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Nas questões de 31 a 70, marque, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas marcações,
use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31

O regime de competência, conforme descrito na NBCT-1,
caracteriza-se por

A independer da confrontação entre receitas e despesas.
B ser obrigatório para todo e qualquer tipo de entidade contábil.
C ter como objetivo evitar a tomada de decisões econômicas

errôneas por parte dos usuários.
D determinar o reconhecimento de obrigações e direitos que

ainda não produziram efeitos sobre o caixa.
E obrigar o reconhecimento dos efeitos de quaisquer eventos que

afetem o patrimônio, tão logo se conheça a possibilidade de
sua ocorrência.

QUESTÃO 32

Inúmeras operações podem gerar valores de impostos a ativar. É
comum nas empresas e recomendado pelo Manual de Contabilidade
Societária que tais valores sejam registrados em contas segregadas,
para um melhor controle. Em relação a esse tema, assinale a opção
correta.

A Credita-se a conta de impostos a recuperar pela retenção do
tributo e debita-se pela compensação. 

B Os efeitos tributários da marcação a mercado de ativos devem
ser registrados em contas de impostos a recuperar.

C Um direito registrado em tributo a compensar/restituir não é
passível de realização por liquidação em espécie.

D Em nenhum caso, admite-se o registro de IPI em conta de
imposto a recuperar/compensar em uma empresa comercial. 

E Os efeitos ativos das diferenças de procedimento na apuração
dos lucros societário e fiscal registram-se em conta de
impostos diferidos.

QUESTÃO 33

Uma empresa industrial adquiriu um imóvel no valor de
R$ 1.500.000,00, totalmente financiado em 48 meses por um banco,
com juros prefixados de 1,5% ao mês, para desenvolvimento de
suas atividades produtivas.

Com base nessa situação, assinale a opção correta.

A Um lançamento contábil de terceira fórmula poderá ser
utilizado para registrar essa transação.

B Por meio de um lançamento contábil de quarta fórmula será
possível representar o referido evento.

C A citada aquisição deverá ser contabilizada com um
lançamento de segunda fórmula a débito de imóveis e a crédito
de financiamentos, pelo valor de R$ 1,5 milhão.

D A transação em apreço exige, necessariamente, dois
lançamentos de primeira fórmula, um para representar a
aquisição do imóvel financiado e outro para registrar o valor
dos juros prefixados.

E Para obedecer ao princípio da competência, deve-se realizar
um único lançamento contábil de primeira fórmula, a débito de
imobilizado e a crédito de financiamentos.

Texto para as questões de 34 a 36

Os dados abaixo (valores em reais) são relativos aos saldos
hipotéticos de balanço de certa empresa.

caixa 100.000

duplicatas a receber 1.000.000

capital 1.000.000

juros passivos a transcorrer 500.000

(vencíveis em até 360 dias)

estoques 500.000

empréstimos bancários 600.000

(vencíveis em até 360 dias)

impostos a recolher 500.000

imobilizado 5.700.000

investimentos 600.000

reservas de lucros 700.000

bancos conta movimento 400.000

financiamentos 5.500.000

(90% vencíveis a longo prazo)

ações em tesouraria 500.000

fornecedores 100.000

contas a pagar 400.000

duplicatas descontadas 500.000

QUESTÃO 34

Assinale a opção correta, com base nos saldos contábeis mostrados
no texto.

A A diferença entre o ativo e o passivo não circulante é superior
a R$ 1,4 milhão.

B A diferença entre ativos e passivos é de R$ 1,2 milhão e
corresponde ao patrimônio líquido. 

C A conta juros passivos a transcorrer constitui um passivo a ser
convertido em despesa com o decurso do tempo.

D Se o valor da reserva de lucros se referir a uma reserva para
expansão, não há necessidade de sua aprovação em assembleia.

E A conta duplicatas descontadas representa um empréstimo
bancário e compõe, para fins de contabilidade societária, o
passivo não circulante.

QUESTÃO 35

Em relação aos saldos de balanço mostrados no texto, assinale a
opção correta.

A A empresa apresenta excesso de capital de giro.
B A liquidez corrente da empresa é superior à unidade.
C As exigibilidades da empresa são compostas por 25% de

recursos de curto prazo e 75% de recursos de longo prazo.
D A conta duplicatas descontadas, para fins de análise de

balanço, é um passivo circulante financeiro, o que leva esse
grupo a somar R$ 1,1 milhão.

E Se a rotação do ativo for três e a margem operacional líquida
for 0,20, o lucro operacional líquido será inferior a
R$ 5,0 milhões.
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QUESTÃO 36

Com respeito aos saldos e contas apresentados no texto, assinale a
opção correta.

A A primazia da essência sobre a forma justifica o registro de
duplicatas descontadas no ativo em lugar do passivo.

B Os registros contábeis iniciais em duplicatas descontadas e em
juros passivos a transcorrer justificam-se por princípios
contábeis diferentes.

C Ações em tesouraria é uma conta pertencente ao grupo
patrimônio líquido e representa ações de emissão própria que
a empresa recomprou. 

D Os saldos apresentados no balanço representam a real situação
patrimonial, ainda que ocorra a descontinuidade da empresa
logo após o levantamento do balanço.

E A inexistência de saldo na conta de lucros e prejuízos
acumulados indica que a empresa distribuiu todos os lucros
auferidos até o momento ou teve seus lucros corroídos por
seguidos prejuízos.

QUESTÃO 37

Acerca das demonstrações contábeis obrigatórias, assinale a opção
correta.

A Os custos de oportunidade são representados no balanço
patrimonial no grupo ativo não circulante intangível.

B O ativo é segregado em circulante e não circulante, e este
último é integrado pelos ativos realizáveis a longo prazo, os
investimentos e as reservas. 

C Segundo as Normas Brasileiras de Contabilidade, o balanço
patrimonial, a demonstração do resultado do exercício e a
demonstração de origens e aplicações de recursos são
demonstrações contábeis obrigatórias.

D Os relatórios da administração são os únicos meios de
conhecer os resultados da atuação da administração na gestão
da entidade. 

E A necessidade de informações complementares que auxiliem
os usuários na tomada de decisões econômicas justifica a
existência de demonstrações acessórias não contábeis.

Texto para as questões 38 e 39

As seguintes informações financeiras e patrimoniais referem-se
a uma empresa hipotética.

grupo contábil R$

ativo circulante financeiro 2.000

ativo circulante cíclico 6.000

ativo não circulante 5.000

passivo circulante financeiro 2.000

passivo circulante cíclico 9.000

passivo não circulante 2.000

receita bruta 10.000

receita operacional líquida 7.000

lucro operacional líquido 2.000

lucro líquido 500

composição das exigibilidades = 1 (100%); imobilização de
patrimônio líquido (IPL) = 1

QUESTÃO 38

De acordo com os dados do texto, os índices de rentabilidade dos
capitais próprios e de rentabilidade de investimento são, respectiva
e aproximadamente,

A 28,6% e 15,4%.
B 26,0% e 24,5%.
C 25,0% e 15,4%.
D 24,5% e 26,0%.
E 15,4% e 25,0%.

QUESTÃO 39

Com base nos dados fornecidos anteriormente e considerando os
procedimentos necessários para realizar a análise das
demonstrações financeiras, assinale a opção correta.

A Os dados fornecidos permitem realizar a análise horizontal da
empresa em questão, mas não a vertical.

B O valor da necessidade de capital de giro é negativo, indicando
disponibilidade de capital de giro. 

C A margem operacional de lucro da empresa considerada mostra
que sua capacidade de gerar resultados positivos nas operações
é igual a 24,5%.

D A liquidez geral é inferior à unidade.
E A liquidez corrente é maior que 1,00.

RASCUNHO
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QUESTÃO 40

Um sistema de custos e informações gerenciais deve integrar os

subsistemas de contabilidade de custos, contabilidade financeira e

contabilidade gerencial, além do subsistema orçamentário. A cada

um desses subsistemas compete o fornecimento de um tipo de dado

e informação visando subsidiar a gestão da entidade. As

informações fornecidas pelo subsistema de contabilidade de custos

incluem o

A indicador de lucro por ação.

B valor dos dividendos a pagar.

C plano de metas.

D custo unitário do produto.

E resultado do período.

Texto para as questões de 41 a 43

Os dados abaixo (valores em reais) referem-se a uma empresa

hipotética.

preço de venda (líquido de impostos) 20
custos variáveis unitários

matéria-prima 9
mão de obra 2
custos gerais de produção 3
despesas operacionais 1

custos fixos

custos gerais de produção 150.000
despesas operacionais 100.000

QUESTÃO 41

De acordo com os dados do texto, a margem de contribuição da

empresa (em reais) e o seu ponto de equilíbrio (em unidades

vendidas) correspondem, respectivamente, a

A 9 e 27.778.

B 6 e 25.000.

C 6 e 41.666.

D 5 e 30.000.

E 5 e 50.000.

QUESTÃO 42

Conforme os dados do texto, para obter um lucro operacional

mínimo de R$ 25.000,00, a empresa deverá realizar vendas de

A R$ 1.100.000,00.

B R$ 916.680,00.

C R$ 611.120,00.

D R$ 500.000,00.

E R$ 275.000,00.

QUESTÃO 43

Ainda com relação ao texto, caso a empresa produza 100.000

unidades e venda 90.000 unidades, a diferença entre o lucro

operacional líquido apurado pelo custeio por absorção e pelo

custeio variável será

A inferior a R$ 10.000,00.

B igual a R$ 10.000,00.

C superior a R$ 10.000,00 e inferior a R$ 20.000.00.

D igual a R$ 20.000,00.

E superior a R$ 20.000,00.

RASCUNHO
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QUESTÃO 44

O sistema de contabilidade gerencial se preocupa com o

fornecimento de informações úteis ao planejamento, controle e
tomada de decisões pelos administradores da empresa, em

contraposição ao sistema de contabilidade financeira, preocupado
em fornecer informações aos usuários externos. Em razão desse

objetivo, o sistema de contabilidade gerencial caracteriza-se

A pela obediência rigorosa dos princípios e normas contábeis.

B pela ênfase em decisões voltadas para o futuro.

C pela precisão na mensuração dos custos e resultados.

D por ser voltada aos administradores, acionistas e órgãos
reguladores.

E por priorizar a objetividade sobre a relevância.

Texto para as questões 45 e 46

Informações contábeis da empresa X

vendas R$ 100.000,00

custos e despesas operacionais R$ 90.000,00

ativos operacionais médios R$ 50.000,00

custo de oportunidade do capital próprio 15%

QUESTÃO 45

Criado pela E. I. Du Pont de Nemours and Company, como medida
de desempenho gerencial, o retorno sobre os investimentos (ROI)

relaciona a margem de lucro (ML) com o giro dos ativos (GA).
Considerando esses indicadores contábeis e as informações da

tabela acima, assinale a opção correta.

A O ROI é superior a 18%.

B O GA é igual a 5.

C O GA é superior a 5.

D A ML é igual a 50%.

E A ML é inferior a 5%.

QUESTÃO 46

Considere que a empresa X resolva incorporar às suas operações

atuais um novo investimento com as seguintes características:
lucro operacional esperado: R$ 2.500,00;

ativos operacionais médios necessários: R$ 15.000,00.

Nessa situação, o ROI resultante dessa incorporação será

A negativo.

B igual a 19,50%.

C 16% maior que o atual.

D inferior ao custo de oportunidade do capital próprio.

E menor que o atual, mas superior ao custo de oportunidade do
capital próprio.

QUESTÃO 47

Entre as críticas que se faz ao ROI está a de poder desestimular

investimentos que estejam abaixo do ROI habitual, mas acima do
custo de capital da empresa. Para contornar esse problema, foi

desenvolvido o conceito de lucro residual, do qual deriva o

A balanced scorecard (BSC).

B economic value aded (EVA).

C activity-based costing ou custeio ABC.

D custo padrão.

E target costing ou custo meta.

RASCUNHO
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QUESTÃO 48

Determinada empresa, usuária do sistema de custeio variável,

para fins gerenciais, e do custeio por absorção, para fins societários,

apresentou os seguintes dados relativos a seus estoques de produtos

acabados dos últimos dois anos e seu lucro apurado com o uso do

custeio variável.

estoque
ano

1 2

inicial (em unidades) 230 200

final (em unidades) 200 210

lucro operacional líquido R$ 1.680.500 R$ 1.373.500

Na situação acima descrita, considerando que os custos gerais fixos

de produção unitários tenham permanecido constantes em R$ 650

durante os dois anos, é correto afirmar que o lucro operacional

dos anos 1 e 2, apurado com o uso do custeio por absorção,

correspondeu, respectivamente, a

A R$ 1.700.000 e R$ 1.367.000.

B R$ 1.700.000 e R$ 1.380.000.

C R$ 1.680.500 e R$ 1.373.500.

D R$ 1.661.000 e R$ 1.380.000.

E R$ 1.661,000 e R$ 1.367.000.

QUESTÃO 49

Assinale a opção correta, referente a conceitos de contabilidade

pública.

A A contabilidade pública não pode ser definida com base no

conceito geral da ciência contábil, uma vez que se presta a

estudar e controlar apenas o patrimônio público.

B É por meio do orçamento público que a contabilidade pública

evidencia perante a fazenda pública a situação de todos

quantos, de qualquer modo, arrecadem receitas, efetuem

despesas, administrem ou guardem bens a ela pertencentes ou

confiados.

C A escrituração sintética das operações financeiras e

patrimoniais efetua-se pelo método das partidas dobradas, mas,

atualmente, pode-se empregar outro método que seja mais

adequado à contabilidade pública, permitindo-se, em alguns

casos, o registro do débito sem o crédito correspondente.

D A contabilidade pública deve permitir o acompanhamento da

execução orçamentária, o conhecimento da composição do

patrimônio, a determinação de todos os custos industriais, o

levantamento das demonstrações contábeis, a análise e

interpretação dos resultados econômicos e financeiros e deverá

evidenciar o montante dos créditos orçamentários vigentes.

E Para a definição da contabilidade pública é bastante o aspecto

de que apenas tem por objeto o patrimônio público, da mesma

forma que a contabilidade empresarial.

QUESTÃO 50

Em relação aos registros contábeis realizados no âmbito da

contabilidade pública e aos sistemas de contas, assinale a opção

correta.

A O sistema patrimonial registra todos os bens patrimoniais,

assim como os direitos de curto e longo prazo.

B Os restos a pagar podem ser registrados em conta do sistema

financeiro ou patrimonial, conforme sejam processados ou não

processados.

C Todas as receitas e despesas correntes e de capital são

registradas no sistema financeiro.

D Na aquisição de material de consumo ou permanente é

registrada uma despesa, o que reduz a situação patrimonial.

E A variação cambial ou monetária da dívida deve ser registrada

como variação passiva orçamentária.

RASCUNHO
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QUESTÃO 51

balanço orçamentário (em R$)

receitas despesas

título previsão execução diferença título fixação execução diferença

receita corrente 5.000 5.800 (800) despesa corrente 7.000 7.000 0

receita de capital 6.000 4.700 1.300 despesa de capital 4.000 3.500 500

Com base na análise dos dados relativos ao balanço orçamentário acima, assinale a opção correta.

A O excesso de arrecadação obtido foi de R$ 800.
B Ocorreu equilíbrio na execução orçamentária.
C Não houve economia orçamentária.
D Houve superávit do orçamento corrente.
E Houve déficit do orçamento de capital.

QUESTÃO 52

variações ativas (em R$) variações passivas (em R$)

resultantes da execução orçamentária resultantes da execução orçamentária

receitas despesas

receitas de serviço 120 aquisição de material de expediente 70

receita de dívida ativa 40 aquisição de material de limpeza 80

receitas de operação de crédito 30 serviços 90

receita de alienação de bens 110 aquisição de máquinas 40

mutações patrimoniais ? mutações patrimoniais ?

independentes da execução orçamentária independentes da execução orçamentária

bens recebidos por doações de terceiros 70 incorporações de dívidas 25

Considerando a análise apenas dos dados contidos na demonstração de variações patrimoniais acima, assinale a opção correta.

A O resultado patrimonial é representado pelo superávit de R$ 75.
B O valor das mutações patrimoniais passivas equivale a R$ 190.
C As variações ativas totais correspondem a R$ 550.
D As receitas efetivas, que provocam acréscimos ao resultado patrimonial, equivalem a R$ 160.
E O valor das mutações patrimoniais ativas equivale a R$ 180.

RASCUNHO
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QUESTÃO 53

1 ativo 2 passivo

1.1 circulante 2.1 circulante

bancos 900 restos a pagar 100

depósitos e cauções 200

encargos sociais a recolher 300

1.4 permanente 2.2 exigível a longo prazo

1.4.2 bens móveis 400 dívida fundada 400

3 despesas 4. receitas

3.3 correntes 4.1 correntes

pessoal 300 tributária 500

contribuição social 200 patrimonial 600

3.3 de capital 3.3 de capital

investimentos 400 operações de crédito 400

Considerando somente as informações acima (valores em reais), extraídas de um balancete contábil de um órgão da administração direta

federal, em 31 de dezembro de determinado ano, resultantes das operações de seu primeiro exercício financeiro, e considerando, ainda,

a elaboração do balanço financeiro desse órgão público, assinale a opção correta.

A O balanço financeiro deve demonstrar o total da receita de R$ 1.500.

B Os ingressos extraorçamentários equivalem a R$ 300.

C O disponível para o exercício seguinte equivale a R$ 1.300.

D Haverá saldo positivo dos dispêndios extraorçamentários.

E O saldo máximo de disponibilidades que pode ter ocorrido durante o exercício foi de R$ 1.500.

RASCUNHO
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QUESTÃO 54

Em relação aos orçamentos públicos, assinale a opção correta.

A O plano plurianual (PPA) é composto do orçamento fiscal, de
investimentos e da seguridade social.

B Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais
previstos na Constituição Federal de 1988 (CF) são
elaborados em consonância com a lei de diretrizes
orçamentárias e apreciados pelo Congresso Nacional. 

C Os princípios orçamentários são premissas básicas de ação a
serem observadas na elaboração da proposta orçamentária.
Assim, sendo possível prever que haverá excesso de
arrecadação, poderá a receita prevista ser superior à despesa
fixada.

D A lei que instituir o plano plurianual deve estabelecer, em
âmbito nacional, as diretrizes, objetivos e metas da
administração pública federal para as despesas de capital e
outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de
duração continuada.

E Não podem ser aplicadas aos projetos de leis orçamentárias
todas as normas relativas ao processo legislativo previsto na
CF para a elaboração de leis ordinárias.

QUESTÃO 55

Assinale a opção correta, relativa aos princípios orçamentários e ao
processo orçamentário.

A Consoante o princípio da universalidade, a lei de orçamento
deve consignar todas as dotações globais destinadas a atender
indiferentemente a despesas de pessoal, material, serviços de
terceiros, transferências ou quaisquer outras.

B Todas as receitas e despesas devem constar da lei de
orçamento, o que representa o princípio da unidade.

C Todas as receitas e despesas devem constar da lei de diretrizes
orçamentárias pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções.

D Para a aprovação de emenda a um projeto de lei que
modifique o orçamento, não pode o proponente da emenda
indicar os recursos da fonte referente à anulação de despesa
que estava prevista originalmente para o serviço da dívida.

E A lei do orçamento não pode conter autorização ao Poder
Executivo para a abertura de créditos suplementares.

QUESTÃO 56

As despesas de capital incluem despesas com

A aluguel, aquisição de material permanente, aquisição de
material de consumo.

B subvenções econômicas, realização de obras públicas,
aquisição de material permanente.

C aquisição de imóveis já em utilização, aquisição de títulos
representativos do capital de empresas de qualquer espécie,
aumento do capital de entidades ou empresas que visem a
objetivos comerciais.

D aquisição de instalações, energia e telefone.

E transferências recebidas e todas as despesas de custeio.

QUESTÃO 57

Assinale a opção que apresenta o registro correto de uma despesa
orçamentária efetiva no patrimônio, nas contas financeiras e
patrimoniais, consoante as definições da Lei n.o 4.320/1964 e a
técnica contábil vigente.

A D – despesa
C – conta do ativo

B D – despesa
D – fornecedores
C – conta do ativo
C – mutação ativa

C D – conta do ativo
C – despesa de capital
D – mutação passiva
C – conta do passivo

D D – conta do ativo
C – conta de resultado aumentativo

E D – conta de despesa 
C – conta de passivo
D – mutação ativa
C – conta de ativo

QUESTÃO 58

Acerca de tomadas e prestações de contas, assinale a opção correta.

A Nas tomadas ou prestações de contas perante o Tribunal de
Contas da União (TCU), devem ser incluídos todos os recursos,
orçamentários e extraorçamentários, geridos ou não pela
unidade ou entidade.

B Diante da omissão dos administradores em prestar contas, deve
haver julgamento imediato do TCU pela irregularidade.

C Na prestação de contas, deve ser incluído o relatório e o
certificado de auditoria do controle interno, não havendo
necessidade de indicação das medidas adotadas para corrigir as
faltas encontradas, pois essa indicação será feita pelo TCU.

D Prestam contas perante o TCU somente os responsáveis da
administração direta da União.

E Cabe à Controladoria-Geral da União julgar as contas apenas
dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens
e valores públicos da administração direta e indireta federal.

QUESTÃO 59

Com base na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), assinale a opção
correta.

A Uma empresa estatal dependente é considerada empresa
controlada pelo poder público se receber recursos financeiros
previstos no orçamento da União para aumento de participação
acionária.

B A receita corrente líquida é apurada pelo somatório das receitas
tributárias, de contribuições patrimoniais, industriais,
agropecuárias e de serviços, pelas transferências correntes e por
outras receitas, deduzidos os valores especificados na própria
LRF.

C A LRF determina que a lei orçamentária não poderá consignar
dotação para investimento com duração superior a um exercício
financeiro, privilegiando, com isso, o princípio orçamentário da
anualidade.

D É vedada a realização de operação de crédito entre um ente da
Federação e outro, sendo permitidas as operações entre
instituição financeira estatal e outro ente da Federação, que não
se destinem a financiar despesas correntes.

E As despesas e obrigações devem ser registradas segundo o
regime de competência, apurando-se, em caráter complementar,
o resultado dos fluxos financeiros pelo mesmo regime de
competência, determinação que, na LRF, está em consonância
com a Lei n.o 4.320/1964.
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QUESTÃO 60

Conforme o regime jurídico dos servidores públicos civis da

União, das autarquias e das fundações públicas federais,

A a investidura em cargo público ocorrerá com a posse ou

nomeação para cargo em comissão.

B iniciado o último ano de avaliação do servidor em estágio

probatório, será submetida à homologação da autoridade

competente a avaliação de desempenho do servidor, realizada

por comissão constituída para essa finalidade.

C não está prevista a passagem de um servidor estável de cargo

efetivo para outro cargo de igual denominação, pertencente a

outro quadro de pessoal, mesmo sendo de órgão ou instituição

do mesmo poder.

D a vacância de cargo público poderá decorrer de posse em

outro cargo acumulável ou por transferência.

E o cancelamento da penalidade poderá surtir efeitos retroativos.

QUESTÃO 61

Assinale a opção correta de acordo com as normas relativas aos

sistemas de planejamento e de orçamento federal, de administração

financeira federal, de contabilidade federal e de controle interno do

Poder Executivo Federal.

A O Sistema de Contabilidade Federal tem por finalidade

registrar os atos e fatos relacionados com a administração

orçamentária, financeira e patrimonial da União e evidenciar

a aplicação dos recursos da União, por unidade da Federação

beneficiada.

B São órgãos setoriais do Sistema de Administração Financeira

Federal as unidades de programação financeira dos

ministérios, da Advocacia-Geral da União, da Vice-

Presidência e da Casa Civil da Presidência da República, dos

tribunais superiores e do Congresso Nacional.

C O Sistema de Administração Financeira do Poder Executivo

Federal tem a finalidade de avaliar o cumprimento das metas

previstas no PPA, a execução dos programas de governo e dos

orçamentos da União.

D O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço,

constrangimento ou obstáculo à atuação dos sistemas de

contabilidade federal e de controle interno ficará sujeito à

pena de demissão, podendo, além disso, ter de arcar com

responsabilidade civil.

E O Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal

compreende as atividades de elaboração, acompanhamento e

avaliação de planos, programas e orçamentos, tendo como

órgão central a Secretaria do Orçamento Federal, do

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

QUESTÃO 62

Com referência ao processo administrativo no âmbito da
administração pública federal, assinale a opção correta.

A Segundo a Lei do Processo Administrativo Federal, a
administração pública deve observar os princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade,
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório,
economicidade, eficiência, eficácia, efetividade, interesse
público.

B A interpretação da norma administrativa deve ser feita de forma
que garanta o atendimento do fim público a que se dirige,
podendo ser aplicada retroativamente a nova interpretação,
desde que seja mais favorável ao agente.

C É considerado autoridade qualquer servidor ou agente público
dotado de poder de decisão.

D O processo administrativo deve iniciar-se de ofício,
considerados os pressupostos da celeridade e do rigorismo
processual.

E Não é permitida a avocação de competência atribuída a órgão
hierarquicamente inferior.

QUESTÃO 63

Em ambientes inflacionários, é relevante proceder a ajustes nos
valores nominais, para dar melhor representatividade aos valores
contábeis. Suponha, por exemplo, que o patrimônio líquido de uma
empresa tenha variado de R$ 1.000.000,00 para R$ 1.100.000,00
entre o início e o final de um período, em que a inflação foi de 5%.
Com base nessas informações, assinale a opção correta.

A O crescimento real do patrimônio líquido foi de 5%.
B Para comparar os dois valores no início do período, será preciso

indexar o valor nominal do patrimônio líquido ao final desse
período.

C Houve crescimento real do patrimônio líquido de R$ 50.000,00.
D O crescimento seria de 100%, caso fosse adotado o critério

linear.
E Os valores reais do patrimônio líquido no início e no final do

período em questão são, respectivamente, R$ 1.050.000,00 e
R$ 1.047.619,00.

RASCUNHO
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QUESTÃO 64

Considerando que as participações em outras empresas são
contabilizadas e avaliadas de formas diversas, assinale a opção
correta.

A As bonificações recebidas sem custo para a companhia devem
ser escrituradas como receita não operacional.

B Classificam-se como investimentos as participações
permanentes em ações que se destinem à manutenção das
atividades precípuas da companhia.

C O valor justo dos investimentos é o valor despendido na sua
aquisição, acrescido de atualização monetária.

D Para efeito de relevância do investimento, deduzem-se do
custo de aquisição os saldos dos débitos da companhia contra
as coligadas.

E A coligação é caracterizada por influência significativa, que
se presume existir quando a investidora detiver pelo menos
20% do capital votante da investida, sem controlá-la.

QUESTÃO 65

A política de dividendos refere-se ao montante e à distribuição dos
dividendos ao longo do tempo. Com relação a essa parcela da
destinação dos resultados, assinale a opção correta.

A Quanto maior for o índice de payout, menor será a proporção
de recursos próprios proveniente dos lucros retidos para o
financiamento das atividades da empresa.

B Uma política ótima de dividendos é aquela que promove a
minimização do valor de mercado das ações.

C A teoria residual propõe que os lucros devem ser retidos para
investimentos se o custo de capital da empresa superar o
retorno dos investimentos.

D De acordo com a teoria da irrelevância, o valor da ação é
função dos dividendos pagos aos acionistas.

E Maior distribuição corrente de dividendos gera maior
instabilidade e, consequentemente, maior incerteza aos
investidores.

QUESTÃO 66

A parte B do livro de apuração do lucro real (LALUR) é destinada
aos registros de controle de valores que, por suas características,
integrarão a tributação de períodos subsequentes. Com relação a
esse assunto, assinale a opção correta.

A Os prejuízos fiscais não operacionais de exercícios anteriores
constituem exclusão do lucro líquido.

B Os valores excedentes dos incentivos fiscais, a serem
utilizados em exercícios subsequentes, constituem dedução do
imposto devido, e não exclusões do lucro líquido.

C A receita recebida de competência do exercício subsequente
constitui adição ao lucro líquido do exercício atual.

D Custos ou despesas não dedutíveis no período de apuração, em
razão de disposições legais ou contratuais, constituem
compensações no exercício de apuração do lucro real.

E A depreciação acelerada incentivada, computada na apuração
do lucro líquido, é dedutível na apuração do lucro real.

QUESTÃO 67

A base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de renda
na fonte sobre rendimentos do trabalho assalariado é determinada
mediante a dedução

A de despesas com médicos e dentistas.
B de despesas com instrução do contribuinte e seus dependentes.
C de despesas com pensão alimentícia, em função de acordo

homologado judicialmente.
D das contribuições a entidades de previdência complementar, por

não contribuintes do regime geral de previdência social.
E das despesas escrituradas em livro caixa.

QUESTÃO 68

O ICMS é um imposto de competência dos estados e do Distrito
Federal. A respeito desse tributo, é correto afirmar que

A os valores a recuperar estão representados como saldos credores
na escrituração mercantil (devedores, na linguagem fiscal).

B o ICMS não cumulativo pago na aquisição de mercadorias para
revenda integra o custo de aquisição do bem e os estoques
inventariados.

C a contabilização do ICMS deve ser efetuada com base no
regime de caixa, independentemente do fato gerador
representado pelas entradas e saídas de mercadorias.

D a legislação tributária considera que o ICMS, que incide sobre
as vendas e é proporcional ao preço da venda, não integra a
receita líquida.

E a conta corrente de ICMS é instável, podendo ser tanto de
despesa quanto de receita.

QUESTÃO 69

A Lei de Licitações e Contratos (Lei n.º 8.666/1993) não se aplica
às

A fundações privadas de direito privado.
B entidades sob controle indireto dos diversos entes da Federação.
C entidades da administração indireta quando forem

concessionárias de serviços públicos.
D agências reguladoras.
E agências executivas.

QUESTÃO 70

Assinale a opção correta com relação às regras a serem observadas
na fase externa do pregão, modalidade de licitação que poderá ser
utilizada para aquisição de bens e serviços comuns.

A A minuta do contrato só pode ser divulgada após a escolha do
licitante vencedor.

B À sessão para recebimento das propostas só podem ter acesso
aqueles previamente inscritos na condição de candidatos.

C O autor da oferta de maior valor pode efetuar novo lance no
curso da sessão.

D O prazo para recurso de licitante não escolhido é de trinta dias.
E O critério a ser adotado para julgamento e classificação das

propostas é o do menor preço, observadas as condições
estabelecidas no edital.


