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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
Com referência a matemática financeira, julgue os itens a seguir.

51 Caso um bem tenha sido adquirido por R$ 50.000,00, quando
determinado índice de preços era 120, e tenha sido vendido por
R$ 60.000,00, quando aquele índice de preços era de 150, é correto
afirmar que a venda propiciou um ganho real de 4%.

52 Supondo que a taxa acumulada de crescimento do PIB, ao longo dos
dois últimos anos, tenha sido de 10,25%, é correto afirmar que a
taxa média (geométrica) anual foi igual a 5%.

53 Considerando que uma aplicação financeira de R$ 5.000,00,  pelo
prazo de um ano, tenha sido efetuada à taxa nominal de juros de
20% anuais, com capitalização semestral simples, é correto afirmar
que, se a capitalização fosse composta, a taxa efetiva seria de 10%.

54 Caso a taxa básica de juros seja de 11,28%, quando a inflação
projetada para o período for de 4,0%, a taxa real de juros estará em
7%.

Com base na legislação societária e, em particular, na Lei n.º 6.404/1976
e suas alterações, julgue os itens seguintes.

55 A caracterização do acionista controlador requer o exercício
permanente do controle sobre as deliberações da assembleia-geral
e o poder de eleição da maioria dos administradores, mas não exige
a maioria das ações com direito a voto.

56 A redução do dividendo obrigatório e a mudança de objeto da
companhia exigem quorum qualificado para deliberação, dando ao
acionista, incondicionalmente, o direito de retirada, com reembolso
do valor das suas ações. 

57 A Lei n.º 6.404/1976, modificada em 2007 pela Lei n.º 11.638,
alterou o conjunto obrigatório das chamadas demonstrações
financeiras a serem elaboradas pelas sociedades por ações. Desse
modo, tornou obrigatórias para todas as companhias as
demonstrações dos fluxos de caixa e das mutações do patrimônio
líquido, vedou a demonstração das origens e aplicações de recursos
e passou a exigir a demonstração do valor adicionado apenas para
as companhias e demais sociedades de grande porte.

58 Na sociedade limitada, todos os sócios são solidariamente
responsáveis pela integralização do capital social, que é dividido em
quotas iguais. Sócio nomeado administrador só pode ser destituído
por titulares de quotas que representem, no mínimo, três quintos do
capital social.

59 A sociedade estrangeira, não importando o seu objeto, precisa de
autorização do Poder Executivo para funcionar no país, mas pode
nacionalizar-se, hipótese em que, mantendo sua sede no exterior,
não precisa de nova autorização.

60 O Código Civil estabelece, para efeito de avaliação dos inventários,
que, quando os bens destinados a venda forem avaliados pelo preço
corrente ou venal, e este for superior ao custo de aquisição, a
diferença será considerada no resultado e servirá de base para suas
destinações.

61 O pequeno empresário — que exerce profissionalmente atividade
econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou
de serviços — é beneficiário de tratamento favorecido, diferenciado
e simplificado quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes.
Nesse sentido, é dispensado de manutenção de escrituração.

Com relação aos princípios fundamentais da contabilidade
e às demonstrações contábeis, julgue os próximos itens.

62 O Conselho Federal de Contabilidade, ao tratar da
estrutura conceitual para a elaboração e apresentação
das demonstrações contábeis, menciona as doações
recebidas como exemplo de um ativo, passível de
reconhecimento no balanço patrimonial, pois, embora
haja ausência de um gasto, há evidência de obtenção
de benefícios futuros.

63 Perdas realizadas constituem despesas. Como
exemplos de perdas realizadas citam-se as que
resultam dos efeitos dos aumentos na taxa de câmbio
de uma moeda estrangeira com relação a aplicações
financeiras mantidas pela empresa em tal moeda.

64 Suponha que uma empresa tenha apresentado os
seguintes saldos ao final de um período.
estoque inicial de fornecedores: . . . R$ 80.000,00
estoque final de fornecedores: . . . . . R$ 60.000,00
estoque inicial de mercadorias: . . . . R$ 50.000,00
estoque final de mercadorias: . . . . . R$ 65.000,00
custo das mercadorias vendidas: . . R$ 175.000,00
Com base nesses dados, é correto concluir que a
empresa teve saídas de caixa de R$ 170.000,00, por
conta de pagamentos a fornecedores pelas compras de
mercadorias.

65 Para efeito de elaboração da demonstração do valor
adicionado, é preciso levar em conta as diferenças
entre os critérios da economia e da contabilidade, que
se baseiam, respectivamente, na produção e na
realização da receita. Quanto mais próximos forem os
estoques iniciais e finais, maiores serão as diferenças
entre os critérios econômico e contábil.
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Com referência aos processos de concentração e desdobramento
de empresas e à consolidação das demonstrações contábeis,
julgue os itens subsequentes.

66 Os processos mais utilizados com vistas à integração
operacional, ao fortalecimento competitivo internacional e
à solução de conflitos entre acionistas são, respectivamente,
a fusão, a incorporação e a cisão.

67 No caso de cisão, há vários tipos de combinações possíveis.
A cisão pode ser parcial ou total, transferindo-se parte ou a
totalidade do patrimônio da cindida. Por outro lado, esse
patrimônio pode ser transferido a outra(s) empresa(s),
preexistente(s) ou superveniente(s).

68 A incorporação difere da absorção pura e simples, pois, na
absorção, a absorvedora compra o ativo e passivo da outra,
sem aumentar seu capital, nem receber os sócios da
absorvida, e, na incorporação, a incorporadora recebe todo
o patrimônio da incorporada, com aumento de capital e o
ingresso dos novos sócios.

A propósito da consolidação das demonstrações contábeis, julgue
os seguintes itens.

69 Caso a sociedade A, companhia aberta, tenha ativos de R$ 1
bilhão e patrimônio líquido de R$ 300 milhões, e
participações em B, sociedade coligada, no valor de
R$ 45 milhões, e em C, sociedade controlada, no valor de
R$ 105 milhões, então a sociedade A deverá efetuar a
consolidação das demonstrações contábeis das três
sociedades.

70 Embora a lei societária autorize a CVM a excluir sociedades
controladas da consolidação, a CVM considera que essa
exclusão não é justificável para a hipótese de as operações
da controlada serem de natureza diversa das operações da
controladora e das demais controladas.

Com base nos conceitos e aplicações da auditoria, julgue os itens
a seguir.

71 Entre os testes a serem efetuados pela auditoria de pessoal
em um órgão da administração, é pertinente a verificação da
compatibilidade dos cargos dos servidores com o regimento
do referido órgão, bem como do nível exigido dos servidores
com a natureza das funções exercidas.

72 Se o contador da empresa auditada, diante da existência de
obrigações vencidas e não pagas, tendo em vista a disposição
de renegociá-las por absoluta incapacidade de liquidação a
curto prazo, reclassificou-as entre as obrigações a longo
prazo, a auditoria deverá considerar esse procedimento como
correto.

Com referência a questões contábeis envolvendo as companhias
abertas, julgue os itens de 73 a 75.

73 A companhia aberta deverá avaliar pelo método de
equivalência patrimonial seus investimentos em coligadas
onde houver influência significativa na administração.
É considerada evidência dessa influência o poder de eleger
ou destituir a maioria dos administradores da empresa objeto
da participação.

74 Se o contador de uma companhia, ao efetuar o ajuste na
conta de investimentos avaliados pelo método de
equivalência patrimonial, constatar que o seu valor contábil
excede o valor calculado pela equivalência patrimonial e que
esse fato se deva a uma redução no patrimônio líquido da
controlada, em virtude de ajustes de exercícios anteriores,
essa diferença deverá ser registrada como receita não-
operacional.

75 Na apuração e posterior alienação das próprias ações da
companhia, o eventual resultado negativo apurado deverá ser
debitado às contas de reservas ou lucros que registrarem a
origem dos recursos aplicados em sua aquisição.

Com base nos conceitos e aplicações da análise econômico-
financeira, julgue os itens a seguir.

76 Supondo-se que em uma empresa, com exercício social
coincidente com o ano-calendário, o CMV foi de
R$ 2.400.000,00 e o estoque médio, de R$ 480.000,00,
então o prazo médio de rotação dos estoques foi de 72 dias.

77 No cálculo do chamado EBITDA, freqüentemente divulgado
por publicações especializadas, não se consideram as
depreciações e as amortizações, as despesas financeiras, os
tributos sobre o resultado e o resultado da equivalência
patrimonial. Isso significa que se trata de uma avaliação que
leva em conta a política de investimentos da empresa e a
dependência de capitais alheios.

78 Para os analistas econômico-financeiros, a disponibilidade
de demonstrações auditadas confere mais segurança e
credibilidade aos indícios apurados e às conclusões
apresentadas. Em contrapartida, a análise econômico-
financeira não pode fornecer nenhum subsídio à auditoria
com vistas a alertar ou levantar suspeitas sobre distorções
reveladas por meio de seus indicadores.
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Com relação aos tributos em geral, julgue os itens a seguir.

79 Os estados poderão instituir, no âmbito de seus territórios,
contribuição para o custeio da iluminação pública, que
poderá ser cobrada nas faturas mensais de energia elétrica
noventa dias após sua instituição.

80 Um imposto sobre vendas a varejo incide sobre o consumidor
final e sua base de cálculo é o valor total da transação.

81 Nas exportações de mercadorias, as diferenças que ocorrerem
na receita das vendas por alterações da taxa de câmbio,
ocorridas entre a data do fechamento do contrato de câmbio
e a data do embarque, deverão ser classificadas como receitas
ou despesas financeiras.

82 No regime de tributação do imposto de renda com base no
lucro presumido, diferentemente do regime do lucro real, a
empresa é tributada partindo-se da presunção de que o seu
lucro corresponde a um percentual predeterminado aplicável
sobre a receita bruta do respectivo setor de atividades. Nesse
sentido, pode-se dizer que o imposto de renda adquire
características próprias de mais um imposto sobre as vendas,
sobre transações.

83 A contribuição para o PIS e a COFINS na modalidade não-
cumulativa passaram a coexistir com as contribuições
cumulativas. Pelo conceito de não-cumulatividade já
anteriormente adotado para o ICMS e o IPI, abate-se em cada
operação o valor incidente na operação imediatamente
anterior. Essa sistemática não é compatível com a tributação
monofásica.

84 As pessoas jurídicas que forem obrigadas ao regime de
tributação com base no lucro real estarão sujeitas ao regime
de incidência da contribuição social sobre o lucro líquido
(CSLL), sobre o resultado ajustado. Esse resultado é apurado
depois da provisão para o imposto de renda, ajustado pelas
adições autorizadas e pelas exclusões ou compensações
determinadas pela legislação da CSLL.

85 O imposto de renda descontado na fonte sobre os
vencimentos, aposentadorias e pensões pagos pelo estado de
Sergipe aos seus servidores, ex-servidores e demais
beneficiários pertence ao estado e deve ser descontado do
que lhe cabe na partilha do fundo de participação dos
estados.

86 As secretarias da fazenda ou de finanças dos estados e do DF
têm competência para fiscalizar o cumprimento das
obrigações principais e acessórias relativas ao SIMPLES
Nacional, bem como para a verificação das condições que
ensejam a exclusão de ofício das empresas optantes pelo
SIMPLES Nacional.

Com relação às operações de leasing operacional e financeiro, de
drawback e com derivativos financeiros, julgue os itens que de 87
a 90.

87 Os beneficiários do regime aduaneiro especial de drawback,
na modalidade de suspensão, com suspensão do pagamento
dos tributos incidentes, poderão adquirir matérias-primas,
produtos intermediários e materiais de embalagem no
mercado interno, que deverão ser empregados no
processamento do produto a ser exportado.

88 Os intervenientes em uma operação de arrendamento
mercantil são a arrendadora, a arrendatária e o fornecedor. O
fornecedor vende o bem solicitado pela arrendatária à
arrendadora, que, como proprietária, o coloca à disposição da
arrendatária, mediante o pagamento de contraprestações pelo
prazo contratual.

89 O arrendamento mercantil evoluiu, no Brasil, como
modalidade de financiamento conhecida como leasing
financeiro. Suas características, incluem o fato de não haver
previsão de valor residual garantido, adotando-se o critério
do valor de mercado estimado ao final do contrato. Além
disso, dificilmente o bem é transferido definitivamente para
o arrendatário.

90 O swap é um tipo de contrato muito utilizado para operações
de proteção ao risco representado pelas variações das taxas
de câmbio. Na prática, é como se houvesse uma conversão
de ativos e passivos de uma moeda para outra, em que as
partes trocam o principal e os juros em uma moeda pelo
principal e juros em outra.

Um ente público apresentou, ao final do exercício financeiro, a
seguinte situação.

em milhões
   de reais

receita e despesa aprovadas no orçamento inicial . . . . . . 600

créditos especiais aprovados mediante utilização do
superávit financeiro do balanço patrimonial do
exercício anterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

receita arrecadada no exercício . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 640

despesa liquidada e paga no exercício . . . . . . . . . . . . . . . 575

Com base nessas informações, julgue os próximos itens.

91 De acordo com os dados, é correto concluir que houve
insuficiência de arrecadação de R$ 30 milhões.

92 Considerando-se que o ente tenha empenhado a totalidade
das dotações, poderão ainda ser inscritos em restos a pagar,
desde que atendidos os requisito legais para tanto,
R$ 25 milhões.

A respeito da contabilidade pública e da administração
orçamentária e financeira, julgue os itens a seguir.

93 O poder público, ao conceder um empréstimo, efetua uma
despesa de capital, da mesma forma que quando amortiza
sua dívida. Ao pagar juros, entretanto, efetua uma despesa
corrente.

94 Uma variação patrimonial independente da execução
orçamentária impacta o resultado patrimonial sem
repercussões na execução orçamentária. É o caso, por
exemplo, da rolagem de uma dívida.

95 A Secretaria do Tesouro Nacional distingue despesas
orçamentárias efetivas, geralmente coincidentes com as
despesas correntes, com as não-efetivas. É o caso, por
exemplo, de uma aquisição de materiais para estoque, em
que a despesa orçamentária com a aquisição do material se
contrapõe à variação ativa correspondente à incorporação do
material.

96 O princípio da continuidade, sob a ótica do setor público,
está associado ao estrito cumprimento da destinação social
do seu patrimônio. Em outros termos, a continuidade do ente
ou entidade resulta da própria existência e persistência de
uma finalidade.

97 Os bens de uso comum que absorverem ou absorvem
recursos públicos não integram o ativo da entidade
responsável pela sua administração ou controle, devendo
os valores despendidos ser registrados em contas de
compensação.
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Com relação à gestão financeira e contábil das empresas, julgue os
itens a seguir.

98 O conceito de orçamento variável deve ser entendido como o
mecanismo de planejamento cujo objetivo é ajustar o nível de
atividade da empresa de acordo com as flutuações observadas
no mercado.

99 Se determinado aplicador depositou em uma instituição
autorizada a operar no mercado de capitais valores mobiliários
em custódia de forma que a retirada seja feita a partir do
mesmo certificado depositado, a operação é denominada
custódia fungível.

100 O comprador de uma opção de compra adquire o direito de
comprar determinada quantidade de ações pelo preço
prefixado, mas somente pode exercer esse direito no
vencimento da opção.

Em relação às operações de comércio exterior, julgue os itens que
se seguem.

101 Para usufruir da redução ou isenção do imposto de importação,
quando for o caso, a operação de importação deve sujeitar-se
previamente ao exame de similaridade, mesmo quando o
importador for um órgão público da administração direta ou
indireta.

102 O fornecimento de mercadorias destinadas ao uso e consumo a
bordo de embarcações ou aeronaves de tráfego internacional
não constitui operação de exportação para efeitos fiscais.

Em relação aos efeitos inflacionários sobre o patrimônio das
empresas, julgue os itens subsequentes.

103 Os diversos mecanismos de correção de demonstrativos, seja
pelas variações do poder aquisitivo da moeda, seja pelos ajustes
dos custos de reposição específicos de ativos e passivos, são
adaptações promovidas na contabilidade ortodoxa, que não
reconhece flutuações específicas de preços ou do poder
aquisitivo da moeda.

104 O lucro realizado a custos correntes, embora seja
numericamente igual ao lucro líquido calculado de acordo com
as regras da contabilidade ortodoxa, tem a vantagem de separar
o resultado operacional do resultado inflacionário.

Julgue os seguintes itens, relativos a investimentos societários no
país e no exterior.

105 Os investimentos em empresas coligadas ou controladas e em
outras sociedades que façam parte de um mesmo grupo ou
estejam sob controle comum devem ser avaliados pelo
patrimônio líquido da coligada ou controlada.

106 A parcela do custo de aquisição do investimento em empresa
controlada que não for absorvida na consolidação dos
demonstrativos deve ser mantida no ativo não-circulante.

107 As receitas e despesas decorrentes de negócios que tenham
gerado, simultânea e integralmente, efeitos opostos nas contas
de resultado das coligadas e controladas devem ser excluídas
para fins de cálculo do valor do investimento.

Com referência à destinação de resultados, julgue os itens a seguir.

108 Se o estatuto de uma companhia for omisso em relação à
distribuição de dividendos obrigatórios, os acionistas terão
direito de receber, a esse título, metade do lucro líquido do
exercício, ajustado pela constituição da reserva legal e da
reserva de contingências e pela reversão da reserva de
contingências formada em exercícios anteriores.

109 Se os dividendos fixos de acionistas preferenciais consistirem
na aplicação de um percentual sobre o lucro, a única reserva
que deve ser constituída antes da aplicação do referido
percentual é a reserva legal.

Julgue os itens subsequentes, relacionados ao cálculo e à
contabilização dos custos nas empresas.

110 No método periódico de avaliação dos estoques, as
eventuais quebras de estoque e desfalques são
consideradas consumo.

111 No caso de mercadorias adquiridas no exterior destinadas
a revenda, a avaliação de seu custo deve incluir,
obrigatoriamente, todos os gastos inerentes à aquisição
que sejam necessários para se dispor do bem, como os de
transporte, seguro e tributos de qualquer espécie.

112 A incorporação dos custos fixos nos custos de produção
sempre contém certo grau de arbitrariedade.

113 A grande vantagem do custeio por absorção é que sua
aplicação torna desnecessário distinguir nos gastos de
produção quais são os custos propriamente ditos e quais
são as despesas e perdas.

114 Para realizar uma gestão estratégica de custos eficiente,
uma empresa precisa, antes de tudo, atravessar toda a
cadeia de valor do setor em que operar, otimizando cada
etapa individualmente.

115 Embora a análise de custo, volume e lucro deva ser
realizada para um único produto, uma vez encontrado o
seu ponto de equilíbrio e as margens de contribuição e
segurança operacional, será sempre possível extrapolar os
resultados para os outros produtos da empresa.

116 Se a empresa A, por ser mais automatizada, tiver custos
fixos maiores que a empresa B, e nesta houver maior
participação da mão-de-obra direta no custo de seus
produtos, mas, em compensação, a margem de
contribuição da empresa A for maior que a da empresa B,
então a empresa A apresentará um grau de alavancagem
maior que o da empresa B.

Com relação à conversão de demonstrativos contábeis em
moeda estrangeira, julgue o item abaixo.

117 As variações cambiais resultantes de itens monetários que
fazem parte do investimento líquido da entidade em uma
entidade no exterior devem ser registradas em conta
específica do patrimônio líquido.

Julgue os itens a seguir, relativos aos princípios internacionais
de contabilidade.

118 De acordo com os princípios internacionais, o registro das
variações patrimoniais deve ser feito mesmo na hipótese
de somente existir razoável certeza de sua ocorrência.

119 O princípio do registro pelo valor original, que determina
que os valores intrínsecos dos itens patrimoniais não
devem ser alterados, é incompatível com o princípio de
atualização monetária, utilizado no Brasil.

A respeito de joint ventures, julgue o item subsequente.

120 Chama-se cláusula compromissória o pacto acessório dos
contratos de joint venture pelo qual as partes concordam
em submeter à jurisdição arbitral as disputas que possam
surgir no transcorrer de sua relação jurídica. 




