CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Com relação à elaboração das principais demonstrações contábeis
previstas na normatização vigente, julgue os itens seguintes.
51

52

53

54

55

56

O pagamento de um empréstimo que inclua juros e
amortização do principal pode ser classificado como transação
que afeta o fluxo de caixa de atividades operacionais e de
atividades de financiamento, simultaneamente.
No ativo circulante, as contas a receber devem ser segregadas
em valores a receber de clientes comerciais e de partes
relacionadas, por um lado, e pagamentos antecipados e outros
valores, por outro lado.
A demonstração do valor agregado visa apresentar, em uma
perspectiva microeconômica, a contribuição da empresa na
formação da renda nacional.
A descrição da natureza e da finalidade de cada reserva
existente dentro do patrimônio líquido é obrigatória e poderá
ser evidenciada tanto na demonstração das mutações do
patrimônio líquido como no balanço patrimonial.
As alterações verificadas em lucros ou prejuízos acumulados,
entre dois períodos, apesar de comumente evidenciadas na
demonstração de mutações do patrimônio líquido, pode ser
objeto de demonstração própria.
Os resultados abrangentes de empresas investidas,
independentemente da metodologia de mensuração e avaliação
adotada, deverão ser apresentados na demonstração do
resultado abrangente, como outros resultados abrangentes.

Relativamente aos procedimentos de mensuração e avaliação de
itens patrimoniais, de acordo com os pronunciamentos do Comitê
de Pronunciamentos Contábeis (CPC), julgue os itens subsequentes.
57
58

59

60

61

62

Para fins de aplicação do pronunciamento CPC 16 (R1), valor
realizável líquido é o mesmo que valor justo.
Uma compra a prazo, para ser paga em doze meses à taxa de
juros implícita de 10% ao ano, exigirá, no momento de seu
reconhecimento inicial, um lançamento de contas a pagar ou
outro passivo correspondente, em contrapartida com um
lançamento a débito do ativo adquirido, ambos pelo valor
presente da obrigação.
Analisada a situação concreta, o reconhecimento da perda de
valor recuperável de um instrumento financeiro poderá se dar
por meio de uma abordagem prospectiva, ponderado o
significativo incremento no risco de crédito, ou por meio
de uma abordagem simplificada baseada na perda esperada.
As técnicas de avaliação a valor justo devem priorizar a
utilização de dados observáveis relevantes, em detrimento de
dados não observáveis, independentemente da opção pela
adoção das abordagens de mercado, de custo ou de receita.
Situação hipotética: Um ativo produtivo, adquirido por
R$ 250.000 havia três anos completos, recebeu depreciação
acelerada de 60% desse valor. Ao final do terceiro ano, a
empresa avaliou a recuperabilidade desse ativo e constatou que
ele ainda poderia ser utilizado, produtivamente, por mais dois
anos, caso em que geraria um valor de R$ 95.000, ou poderia
ser levado a mercado e vendido como equipamento usado,
hipótese em que geraria um caixa líquido de R$ 105.000.
Assertiva: Nessa situação, a empresa deve constituir uma
provisão por perda de recuperabilidade do valor desse ativo.
O impairment test dos ativos intangíveis com vida útil
indefinida deve ser realizado anualmente, mesmo que não haja
indícios de que possa ter havido perda da recuperabilidade de
seu valor.

A respeito da composição das contas de empréstimos e
financiamentos, julgue o item a seguir.
63

Classificadas no passivo não circulante, as seguintes contas
compõem os empréstimos e financiamentos: empréstimos e
financiamentos a longo prazo, credores por financiamentos,
desconto de duplicatas, títulos a pagar, custos a amortizar,
encargos financeiros a transcorrer, juros a pagar de
empréstimos e financiamentos.

A empresa X, ré nos processos trabalhistas A, B e C, que
discutem a mesma matéria, mas correm em varas trabalhistas
distintas, será provavelmente condenada a pagar as indenizações
reclamadas. A tabela a seguir refere-se aos processos trabalhistas
desfavoráveis à empresa X.
processos desembolso (em R$ mil)

probabilidade de ocorrência

A

150

75%

B

90

55%

C

20

85%

Com referência à tabela precedente, julgue o item seguinte.
64

Na situação hipotética apresentada, o montante de provisão a
ser reconhecido é de R$ 260.000.

Em 31/12/2016, a empresa Y apresentou patrimônio
líquido no montante total de R$ 100.000 e, no ano de 2017, a
empresa realizou as seguintes transações:
I

efetuou aumento de capital de 5.000 ações, ao preço de
R$ 2 por ação; o valor nominal das ações da empresa era de
R$ 1 por ação;
II efetuou o registro dos juros no valor de R$ 600, bem como
atualizou o valor de mercado de determinado instrumento
financeiro no montante de R$ 3.000, que estava registrado no
balanço patrimonial em 31/12/2016 no valor de R$ 2.000;
III registrou receita de subvenções no valor de R$ 4.000;
IV distribuiu dividendos aos acionistas no valor de R$ 2.000.
Tendo como base as transações efetuadas pela empresa Y, julgue o
próximo item, relativo ao patrimônio líquido.
65

Em 31/12/2017, após a contabilização das transações ocorridas
no corrente ano, o valor do patrimônio líquido foi de
R$ 116.400.

Considerando o normativo contábil de combinação de negócios,
julgue o item a seguir.
66

Em uma aquisição reversa, o adquirente contábil normalmente
não transfere ações nem outra forma de contraprestação para
a adquirida contábil.

Acerca do contrato de concessão, julgue o seguinte item.
67

Em se tratando de contratos de concessão, a entidade
concessionária reconhece os ativos públicos como seus ativos
imobilizados.
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Em 2017, a empresa Z vendeu mercadorias a prazo no
valor de R$ 100.000, com abatimento de R$ 1.000 — o custo era
de R$ 30.000 e o frete da venda, R$ 200. Houve, ainda, a
devolução de mercadorias vendidas, no valor de R$ 14.000, com
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A tabela a seguir mostra informações extraídas das
demonstrações contábeis das empresas A e B, em 31/12/2017.
Os valores são expressos em reais.
A

custo de R$ 4.200.

ativo circulante

B

50.000

60.000

ativo não circulante

250.000

40.000

Considerando essas informações, julgue o item seguinte a respeito

ativo total

300.000

100.000

de receitas de vendas de produtos e serviços.

passivo circulante

20.000

40.000

passivo não circulante

100.000

20.000

passivo total

120.000

60.000

patrimônio líquido

180.000

40.000

receitas de vendas

150.000

300.000

68

Em 2017, o lucro bruto da empresa Z foi de R$ 59.000.

A respeito dos métodos de custeio, julgue o item subsequente.
69

A adequada mensuração dos custos dos estoques registrados

resultado líquido do exercício

15.000

100.000

em uma empresa é determinante para a apuração do custo das

fluxo de caixa das operações

30.000

150.000

mercadorias vendidas e dos produtos vendidos. Os métodos de
custeio e critérios de mensuração dos estoques incluem custeio

Tendo como referência as informações apresentadas, julgue os itens
que se seguem.

real por absorção, custeio direto, custo-padrão, custeio baseado

73

Em comparação com a empresa B, a empresa A apresentou
melhores indicadores de liquidez corrente e de fluxo sobre o
lucro; e piores indicadores de margem líquida.

74

Com relação à empresa A, a empresa B apresentou melhores
indicadores de giro do ativo e dívida sobre o ativo; e piores
indicadores de cobertura de dívidas e perfil da dívida.

em atividades e RKW.
O estatuto social da empresa W determina o direito a 10%
do lucro líquido do exercício para debêntures, empregados,
administradores e partes beneficiárias. Em 2017, o lucro antes do
imposto de renda e a contribuição social foi de R$ 300.000; o
imposto de renda e a contribuição social a pagar somaram
R$ 60.000. A empresa apresentava ainda um saldo de prejuízo
acumulado de R$ 50.000.
Com base nessas informações, julgue o item a seguir.
70

Em 2017, o lucro líquido da empresa W foi de R$ 124.659.

Uma empresa está desenvolvendo um fluxo de caixa para
julho, agosto e setembro de 2018. Em maio de 2018, as vendas
foram de R$ 100.000; em junho de 2018, de R$ 200.000.
Todas as vendas efetuadas antes de maio de 2018 já foram
recebidas. Estão previstas vendas de R$ 400.000, de R$ 300.000
e de R$ 200.000, respectivamente, para julho de 2018, agosto de
2018 e setembro de 2018. Das vendas feitas pela empresa, 20% têm
sido à vista, 50% têm gerado duplicatas com prazo de um mês e os
30% restantes, com prazo de dois meses.

Julgue o próximo item, acerca das demonstrações contábeis

Com referência a essa situação hipotética, julgue os itens
subsequentes.

consolidadas.

75

O valor previsto para recebimento em outubro de 2018 é
superior a R$ 250.000.

76

O valor previsto para recebimento em julho de 2018 é inferior
a R$ 120.000.

71

A entidade controladora deve apresentar no balanço
patrimonial consolidado os seus próprios ativos líquidos, sem
incluir os ativos e passivos das entidades que ela controla.

Em relação à correção integral nas demonstrações contábeis, julgue
o item a seguir.
72

Em épocas de inflação, os motivos que tornam necessária a

A respeito dos documentos do Sistema Integrado de Administração
Financeira (SIAFI) do governo federal, julgue os itens a seguir.
77

Nota de dotação é o documento do SIAFI destinado ao registro
de transferência de recursos financeiros entre duas unidades
orçamentárias.

78

Nota de lançamento é o documento do SIAFI utilizado para
registrar o comprometimento de despesa e os casos em que se
faça necessário o reforço ou a anulação desse compromisso.

correção integral das demonstrações contábeis incluem a perda
da capacidade de compra dos valores originais das
disponibilidades e dos valores a receber; o ganho de
capacidade de compra nos valores a pagar; o lucro bruto
distorcido; a defasagem dos valores de ativos não monetários;
a desatualização dos valores de receitas e despesas.

A respeito da nota fiscal eletrônica, julgue o próximo item.
79

A nota fiscal de serviços eletrônica (NFS-e), documento fiscal
apenas digital que substitui as tradicionais notas fiscais de
serviços impressas, objetiva materializar os fatos geradores do
imposto estadual ICMS.
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No que se refere a tributos, julgue os itens a seguir.
80

81

82

O empréstimo compulsório, criado para atender a despesas
extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra
externa ou iminente, é um imposto que atende ao princípio da
não afetação da receita pública.

Os dados a seguir referem-se ao balanço patrimonial
resumido de uma empresa no final de determinado ano.

Contribuição de melhoria, um imposto decorrente de melhorias
advindas de obras públicas, atende ao princípio da não
afetação da receita pública.

Empresa prestadora de serviços de academia de ginástica está
sujeita ao pagamento dos seguintes impostos, com exceção das
contribuições de natureza previdenciária/trabalhista: ISS
(municipal) e IRPJ, PIS e COFINS (federais).

84

Penalidade pecuniária aplicada em razão de descumprimento
de obrigação tributária não se classifica como imposto, mas
sim tributo, em sentido amplo, pois tem natureza compulsória.

85

Situação hipotética: Em 2010, vigia lei que estabelecia a
alíquota de 3% para o tributo X. Em anos posteriores, essa
alíquota foi modificada sucessivamente: no exercício de 2012,
passou a ser de 1,5%; em 2013, de 2,5%; e, em 2014, de 4%.
Assertiva: Nesse caso, se o fisco viesse a lavrar auto de
infração em 2014 para efetuar o lançamento do imposto X
sobre fato gerador de 2010, deveria adotar, naquele ano, a
alíquota de 4%.

86

Caso determinada sociedade limitada não eleja o seu domicílio
fiscal, o fisco deverá considerar o endereço da sede dessa
sociedade como o seu domicílio fiscal.

R$ 150.000

títulos negociáveis

R$ 150.000

despesas pagas antecipadamente

As taxas cobradas no Porto do Itaqui – MA pela utilização
da infraestrutura de proteção e acesso aquaviário são um tipo
de tributo.

83

caixa

R$ 50.000

estoques

R$ 150.000

máquinas

R$ 200.000

passivo circulante

R$ 230.000

Com relação a esse balanço patrimonial hipotético, julgue o
seguinte item.
90

Nesse ano, o valor do capital circulante líquido dessa empresa
é igual a R$ 450.000.

Acerca de índices econômico-financeiros, julgue o item a seguir.
91

Os índices econômicos, cuja finalidade é promover uma
avaliação relativa da situação econômico-financeira das
empresas, incluem o índice de liquidez da empresa, que avalia
o montante de dinheiro de terceiros que a empresa emprega na
tentativa de gerar lucro.

Com relação à gestão de riscos, julgue os itens subsecutivos.
92

A respeito de contabilidade pública e assuntos correlatos, julgue os
itens seguintes.

A partir da análise dos riscos, as empresas do ramo de
administração portuária conseguem diminuir, eliminar ou até
controlar os riscos identificados.

93

Visando atender à demanda de informações requeridas pelos
usuários e possibilitar a análise de demonstrações contábeis
adequadas aos padrões internacionais, a nova contabilidade
pública passou a adotar os enfoques patrimonial, orçamentário
e econômico.

As cores utilizadas nos locais de trabalho não devem distrair,
confundir nem cansar os trabalhadores na identificação dos
riscos existentes. Nesse sentido, a utilização de cores na
segurança do trabalho visa alertar e eliminar os riscos.

94

A gestão de segurança do ambiente de trabalho portuário é
tarefa complexa e depende de muitos fatores, assim como a
implementação de melhorias identificadas. Divulgar
internamente as melhorias implementadas constitui uma das
etapas de verificação da efetividade dessas ações já
implementadas.

87

88

A contabilidade aplicada ao setor público deve permitir a
integração dos planos hierarquicamente interligados, a
comparação das metas programadas com as já realizadas e
o registro das diferenças relevantes em relatório
da administração.

Determinado estado da Federação apresentou, em
31/12/2017, os seguintes saldos orçamentários (em milhares de
reais), referentes ao ano de 2017:
receita arrecadada

150.000

receita prevista

180.000

despesa fixada

150.000

despesa empenhada

100.000

despesa paga

80.000

despesa liquidada

110.000

A partir dessa situação hipotética, julgue o próximo item, com base
no disposto na Lei n.º 4.320/1964.
89

O resultado da execução orçamentária, em 31/12/2017, foi de
R$ 50.000.

Acerca de previdência complementar, julgue os itens a seguir.
95

A previdência privada, ou previdência complementar, é um
sistema de caráter compulsório em que se acumulam recursos
para a garantia de renda mensal futura.

96

Existem duas modalidades de plano de previdência privada: a
entidade aberta de previdência complementar (EAPC), também
chamada de fundo de pensão, que pode ser contratada por
qualquer pessoa; e a entidade fechada de previdência
complementar (EFPC), destinada a grupos específicos, tais
como empregados de uma empresa.

97

A EMAP é uma empresa copatrocinadora da Portus Instituto
de Seguridade Social, que é uma entidade fechada de
previdência complementar multipatrocinada.
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Com relação à governança no setor público, julgue os itens a seguir.
98

As instâncias externas de governança são responsáveis
por definir ou avaliar a estratégia e as políticas, bem como
por monitorar sua conformidade e o desempenho.

99

A gestão tática é responsável pela execução de processos
produtivos finalísticos e de apoio.

100
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Durante a execução de seus trabalhos, tendo verificado
não conformidades nos registros contábeis de entidade estatal,
o auditor realizou entrevistas com os responsáveis da área,
circularização, conciliação e revisão analítica.
Considerando essa situação hipotética e os múltiplos aspectos
a ela relacionados, julgue os itens seguintes.
108

A entrevista é técnica útil para a descoberta de novos fatos
relacionados ao objeto da apuração e para a indicação de
novos caminhos de investigação.

109

A circularização é a técnica utilizada para a obtenção
de declaração formal e independente de partes internas
da área auditada.

110

Na conciliação, o auditor deve realizar a retificação dos
registros externos em função dos elementos disponíveis
na área auditada.

111

Na revisão analítica, o auditor deve considerar a
disponibilidade de informações, sua relevância,
confiabilidade e comparabilidade.

Segundo o COSO ICIF 2013 (Internal Control – Integrated
Framework), o ambiente de controle é um conjunto de normas,
processos e estruturas que fornece a base para a condução
do controle interno por toda a organização.

Acerca dos instrumentos de fiscalização, julgue os itens seguintes.
101

Denomina-se levantamento o instrumento de fiscalização
utilizado para examinar, ao longo de um período
predeterminado, a legalidade e a legitimidade dos atos
de gestão, quanto aos aspectos contábil, financeiro,
orçamentário e patrimonial.

102

Por meio do instrumento de fiscalização denominado
auditoria avalia-se o desempenho organizacional, bem como
os sistemas, os programas, os projetos e as atividades
governamentais, quanto à economicidade, à eficiência

Determinado auditor defrontou-se com evidências
circunstanciais acerca de uma não conformidade na área auditada.
Ele, então, elaborou matriz de seus achados de auditoria.
Com relação a essa situação hipotética e aos múltiplos aspectos
a ela relacionados, julgue os itens a seguir.
112

A adequação da evidência da auditoria está relacionada
à medida da quantidade da evidência, enquanto a suficiência
da auditoria está associada à qualidade da evidência.

113

A evidência circunstancial demonstra um fato que pode levar
a outro fato e não é suficiente para sustentar um achado.

114

A matriz de achados de auditoria impossibilita a elaboração
de relatórios mais concisos e objetivos, pois estimula
a inserção de detalhes ou de informações estranhas aos
componentes dos achados.

e à eficácia dos atos praticados.
103

A inspeção é o instrumento de fiscalização empregado
para suprir omissões e lacunas de informações, esclarecer
dúvidas ou apurar denúncias ou representações no que
diz respeito à legalidade, à legitimidade e à economicidade
de fatos e atos administrativos.

Considerando as etapas e as atividades envolvidas no planejamento

No que se refere ao relatório de auditoria, julgue os próximos itens.

e na execução dos trabalhos do auditor, julgue os itens que

115

O relatório de auditoria inclui introdução, objetivo, escopo,
achados, manifestação da área auditada, conclusão e
recomendações.

116

A concisão de um relatório de auditoria está relacionada à
expressão de linguagem prática e positiva, com a demonstração
da existência real e material da informação.

117

Antes da publicação do relatório de auditoria, o auditor
deve certificar-se de que nele não haja informações
submetidas a sigilo por meio de legislação específica.

se seguem.
104

A definição do escopo deve apresentar declaração clara
do foco, da extensão e dos limites da auditoria, e sua
amplitude deve ser suficiente para que os objetivos da
auditoria sejam atingidos.

105

Quando da avaliação do risco de detecção, o auditor deve
levar em conta que a organização está exposta ao risco

Julgue os itens a seguir, relativos à documentação de auditoria.

independentemente de quaisquer ações gerenciais que possam

118

A documentação preparada pelo auditor deve ser suficiente
para permitir que outro auditor, sem envolvimento anterior
com a auditoria, compreenda a natureza, a época e a extensão
dos procedimentos executados.

119

A forma, o conteúdo e a extensão da documentação
de auditoria independem de fatores como tamanho
e complexidade da organização.

120

O término da montagem do arquivo final de auditoria, após
a data do relatório do auditor, é um processo administrativo
que não envolve a realização de novos procedimentos
de auditoria nem novas conclusões.

reduzir a probabilidade de sua ocorrência ou seu impacto.
106

Na organização dos papéis de trabalho do tipo corrente,
o auditor deve assentar informações de natureza perene, que
possam ser utilizadas em mais de um trabalho de auditoria.

107

Ao planejar e executar testes de controle, o auditor deve
verificar o modo como os controles foram aplicados ao longo
do período, a consistência dos controles e quem os aplicou
ou por quais meios eles foram aplicados.

