CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Contas
provisão para perdas em estoque
provisão para crédito de liquidação duvidosa
provisão para contingências trabalhistas
provisão para contingências ambientais

R$
5.000
10.000
15.000
20.000

RASCUNHO

Considerando as informações acima, que constam do balancete
de verificação de determinada companhia levantado após o
encerramento das contas de resultado, julgue os itens a seguir.
61

As contas credoras somam R$ 50.000,00 no total.
62 As contas classificadas no passivo somam R$ 50.000,00
no total.
63 O aumento na conta provisão para perdas em estoque afeta
a situação líquida da companhia, e a constituição da
provisão para contingências trabalhistas é fato contábil
modificativo, pois aumenta o resultado.
64 As contas de provisões para contingências podem ser
classificadas como circulantes ou não circulantes, da mesma
forma que as contas de provisão para crédito de liquidação
duvidosa, o que depende do plano de contas que serve como
guia para os trabalhos de registro e demonstração de fatos
patrimoniais.
Julgue os itens subsequentes, relacionados com as
demonstrações contábeis, de acordo com a legislação societária.
65

O fundo de comércio deve ser classificado no ativo
intangível, no exercício em que ocorrer a sua aquisição, por
se tratar de bem incorpóreo destinado à manutenção de uma
companhia.
66 Nas demonstrações financeiras de cada exercício, devem ser
indicadas, em nota, as modificações de métodos ou critérios
contábeis de efeito relevante que ocorreram durante o
respectivo exercício, ressaltando-se quais foram esses
efeitos.
67 Companhias devem utilizar a escrituração mercantil para
registrar as disposições da lei tributária ou de legislação
especial sobre a atividade que constitui seu objeto que
recomendem ou prescrevam critérios contábeis diferentes da
escrituração mercantil.
A respeito de uma companhia mineradora, são conhecidos os
seguintes dados.
capital social em 31/12/2007 . . . . . . . . . . . . . . . . R$ 15.709,00
capital social em 31/12/2008 . . . . . . . . . . . . . . . . R$ 30.955,00
lucro líquido do exercício de 2008 . . . . . . . . . . . R$ 167.518,00
reserva legal em 31/12/2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . R$ 3.141,00
reserva de incentivos fiscais em 31/12/2007 . . . . . . . R$ 353,00

Considerando a Lei 6.404 e os dados acima, julgue os itens
subsequentes.
68

A parcela do lucro líquido de 2008 que deve ser destinada
à reserva legal é superior a R$ 8.000,00.
69 O valor dos dividendos mínimos obrigatórios referentes ao
lucro apurado em 2008 é inferior a R$ 42.000,00.
70 A reserva de incentivos fiscais, classificada, no balanço
patrimonial, como reserva de lucros, corresponde à parcela
do lucro líquido decorrente de doações ou subvenções
governamentais para investimentos.
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Em junho de 2009, após ter esgotado seu estoque, uma empresa
comercial adquiriu mercadorias para revenda, nas condições
apresentadas a seguir.
valor das mercadorias (ICMS incluso)
fretes pagos aos fornecedores
alíquota de IPI
alíquota de ICMS (destacada na nota)

Considere as seguintes informações a respeito de uma compra
feita por uma empresa comercial a um fornecedor de produtos
cosméticos ecologicamente testados estabelecido no exterior:

<

R$ 400.000,00
R$ 6.000,00
10%
18%

<
<
<

Considerando a situação hipotética acima, julgue os itens que se
seguem.
71

Caso não tenha ocorrido nenhuma venda após a aquisição
das mercadorias, o saldo, em 30/6/2009, da conta estoque
de mercadorias foi de R$ 294.000,00.

72

Ao ser realizada a venda das mercadorias, a receita líquida
apresentada na demonstração do resultado do exercício será
influenciada pelo valor do ICMS sobre as mercadorias
adquiridas pela empresa.

capital de giro
capital de terceiros
(curto prazo)
capital próprio
capital social

empresa A

empresa B

100.000

200.000

200.000

200.000

200.000
200.000

200.000
100.000

Considerando as informações acima, referentes às empresas
A e B, bem como o princípio contábil da entidade, julgue os
próximos itens.
73

O ativo não-circulante da empresa A é menor que o ativo
circulante da empresa B.

74

A agregação contábil dos patrimônios das empresas A e B
resulta em nova entidade de natureza contábil.

<
<

data do pedido: 10/12/2008 (cotação: US$ 1,00 =
R$ 2,04);
preço da mercadoria: US$ 10.000,00, preço FOB;
condição de pagamento: 10% no pedido e o restante em
30/4/2009 (cotação: US$ 1,00 = R$ 2,12);
preço do transporte multimodal: US$ 100,00, a ser pago
no embarque;
data do embarque no ponto de origem: 10/1/2009
(cotação: US$ 1,00 = R$ 2,06);
data do desembarque no ponto de destino: 31/1/2009
(cotação: US$ 1,00 = R$ 2,07).

Considere, também, que essa empresa levanta suas demonstrações
contábeis em 31 de dezembro e utiliza somente partidas dobradas
de primeira fórmula. Com base nessas informações e nos
princípios fundamentais de contabilidade, julgue os itens
seguintes, referentes à escrituração e à evidenciação dessa
operação.
75

O passivo gerado pela compra dos produtos cosméticos é
caracterizado como um passivo monetário, que sofre as
oscilações tanto da moeda estrangeira, quanto da nacional.

76

Na data da encomenda, o lançamento contábil deveria ter sido
a débito de mercadoria e a crédito de duas contas: disponível
e fornecedor-exterior. Ao final do ano, na data de elaboração
do balanço patrimonial, deverá ser lançado o ajuste de
variação patrimonial.

77

Para registrar o pagamento do transporte multimodal, o
crédito em conta do disponível, no valor de R$ 206,00, tem
como contrapartida um débito na conta frete de compra, caso
a empresa adote o sistema de inventário periódico; ou na
conta mercadorias, caso seja adotado o sistema de inventário
permanente.

RASCUNHO
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Julgue os itens a seguir, de acordo com os princípios e normas
brasileiras de contabilidade e a legislação societária.
78

79

80

O balancete de verificação pode ser destinado a usuários
externos, quando assinado por contador registrado
devidamente identificado com o número do registro no CRC.
Na demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, devem
ser evidenciados os ajustes dos exercícios anteriores
decorrentes da retificação de erro imputável a determinado
exercício anterior.
A demonstração do resultado do exercício deve discriminar:
I
– a receita bruta das vendas e serviços, as deduções das
vendas, os abatimentos e os impostos;
II – a receita líquida das vendas e serviços, o custo das
mercadorias e serviços vendidos e o lucro bruto;
III – as despesas com vendas, as despesas financeiras,
deduzidas das receitas, as despesas gerais e
administrativas, e outras despesas e receitas
operacionais;
IV – o lucro ou prejuízo operacional e as receitas e
despesas não-operacionais;
V – o resultado do exercício antes do imposto de renda e
a provisão para o imposto;
VI – as participações de debêntures, empregados,
administradores e partes beneficiárias, mesmo na
forma de instrumentos financeiros, e de instituições
ou fundos de assistência ou previdência de
empregados, que não se caracterizem como despesa;
VII – o lucro ou prejuízo líquido do exercício e o seu
montante por ação do capital social.

compra de imóvel à vista . . . . . . . . . . . . . . R$ 280.000,00
depreciação de bens móveis . . . . . . . . . . . . R$ 60.000,00
pagamento de empréstimos tomados . . . . . R$ 420.000,00
recebimento de bem em doação . . . . . . . . . . R$ 80.000,00
Considere que as informações acima tenham sido extraídas da
contabilidade de determinada entidade governamental hipotética.
Com base nesses dados, julgue os itens subsequentes.
85

O total das mutações patrimoniais ativas é igual a
R$ 360.000,00.

86

A depreciação de bens móveis representa uma mutação
patrimonial passiva, afetando negativamente a apuração do
resultado do exercício.

Com relação ao Plano de Contas da Administração Financeira
Federal, julgue o item seguinte.
87

Cabe ao Conselho Federal de Contabilidade baixar normas
e instruções complementares acerca desse plano de contas,
compreendendo os procedimentos contábeis decorrentes de
sua utilização.

Com relação aos fundamentos lógicos da tabela de eventos,
julgue o item a seguir.
88

Os eventos mantêm correlação com os documentos de
entrada do Sistema Integrado de Administração Financeira
do Governo Federal (SIAFI), e não podem aparecer
indistintamente nos documentos nele utilizados.

RASCUNHO

Acerca dos regimes orçamentário e de competência, julgue os
itens a seguir.
81

Conforme o disposto nas Normas Brasileiras de
Contabilidade aplicadas ao setor público, as transações no
setor público devem ser reconhecidas e registradas
integralmente no momento em que ocorrerem, utilizando,
portanto, o regime contábil misto.

82

Ocorrido o fato gerador, procede-se ao registro contábil do
direito em contrapartida a uma variação ativa, em contas do
sistema patrimonial, o que representa o registro da receita
por competência.

Julgue o item seguinte relativo às regras aplicáveis aos acordos,
convênios e ajustes no setor público.
83

A execução de qualquer convênio depende de seu prévio
cadastramento no sistema de controle interno, por meio do
órgão de contabilidade.

No setor público, a receita orçamentária corrente é classificada
como receita originária ou receita derivada. Acerca das
características das receitas originárias, julgue o item abaixo.
84

São obtidas pelo Estado em função de sua autoridade
coercitiva, mediante a arrecadação de tributos e multas.
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Julgue o item seguinte acerca dos documentos utilizados
pelo SIAFI.

Acerca das normas brasileiras de auditoria, julgue os itens a
seguir.

89

96

Os resultados das últimas auditorias realizadas devem ser
considerados na realização dos exames preliminares.

97

A diligência é o documento que representa a opinião do
auditor acerca da exatidão e regularidade da gestão e da
adequação das peças examinadas.

98

Os efeitos da destruição de estoques ou de estabelecimento
em decorrência de sinistro, conhecidos após a divulgação
das demonstrações contábeis, devem ser considerados pelo
auditor em seu parecer.

A nota de empenho permite registrar o comprometimento de
despesa, bem como os casos em que se faça necessário o
reforço ou a anulação desse compromisso.
receita prevista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
receita executada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
despesa fixada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
despesa executada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

R$ 4.300.000,00
R$ 4.100.000,00
R$ 4.300.000,00
R$ 4.180.000,00

Considerando que as informações acima tenham sido extraídas do
balanço orçamentário de uma entidade governamental hipotética,
em determinado exercício, julgue o próximo item acerca desses
dados.
90

O resultado orçamentário do exercício foi deficitário em
R$ 200.000,00.

O balanço financeiro de uma entidade governamental hipotética
apresenta as seguintes informações relativas a determinado
exercício financeiro encerrado.
balanço financeiro
receita
orçamentária
extraorçamentária
soma
saldo do exercício
anterior
total

R$

despesa

3.460.000 orçamentária
440.000 extraorçamentária
3.900.000 soma
100.000

saldo do exercício
seguinte

4.000.000 total

R$
3.440.000

No que se refere a auditoria no setor público, julgue os itens
seguintes.
99

Para emissão do certificado de regularidade, na gestão dos
recursos públicos, deverá ser verificado o princípio da
legalidade.

100 A finalidade básica da auditoria é comprovar a eficiência e

a eficácia dos atos e fatos administrativos, além de avaliar os
resultados alcançados.
101 A auditoria realizada ao longo dos processos de gestão, com

o objetivo de atuar em tempo real sobre os atos efetivos e os
efeitos potenciais, é classificada como auditoria operacional.
102 A auditoria executada pelas empresas de auditoria externa é

classificada como indireta e terceirizada.

450.000

103 A auditoria contábil governamental compreende a avaliação

3.890.000

dos resultados operacionais e da execução dos programas de
governo quanto à economicidade, eficiência e eficácia.

110.000

RASCUNHO

4.000.000

Com base nessas informações, julgue os itens que se seguem.
91

O resultado financeiro do exercício foi superavitário em
R$ 110.000,00.

92

Se R$ 40.000,00 foram inscritos em restos a pagar, então
esse valor foi computado na receita extraorçamentária para
compensar sua inclusão na despesa orçamentária.

Julgue os itens a seguir, acerca das modalidades e limites da
licitação.
93

Se for impossível a obtenção do número mínimo de três
licitantes por limitações do mercado, ou se houver
desinteresse dos convidados, essas circunstâncias devem ser
devidamente justificadas no processo, sob pena de repetição
do convite.

94

É inexigível a licitação quando as propostas apresentadas
consignarem preços explicitamente
superiores aos
praticados no mercado nacional, ou forem incompatíveis
com os preços fixados pelos órgãos oficiais componentes.

Acerca da fiscalização da gestão fiscal, julgue o seguinte item.
95

O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos
tribunais de contas, e o sistema de controle interno de cada
poder e do Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento
das normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
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Quanto a procedimentos, objetivos e técnicas de auditoria, julgue os
itens subsequentes.
104 O planejamento da auditoria, quando incluir a designação de

105

106

107

108
109

110

equipe técnica, deve prever a orientação e a supervisão do
auditor, que assumirá total responsabilidade pelos trabalhos
executados.
A direção, a supervisão e a revisão do trabalho executado pela
equipe técnica podem afetar a forma e o conteúdo dos papéis de
trabalho.
O erro tolerável é um dos aspectos a ser considerado no
planejamento e na determinação da amostra de auditoria. Quanto
menor o erro tolerável, maior deve ser o tamanho da amostra.
O auditor realiza um teste substantivo quando verifica se o
ordenador de despesas autorizou previamente os pagamentos das
notas fiscais recebidas, realizados pelo setor financeiro.
O emprego da amostragem estatística é recomendável quando os
itens da população apresentam características heterogêneas.
A observação é técnica indispensável da auditoria e depende da
argúcia, dos conhecimentos e da experiência do auditor, podendo
revelar erros, problemas ou deficiências por meio de exame.
A confirmação implica a obtenção de declaração formal de
funcionário da empresa que esteja habilitado a confirmar.

Um capital foi aplicado por 30 dias à taxa de juros
compostos de 12% ao ano e, nesse ano, a taxa de inflação foi
de 6%. Com base nessas informações, julgue os itens
seguintes.
118 A taxa de juros de 12% ao ano é denominada taxa

nominal, porque o período de formação e incorporação
dos juros ao capital não coincide com o período a que
a taxa se refere.
119 Se for de i% a taxa efetiva da operação para 30 dias,
então o valor i é tal que

e, nesse caso,

como
é aproximadamente igual a 1,009489,
então i é exatamente igual a 1.
120 Considerando 1,004868 como valor aproximado para
, é correto afirmar que a taxa efetiva da inflação
para 30 dias é inferior a 0,5% ao mês.
RASCUNHO

Para fazer a reforma de um edifício, a empresa responsável contratou
duas equipes de trabalhadores, propondo pagá-las proporcionalmente
ao número de dias — homens que cada equipe empregaria na reforma.
A tarefa foi realizada da seguinte maneira: a primeira equipe, com 12
homens, trabalhou durante 6 dias; a segunda, com 7 homens, trabalhou
durante 4 dias. Ao final da reforma, a empresa pagou R$ 60.000,00 às
duas equipes. Considerando essa situação, julgue os itens a seguir.
111 A primeira equipe recebeu mais de R$ 40.000,00.
112 Considerando que as equipes sejam igualmente eficientes, então

a segunda equipe realizou menos de 20% do trabalho.
113 Se a segunda equipe tivesse um homem a menos mas trabalhasse

os mesmos 4 dias e se a quantia paga a cada equipe fosse dividida
igualmente entre seus trabalhadores, então cada trabalhador da
segunda equipe teria recebido R$ 2.500,00.
Pelas experiências anteriores, um engenheiro calcula que, para cavar
o túnel de um viaduto, 100 operários igualmente eficientes deverão
trabalhar durante 14 dias. Nessa situação, julgue os itens subsequentes.
114 Se, para realizar o trabalho, o engenheiro dispuser de 20 dias,

então ele necessitará de menos de 68 desses operários.
115 Considere que o túnel deva ser cavado em um terreno com muitos

obstáculos, de forma que a produtividade dos operários seja igual
à metade daquela calculada pelo engenheiro. Nesse caso, se o
engenheiro dispuser de 20 dias para cavar o túnel, ele necessitará
de mais de 135 operários com a mesma eficiência daqueles de
suas experiências.
116 Considerando que o salário de um operário seja proporcional à
quantidade de dias trabalhados, se ele recebe R$ 840,00 por
14 dias de trabalho, então, por 20 dias ele deverá receber
R$ 1.200,00.
Uma empresa de transportes contratou os motoristas Abel,
Bira e Celso. Para motivá-los e também evitar problemas com multas
de trânsito, a empresa prometeu que, no final do ano, dividiria entre
eles a quantia de R$ 10.000,00, em quantias inversamente
proporcionais ao número de multas recebidas por cada um. Com
referência a essa situação hipotética, julgue o item a seguir.
117 Se, no final do ano, for verificado que Abel foi multado uma

única vez, Bira, 2 vezes e Celso, 3 vezes, então Abel receberá
mais de R$ 5.000,00.
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