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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
De acordo com a Lei n.º 6.404/1976, com o Comitê de
Pronunciamentos Contábeis e com a deliberação da Comissão de
Valores Mobiliários (CVM) n.º 675/2011, julgue os itens a seguir,
relativos a princípios, estrutura, procedimentos e normas da
contabilidade brasileira.
51
52

53

54

55

Os relatórios contábil-financeiros devem demonstrar o valor da
entidade que reporta a informação.
Um passivo, obrigação presente resultante de eventos
passados, é reconhecido como tal, mesmo não sendo provável
que uma saída de recursos que incorporem benefícios
econômicos seja exigida para liquidar essa obrigação.
Ativo é o conjunto de bens e direitos que resultam de eventos
passados e sobre os quais a entidade detém direitos de
propriedade que lhe permitem obter benefícios econômicos.
A compra de uma mercadoria à vista, com desconto
incondicional, é um fato contábil misto que aumenta o
patrimônio da entidade.
Os princípios contábeis relacionam-se à contabilidade como
ciência do patrimônio.

balancete de verificação
contas
caixa e equivalentes de caixa
fornecedores
duplicatas descontadas
empréstimos de curto prazo
créditos contra clientes
estoque de mercadorias
empréstimos a sociedades ligadas
empréstimos e financiamentos de longo prazo
móveis e instalações
capital social
veículos
depreciação acumulada de imobilizado
lucros ou prejuízos acumulados

57
58

59
60

61

62

A apuração dos fluxos de caixa pelo método indireto implica
a realização de conciliação com os valores obtidos por meio do
método direto.

63

O modelo de demonstração do resultado do exercício previsto
na Lei n.º 6.404/1976 inicia-se pela receita bruta, apurando-se
a receita líquida a partir das deduções de impostos sobre
vendas, devoluções e outras deduções sobre a receita bruta.

64

De acordo com a legislação societária, a demonstração de
lucros ou prejuízos acumulados (DLPA) pode ser apresentada
como demonstração autônoma ou como parte da demonstração
de mutações do patrimônio líquido (DMPL).

65

Nas sociedades de economia mista, é garantido o direito de os
acionistas minoritários terem representação no conselho fiscal
da entidade.

Em relação ao impacto de fatos contábeis nos indicadores
econômico-financeiros de uma entidade, julgue os itens a seguir.
saldos em R$
4.800
17.800
1.500
2.100
6.000
9.400
10.200
6.500
12.000
28.000
33.000
13.000
6.500

A partir da tabela precedente, que demonstra o balancete de
verificação de uma entidade contábil no final de determinado
exercício, julgue os próximos itens.
56

Com base na legislação societária e nos pronunciamentos do
Comitê de Pronunciamentos Contábeis, julgue os itens
subsequentes, a respeito das demonstrações contábeis.

Se o balanço patrimonial for apurado a partir desse balancete
de verificação, ele apresentará uma diferença entre o ativo
circulante e o passivo circulante de R$ 1.200.
O balancete em questão apresenta sete contas com saldo credor
e seis contas com saldo devedor.
A conta depreciação acumulada de imobilizado, cujo saldo
é aumentado por lançamentos a crédito, tendo como
contrapartida uma conta de despesa de depreciação, é
retificadora do ativo imobilizado.
O referido balancete apresenta apenas contas patrimoniais.
Nesse balancete, o total de débitos supera o total de créditos,
o que demonstra a necessidade de se apurar o resultado do
exercício, a ser registrado em lucros e prejuízos acumulados.
Pelo sistema de partidas dobradas, a conta caixa e equivalentes
é debitada pelo ingresso de recursos financeiros na entidade,
e creditada por ocasião dos pagamentos em caixa.

66

Um aumento no custo de captação de uma empresa implica
uma redução no seu lucro residual.

67

A obtenção de empréstimos de longo prazo para a quitação
de dívidas de curto prazo de uma mesma entidade provoca
aumento no índice de liquidez corrente, mas não afeta o índice
de liquidez geral.

68

O aumento no volume de vendas não provoca qualquer
impacto no indicador de eficiência denominado giro do ativo.

69

A conversão de debêntures em ações altera a estrutura de
capital da empresa emitente desses papéis, além de afetar o
valor da taxa de retorno sobre o capital próprio a partir da data
da conversão.

70

O ciclo operacional de um supermercado será ampliado caso
seus fornecedores concedam um prazo adicional de trinta dias
para o supermercado efetuar o pagamento das compras de
mercadoria.

Acerca das análises horizontal e vertical, julgue os itens seguintes.
71

Além de possibilitar o estudo do comportamento das variáveis
contábeis ao longo do tempo e a avaliação de suas tendências,
a análise horizontal serve para embasar estimativas contábeis.

72

A participação de capitais de terceiros sobre os recursos totais
de uma empresa é uma informação que pode ser obtida por
meio da análise vertical.

No que diz respeito às limitações no processo de análise de
indicadores, julgue os itens subsequentes.
73

É recomendável considerar o valor do ativo total no final do
período contábil como referência para o cálculo da taxa de
retorno sobre investimentos.

74

O índice de liquidez corrente não revela a qualidade dos itens
que compõem o ativo circulante, o que inviabiliza a realização
de avaliação acerca da real capacidade de esses ativos
liquidarem os passivos de curto prazo.
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Com relação ao que dispõem as Normas Técnicas de Auditoria
(NBC–TA), julgue o próximo item.
75

A qualidade da evidência de auditoria é medida pela sua
suficiência, que é composta por aspectos como a relevância e
a confiabilidade da informação que dará suporte às conclusões
do auditor.
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Com base no disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, julgue os
itens que se seguem, acerca de restos a pagar e escrituração
e consolidação das contas.
85

A origem e o destino dos recursos provenientes da alienação de
ativos devem ser destacados na demonstração das variações
patrimoniais.

86

Nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, o titular do
Poder Executivo pode contrair obrigação de despesa com
parcelas a serem pagas no exercício seguinte, desde que haja
suficiente disponibilidade de caixa para pagá-las.

87

Diferentemente de outros elementos que compõem as
demonstrações contábeis, as receitas e as despesas
previdenciárias devem ser apresentadas em demonstrativos
financeiros específicos.

Em relação à terminologia aplicada à contabilidade de custos,
julgue os itens a seguir.
76

O custo da produção acabada de uma fábrica consiste na soma
dos custos relativos à produção finalizada no período e não
contém custos de exercícios anteriores.

77

A terminologia utilizada na indústria de calçados e em uma
empresa prestadora de serviços é idêntica.

Acerca da classificação de custos, julgue os próximos itens.
78

79

80

81

Considere que uma instituição tenha calculado a depreciação
de seus equipamentos com base no método de quotas
decrescentes e que os valores calculados nos últimos três
meses para determinado item de custo tenham sido os
seguintes: R$ 1.000; R$ 900 e R$ 800. Nessa situação, a
classificação mais adequada para o referido item seria como
custo variável.
Considere que uma empresa de consultoria execute atualmente
os projetos A, B e C, em que uma equipe formada por
secretárias atue de forma compartilhada, e os consultores, por
sua vez, sejam alocados exclusivamente em cada projeto.
Nessa situação, em relação aos projetos, os salários das
secretárias são custos indiretos e os salários dos consultores
são custos diretos.

88

Por estarem sujeitos à supervisão técnica do órgão central do
Sistema de Contabilidade Federal, os órgãos setoriais desse
sistema não estão subordinados aos órgãos em cuja estrutura
administrativa estão integrados.

89

Além de exercer o papel de órgão central do Sistema de
Contabilidade Federal, a Secretaria do Tesouro Nacional
também exerce a atividade de órgão setorial contábil dos
órgãos integrantes da Presidência da República.

As seguintes transações foram contabilizadas no
encerramento do primeiro exercício financeiro de determinada
entidade governamental:
•

•

Na distinção entre custo e despesa, os termos custo dos
produtos vendidos e custo das mercadorias vendidas, como
comumente aparecem nas demonstrações de resultados, não
são rigorosamente corretos, uma vez que constituem despesas.

•
•
•

Um mesmo item de gasto pode ser classificado como custo
direto, se o objeto de custeio for um produto ou serviço, ou
indireto, se o objeto de custeio for de um departamento de
instituição.

No que se refere aos métodos de custeio, julgue os itens
subsequentes.
82

Com relação à gestão organizacional da contabilidade pública no
Brasil, julgue os itens seguintes.

No custeio por absorção, os custos de um produto podem
sofrer alterações em função de mudança no volume de
produção de outros produtos, provocando distorções
relevantes.

83

No custeio por absorção, modificações nos critérios de rateio
dos custos fixos podem alterar a rentabilidade de um produto,
provocando uma distorção, que será eliminada no custeio
com base em atividades (ABC).

84

No custeio variável ou direto, os gastos indiretos de fabricação,
ainda que variáveis, não são alocados aos produtos ou serviços.

•

previsão da receita orçamentária e fixação da despesa
orçamentária no valor de R$ 220.000, sendo 50% na
categoria econômica corrente e 50% na categoria
econômica de capital;
lançamento de impostos no valor de R$ 110.000, com
arrecadação de 80% desse valor;
empenho, liquidação e pagamento de folha de pessoal no
valor de R$ 65.000;
recebimento de veículo em doação no valor de R$ 30.000;
contratação, empenho e liquidação de serviços de
manutenção no valor de R$ 40.000, totalmente inscritos
em restos a pagar;
recebimento de depósito judicial no valor de R$ 20.000.

Com base no que dispõe a Lei n.º 4.320/1964 e suas atualizações,
julgue os itens a seguir, relativos à situação hipotética apresentada.
90

Em razão de a despesa com serviços de manutenção não ter
sido paga no exercício, o balanço financeiro apresentou um
resultado financeiro superavitário no valor de R$ 43.000.

91

O valor relativo ao recebimento do veículo em doação, sendo
apenas uma mutação patrimonial, não deve ser considerado na
apuração do resultado patrimonial do exercício.

92

Como se referem a valores passíveis de devolução, o
recebimento de depósitos judiciais deve ser registrado em
contas de passivo circulante na estrutura do balanço
patrimonial desse exercício.

93

O balanço orçamentário desse exercício apresentou um
resultado orçamentário superavitário no valor de R$ 3.000.
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No que se refere à estrutura e à composição do relatório de gestão
fiscal (RGF), julgue os itens que se seguem.
94

As operações de crédito por antecipação da receita
orçamentária (ARO), classificadas como receita
extraorçamentária, não integram o RGF.

95

Caso seja ultrapassado o limite da dívida consolidada, devem
compor o RGF apenas as dívidas cujos valores não excedam
esse limite.

Julgue os itens subsequentes de acordo com as Normas Brasileiras
de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP).
96

97

Não havendo uma norma contábil nacional que discipline
o procedimento a ser utilizado, o profissional da contabilidade
do setor público pode utilizar uma norma internacional que
trate de tema similar.
Os ajustes relativos a erros de registros ocorridos em anos
anteriores devem ser reconhecidos em contas de resultado
(variações patrimoniais quantitativas).

No que se refere aos aspectos gerais e à estrutura do Plano de
Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), julgue os itens
subsecutivos.
98

99

100

Com a nova metodologia que reestruturou o PCASP, os
lançamentos não estão mais fechados (débito e crédito) em
uma mesma natureza de informação.
Com vistas à consistência dos registros e saldos de contas,
recomenda-se que as contas contábeis descritas como
outros(as) sejam limitadas a 10% do total do grupo.
Todos os órgãos e entidades da administração direta e da
administração indireta dos entes da Federação estão obrigados
a utilizar o PCASP.

Julgue os itens seguintes, relativos ao orçamento público.
101

Além de ser um dos instrumentos de gestão mais antigos da
administração pública, o orçamento público é um conceito
estático cujas funções têm permanecido inalteradas desde a sua
criação.

102

Cabe ao governo executar as funções econômicas exercidas
pelo Estado, as quais se dividem em alocativa, distributiva
e estabilizadora.

103

O foco primordial do orçamento tradicional é o detalhamento
da despesa, e não o atendimento às necessidades da sociedade
ou aos objetivos que motivam a elaboração do orçamento.

104

De acordo com o princípio da unidade orçamentária, a vigência
do orçamento deverá ser limitada a um exercício financeiro.

105

O processo orçamentário é concluído com a aprovação das
diversas leis orçamentárias que, em seu decorrer, foram
elaboradas.
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Com relação ao orçamento público brasileiro, julgue os itens
a seguir.
106

107

108

109

110

No processo orçamentário, depois de o Congresso Nacional
apreciar o projeto de lei orçamentária, cabe ao presidente da
República aprová-lo ou vetá-lo integralmente. Nesse processo,
vetos parciais não são cabíveis.
As classificações orçamentárias da receita recebem
denominações semelhantes às da despesa, para facilitar
o entendimento da origem e a definição do destino dos
recursos.
Despesas públicas não computadas na lei de orçamento anual
ou insuficientemente dotadas poderão ser autorizadas por meio
dos denominados créditos adicionais.
Entre as finalidades do sistema de planejamento e de
orçamento federal inclui-se a formulação do planejamento
estratégico nacional.
Além de executar a elaboração dos projetos de lei de diretrizes
orçamentárias e de lei orçamentária anual, a Secretaria de
Orçamento Federal (SOF) — órgão responsável pela
coordenação do processo orçamentário — realiza atividades
relativas ao cumprimento das metas fiscais delineadas pelo
governo federal.

A respeito do plano plurianual (PPA), da lei de diretrizes
orçamentárias (LDO) e da lei orçamentária anual (LOA), julgue
os itens que se seguem.
111
112
113

114
115

A LOA é composta integralmente por dois orçamentos: o fiscal
e o da seguridade social.
As políticas das agências financeiras oficiais de fomento
deverão ser estabelecidas na LDO.
Com duração de quatro anos, a vigência do PPA coincidirá
com os quatro anos do mandato do presidente da República
eleito.
O PPA estabelece não só as despesas de capital, mas também
outras despesas delas decorrentes.
Alterações na legislação tributária deverão estar dispostas
na LDO.

Acerca da programação e execução orçamentária e financeira,
julgue os itens subsecutivos.
116

Descentralização financeira corresponde ao repasse, em caráter
emergencial, de recursos da União para os estados, o Distrito
Federal e os municípios.
117 Um objetivo do acompanhamento da execução orçamentária
é monitorar o processo de cumprimento das metas de superávit
primário.
118 Considerando-se a definição dos termos crédito e recurso
no contexto da técnica orçamentária, é correto afirmar que
a execução financeira trata da utilização dos créditos
consignados na LOA.
Para reformar, em 2009, um estádio de futebol situado
em Belém – PA, o governo estadual contratou uma empresa que
estimou o orçamento para a execução das obras em R$ 18 milhões.
A partir dessa situação hipotética, julgue os itens subsequentes.
119

Caso os recursos para a execução da reforma tivessem
ultrapassado o orçamento inicial previsto na LOA, poderiam
ter sido abertos créditos suplementares para a conclusão
da obra.
120 Se tivessem sido necessários mais R$ 2 milhões para
a execução da reforma, a abertura de créditos adicionais
dependeria de indicação prévia da fonte de recursos para
suportar essa despesa.

