurado é superior a 43%.

57 A margem bruta apurada é superior a 32%.

58 O custo da mercadoria vendida é igual a R$ 11.900.

59 A margem líquida apurada é superior a 6%.

60 O índice de liquidez seca é maior que 1.

61 O índice de liquidez geral é menor que 0,8. 

62 Caso a empresa capte um empréstimo de longo prazo no
valor de R$ 10.000, o índice de liquidez corrente será maior
que 1,7.

63 Caso a empresa pague os salários provisionados, o índice de
liquidez seca será maior que 0,76.

64 Caso os sócios apliquem R$ 12.400 em dinheiro na empresa,
o índice de liquidez geral será maior que 1,8.

65 Caso o custo da mercadoria vendida seja igual a R$ 15.000,
a margem bruta da empresa será superior a 20%.
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O orçamento empresarial é utilizado para prever situações

hipotéticas e para estimar os resultados da empresa. Com relação

a esse assunto, julgue os itens a seguir.

66 A primeira peça orçamentária que deve ser elaborada é o

orçamento de vendas, que deverá conter, entre outras

informações, a quantidade a ser vendida e o preço médio

esperado para venda, fundamentados, de preferência, em

uma pesquisa de demanda.

67 Após a elaboração do orçamento, a empresa pode  modificar

alguns valores, possibilidade que se vincula à flexibilidade

orçamentária e ocorre quando se percebe que houve um

planejamento equivocado anteriormente.

68 A análise do orçamento empresarial, não permite a

identificação de pontos vulneráveis da empresa, pois, ao

estimar os resultados e, posteriormente, verificar se o que foi

orçado realmente ocorreu, o orçamento restringe-se aos

valores apurados, e não aos indicadores de eficiência.

69 Como o orçamento empresarial retrata os planos

operacionais e financeiros da empresa, a formalização do

orçamento é indispensável para comunicar a todos os

envolvidos as estratégias da administração, possibilitando a

integração entre todos os níveis hierárquicos da empresa —

direção, gerência e chefias de departamentos.

70 A definição dos objetivos, metas e diretrizes compete à alta
administração da empresa, bem como a elaboração dos
planos, pois, dessa forma, são incentivados e motivados
aqueles que devem executar os planos para cumprir as metas
e objetivos de cada área.

71 Após a implantação de um orçamento empresarial eficiente,
cria-se naturalmente uma nova relação de interdependência
departamental, que pode afetar as estruturas e o processo do
sistema implantado pela empresa.

A variação cambial afeta alguns itens do patrimônio das
empresas. Acerca da variação cambial e dos registros contábeis,
julgue os itens que se seguem.

72 O registro contábil da atualização monetária deve ser feito a
débito ou a crédito da conta atualizada e tem como
contrapartida conta de patrimônio líquido de variações
monetárias ativas ou de variações monetárias passivas.

73 As taxas cambiais utilizadas para atualizar valores
estrangeiros, tanto de ativos como de passivos,
correspondem à taxa para compra da moeda verificada no
fechamento do mercado de câmbio do último dia útil do mês,
fornecida pelo Banco Central do Brasil.

74 As entidades que tiverem crédito a receber em moeda
estrangeira devem, por ocasião do levantamento de balanços,
proceder à atualização da expressão monetária, em reais,
desses valores, com base na taxa cambial vigente na data de
apuração do balanço.

conta saldo (R$)

abatimento sobre vendas 2.000
saldo final de fornecedores 4.000
estoque final 6.000
compras brutas 6.000
saldo inicial de fornecedores 7.000
contas a receber final 8.000
estoque inicial 9.000
custo das mercadorias vendidas 9.000
contas a receber inicial 10.000
custo variável anual 13.450
custo fixo anual 18.900
capital social 23.590
receita bruta de vendas 42.000
imobilizado inicial 65.000
imobilizado final 98.000

Com base na tabela acima, julgue os itens a seguir, acerca de
noções de finanças e orçamento empresarial.

75 O prazo médio de estocagem apurado é inferior a 150 dias.

76 O prazo médio de recebimento de clientes apurado é
de 81 dias.

77 O prazo médio de pagamento de fornecedores é de 123 dias.

78 Níveis elevados de estoques e aumento de capital com
recursos próprios reduzem a disponibilidade do capital de
giro da empresa.

79 Um setor de cobrança eficiente e maior rotatividade de
estoques elevam a disponibilidade do capital de giro.

80 A redução do ciclo produtivo aumenta a disponibilidade do
capital de giro.

81 O ciclo financeiro apurado é de 51 dias.

82 O giro de caixa é inferior a 5 dias.

83 A necessidade de capital de giro é inferior a R$ 6.500.
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O registro dos eventos contábeis segue o que preconiza o método

das partidas dobradas. Acerca desse tema, julgue os itens

subseqüentes.

84 O registro do desconto de duplicatas a receber junto a

instituição financeira, com o pagamento de juros antecipados,

deve ser a débito de banco e a crédito de duplicatas

descontadas.

85 O registro do adiantamento de salários deve ser a débito do

passivo circulante e a crédito do disponível.

86 O registro do resultado positivo advindo de investimento em

controladas proporciona um débito no ativo e um crédito no

resultado do exercício, mesmo quando a empresa investida não

efetuar a distribuição de dividendos no período.

87 A reversão da provisão para contingências propicia um débito

no ativo circulante, na conta da provisão, e um crédito no

resultado do exercício, lançamento que altera imediatamente o

índice de liquidez corrente.

88 A contabilização da perda de estoques não-provisionada reduz

a conta de estoques e também o resultado do exercício, de

modo que o registro deve ser a débito de perda de estoques e

crédito de estoque de mercadorias.

89 A contabilização dos gastos aplicados para o desenvolvimento

de novos produtos proporciona débito no ativo permanente

diferido e crédito do disponível.

90 A contabilização dos encargos sobre a folha de pagamento

provisionada deve ser a débito de encargos sobre folha de

pagamento e a crédito de salários a pagar.

91 O registro de marcas e patentes adquiridas a prazo proporciona

um débito no ativo permanente intangível e um crédito em

contas a pagar. No caso de pagamento em longo prazo, o

registro dessa operação não afeta o índice de liquidez corrente.

92 As culturas permanentes ou periódicas de árvores ou

vegetações devem ser registradas no ativo permanente

imobilizado.

93 As culturas que proporcionam frutos, como cafezais ou

laranjais, sofrem depreciação. A depreciação deve ser

registrada porque a árvore perde sua capacidade produtiva ao

longo do tempo.

94 A contabilização da amortização acumulada do ativo diferido

interfere na apuração do índice de endividamento da empresa.

O registro da contrapartida da amortização acumulada propicia

um crédito no resultado do exercício.

A contabilização de operações típicas das empresas exige a

elaboração de um plano de contas para cada segmento de

atuação. O plano de contas é elaborado pela empresa, e

geralmente, pode variar dentro do mesmo segmento. Acerca do

plano de contas, dos registros contábeis e das características

dos componentes patrimoniais, julgue os itens que se seguem.

95 O registro da provisão para créditos de liquidação

duvidosa pode ocorrer no curto ou no longo prazo. A

empresa não pode registrar o saldo de curto e de longo

prazo em uma única conta de provisão. 

96 Uma característica intrínseca dos componentes do passivo

é a sua exigibilidade imediata ou futura. Os passivos

devem ser contabilizados quando proporcionam algum

vínculo a ativo ou conta de resultado. Há obrigações que

advêm de contratos escritos e outras que, pelo princípio

da prudência, devem ser registradas mesmo como

resultado de negociações verbais.

97 A conversão de uma dívida em parte do capital da

empresa  reduz o nível de endividamento da empresa e

deve ser evidenciada no demonstrativo dos fluxos

de caixa.

98 As entidades normalmente obtêm ativos comprando-os ou

produzindo-os, mas outras transações ou eventos podem

gerar ativos. O registro dos ativos vincula-se,

necessariamente, às suas características e à sua liquidez.

As transações ou eventos previstos para ocorrer no futuro

não podem resultar, por si mesmos, no reconhecimento de

ativos; por isso, por exemplo, a intenção de adquirir um

veículo não atende, por si só, à definição de um ativo.
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conta saldo
(R$)

fretes sobre compras 200
fretes sobre vendas 600
seguros sobre compras 800
abatimento sobre compras 900
seguros sobre vendas 1.200
deduções de vendas 2.000
estoque final 2.390
estoque inicial 5.900
marcas 6.500
provisão para perda de investimentos 6.890
contas a receber 10.000
ações de controladas 12.390
patentes registradas 12.540
gastos pré-operacionais 13.450
móveis e utensílios 18.900
depreciação acumulada 20.000
capital social 23.590
compras brutas 32.000
terrenos 32.000
ações de coligadas 34.500
receita bruta de vendas 42.000
veículos 45.000

Com base no quadro acima, julgue os itens a seguir.

99 O custo da mercadoria vendida totaliza R$ 35.610.
100 O ativo permanente imobilizado totaliza R$ 75.900.
101 O ativo permanente intangível corresponde a R$ 32.490.
102 O ativo permanente investimentos corresponde a R$ 46.890.
103 A margem bruta apurada é inferior a 15%.
104 O giro do estoque é maior do que 12,56.

conta saldo (R$)

outras contas a receber 100
reservas de capital 200
disponibilidades 300
reserva de lucros 300
gastos pré-operacionais 500
fornecedores 900
impostos a recolher 1.000
contas a receber 1.000
aplicações financeiras 1.100
empréstimos a pagar 2.000
títulos a receber de longo prazo 2.000
investimento em controladas 2.000
salários e encargos a pagar 3.000
capital 3.000
veículos 3.500
estoque de mercadorias 3.900
financiamentos de longo prazo 4.000

A análise da necessidade de capital de giro de uma empresa é
fundamental para a sua gestão financeira. Considerando as
informações apresentadas no balancete acima, julgue os itens a seguir,
acerca da análise financeira.

105 O passivo operacional corresponde a R$ 6.900.
106 O ativo flutuante corresponde a R$ 2.500.
107 A necessidade de capital de giro é de R$ 100.
108 O capital de giro líquido é igual a R$ 1.100.
109 O ativo operacional corresponde a R$ 1.400.
110 O efeito tesoura apurado é negativo e corresponde a

R$ 600.
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Com relação a especificidades da evidenciação contábil, julgue os

itens que se seguem.

111 A empresa pode apresentar o saldo líquido das contas de ativo

permanente imobilizado em seu balanço patrimonial, desde que

divulgue, em nota explicativa, a composição dos ativos, a

metodologia de apuração da depreciação e os respectivos saldos.

112 Devem ser divulgados em nota explicativa os ônus reais

constituídos sobre elementos do ativo, as garantias prestadas a

terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes

existentes.

Com relação a conceitos, objetivos e finalidades da contabilidade e das

demonstrações contábeis, julgue os itens subseqüentes.

113 É objetivo das demonstrações contábeis fornecer aos usuários da

informação contábil subsídios acerca da posição patrimonial e

financeira da entidade que sejam úteis para avaliações e tomadas

de decisão econômica.

114 As demonstrações contábeis não têm como objetivo apresentar os

resultados da atuação da administração na gestão da entidade,

nem de sua capacitação na prestação de contas quanto aos

recursos que lhe foram confiados. Aqueles usuários que desejam

avaliar a atuação ou prestação de contas da administração devem

utilizar a avaliação dos relatórios emitidos pelos administradores.

115 As demonstrações contábeis elaboradas de acordo com a

Estrutura Conceitual têm como objetivo fornecer informações

úteis a tomada de decisões e a avaliações por parte dos usuários

em geral, mas não têm o propósito de atender finalidade ou

necessidade específica de determinado grupo de usuários da

informação contábil.

116 Para ser confiável, a informação contida nas

demonstrações contábeis deve ser neutra, isto é,

imparcial. A neutralidade é um princípio fundamental

de contabilidade e é indispensável para a manutenção

da ordem no mercado de capitais e para a tomada de

decisão ou julgamento com vistas a um resultado ou

desfecho predeterminado.

117 Segundo a Estrutura Conceitual atual, as características

qualitativas são os atributos que tornam as

demonstrações contábeis úteis para os usuários. As

quatro principais características qualitativas são:

compreensibilidade, relevância, confiabilidade e

comparabilidade.

Os tributos influenciam o fluxo de caixa das empresas e seu

resultado apurado. Acerca desse assunto, julgue os itens que

se seguem.

118 Ao efetuar a retenção dos tributos de funcionários na

fonte, as empresas devem repassar o montante retido

aos cofres públicos. O registro correto da apropriação

da folha de salários deve ser a débito de despesa de

salários e a crédito de duas contas: tributos a recolher e

salários a pagar.

119 Os impostos incidentes sobre a aquisição de

mercadorias para revenda que são considerados

recuperáveis devem compor o saldo do estoque. Assim,

ao efetuar o registro da aquisição das mercadorias com

incidência de tributos recuperáveis, o registro correto

deve ser a débito de estoque de mercadorias e a crédito

de disponível — caso seja à vista — ou fornecedores.

120 A contabilização de impostos incidentes sobre a

propriedade de veículos ou de imóveis reduz o

resultado do exercício, e o seu pagamento reduz o fluxo

das atividades operacionais na demonstração dos fluxos

de caixa.


