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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Julgue os itens a seguir, a respeito de fusão, incorporação e cisão de
empresas.

59

51

Se a companhia X deixa de existir ao transferir seu patrimônio
para a companhia Y, já existente, e para as companhias Z e W,
que foram constituídas especialmente para esse fim, diz-se que
ocorreu um processo de fusão total de empresas.
52 Considere que as sociedades empresariais Alfa e Beta, que
atuam no mesmo ramo de negócios e estão sob controle
acionário comum, não tenham nenhuma participação de uma
na outra, e que, em um processo de incorporação envolvendo
essas empresas, a sociedade Alfa tenha efetuado corretamente
um lançamento contábil, debitando a conta transitória conta de
incorporação e creditando ativos circulantes e ativos não
circulantes. Nesse caso, a sociedade Alfa é a incorporadora e
Beta, a incorporada.
Em relação à consolidação de demonstrações contábeis, julgue os
itens seguintes.
53

De acordo com a legislação societária, as parcelas dos
resultados do exercício, dos lucros ou prejuízos acumulados e
do custo de estoques ou do ativo não circulante que
corresponderem a resultados realizados de negócios entre as
sociedades devem ser excluídas dos relatórios contábeis
consolidados.
54 Para um grupo de sociedades formalmente constituído de
acordo com a Lei n.º 6.404/1976 e comandado por uma
empresa limitada, é obrigatória a consolidação das
demonstrações contábeis.
Acerca da elaboração da demonstração do fluxo de caixa, de acordo
com a legislação societária e os pronunciamentos do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC), julgue os itens que se seguem.
55

O resgate do principal de aplicações financeiras não
classificadas como equivalentes de caixa e os desembolsos de
empréstimos concedidos pela empresa constituem saídas de
caixa classificadas nas atividades de investimento e
evidenciadas na demonstração do fluxo de caixa.
56 As vendas de ações emitidas e os empréstimos obtidos no
mercado mediante emissão de debêntures ou outros
instrumentos de dívida de curto ou longo prazo são exemplos
de entradas de caixa classificados nas atividades de
financiamento e evidenciados na demonstração do fluxo de
caixa.
depreciação, amortização e exaustão

R$ mil
receita de vendas

10.000

custo dos produtos vendidos

(6.000)

lucro bruto

4.000

despesas de vendas

(600)

despesas administrativas

(300)

outras despesas

(300)

resultado antes dos tributos

2.800

No dia 1.º/6/2012, a empresa comercial X mantinha um
estoque de 5.000 unidades de determinado produto, no valor de
R$ 25.000,00. No dia 10/6/2012, a empresa X recebeu um novo
lote de 5.000 unidades desse mesmo produto, comprado por
R$ 30.000,00, FOBLisboa. Durante o mês de junho/2012, foram
vendidas 8.000 unidades do produto. Ao encerrar o mês de
junho/2012, a empresa aguardava outra remessa de 5.000 unidades
desse produto, de fornecedor estrangeiro, no valor de R$ 30.000,00,
FOBSantos.
Considerando essa situação hipotética, e desprezando qualquer
aspecto tributário, julgue os itens a seguir.
60

Caso a empresa X utilize o sistema de inventário periódico,
aplicando o método da média ponderada móvel, o custo da
mercadoria vendida no mês de junho/2012 será inferior a
R$ 45.000,00.
61 Caso a empresa X utilize o método PEPS (primeiro que entra,
primeiro que sai) para mensurar seu estoque, o saldo do
referido produto, no final mês de junho/202, será de
R$ 42.000,00, pois a remessa aguardada é classificada como
mercadoria em trânsito.
RASCUNHO

13.000

insumos adquiridos de terceiros

220.000

receita de vendas

300.000

valor adicionado recebido em transferência

O modelo de demonstração do resultado do exercício
apresentado abaixo utiliza a função das despesas como método
para subclassificá-las.

2.000

A tabela acima contém as informações, com valores em reais,
levantadas pelo contador de determinada empresa para a elaboração
da demonstração do valor adicionado dessa empresa. Com base
apenas nessas informações, julgue o item abaixo.
57

O valor adicionado bruto que aparecerá na demonstração do
valor adicionado — elaborada de acordo com o
pronunciamento do CPC — será superior a R$ 90.000,00.
Em relação à elaboração da demonstração do resultado do exercício
e de acordo com a legislação societária e pronunciamentos do CPC,
julgue os itens 58 e 59.
58

Os casos que dão origem à divulgação separada de itens de
receitas e de despesas na demonstração do resultado do
exercício incluem as reestruturações das atividades da entidade
e as reversões de quaisquer provisões para gastos de
reestruturação.
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vendas líquidas

650.000

custo da mercadoria vendida

300.000

ativo não circulante – saldo final

120.000

patrimônio líquido – saldo final

100.000

imobilizado – saldo final

70.000

ativo circulante – saldo final

60.000

lucro líquido após tributação

50.000

passivo circulante – saldo final

45.000

passivo não circulante – saldo final

35.000

estoque – média do período

32.000

estoque – saldo final

30.000

intangível – saldo final

30.000

realizável a longo prazo – saldo final

20.000

clientes – saldo final

15.000

disponível – saldo final

10.000

despesa antecipada – saldo final

Em relação aos princípios de contabilidade, julgue os próximos
itens.
69

Em conformidade com o princípio contábil da competência,
quando determinada entidade reconhece um ativo circulante
em consequência de uma venda a prazo, supõe-se o
reconhecimento das despesas correlatas.

70

O princípio do registro pelo valor original determina que os
efeitos da alteração do poder aquisitivo da moeda nacional não
sejam reconhecidos nos registros contábeis.

RASCUNHO

5.000

Considerando que a tabela acima apresenta informações referentes
à empresa X, no ano de 2011, com valores em reais, julgue os itens
a seguir, a respeito de análise econômico-financeira de empresas.
62

O índice de liquidez corrente da referida empresa, no ano de
2011, foi superior a 1,00 e o índice de liquidez seca foi inferior
a 0,60.

63

Em uma análise vertical dos elementos patrimoniais da
empresa X, o caixa e os equivalentes de caixa representaram,
aproximadamente, 2% do ativo à disposição da empresa no
final do exercício.

64

Nesse ano, a empresa X obteve margem líquida inferior a 8%.

A respeito de alterações patrimoniais, julgue os itens subsequentes.
65

Adiantamentos de clientes ocasionam aumento do ativo e do
passivo.

66

Em sociedade por ações, caso haja lucro remanescente após a
segregação para pagamentos dos dividendos obrigatórios e
após a destinação para as reservas de lucro, a sociedade reterá
esse lucro excedente como uma nova reserva.

67

Todas as contas de ativo intangível serão amortizadas a cada
período, levando-se a contrapartida a débito de uma conta de
resultado.
valor do produto

18.000

IPI

5.400

ICMS

3.240

Ao vender determinado produto, uma indústria apurou os valores,
em reais, mostrados na tabela acima. Com base nesses dados, julgue
o item abaixo.
68

Considere que o comprador seja uma empresa prestadora de
serviços, que adota o regime de tributação pelo lucro
presumido. Nesse caso, se a alíquota do COFINS for de 3% e
a do PIS, de 0,65%, será contabilizado, no momento da
compra, menos de R$ 23.400,00 no ativo da empresa
prestadora de serviços.
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A respeito das receitas e despesas públicas e das variações
patrimoniais, julgue os itens seguintes.
71

Superveniência passiva, que ocorre em função de fatos
inesperados, sempre provoca redução do patrimônio,
independentemente de previsão orçamentária.

72

Apesar de não constituir item de receita orçamentária, o
superávit do orçamento corrente deve ser considerado no
cômputo da receita de capital.

73

A operação de crédito por antecipação de receita orçamentária
(ARO) é uma receita orçamentária de capital.

74

O registro da inscrição da dívida ativa constitui fato contábil
permutativo, semelhante ao que ocorre no registro das receitas
de capital.

75

A inscrição de despesa corrente em restos a pagar sempre
representa fato contábil redutor do patrimônio do órgão
executor do respectivo registro.
despesas

600

despesas correntes

400

despesa de pessoal

100

pagamento de juros da dívida

100

despesas de serviços

100

aquisição de material de consumo

100

despesas de capital

200

aquisição de veículo usado

100

amortização da dívida

100

receitas

400

receitas correntes

300

receita de contribuições

100

receita da dívida ativa

100

receita de serviços

100

receitas de capital

100

alienação de imóveis

100

RASCUNHO

A tabela acima contém receitas e despesas, em reais, extraídas do
balancete de um órgão hipotético da administração direta, no
exercício de X11, que teve orçamento aprovado com previsão
inicial de receita de R$ 500,00. Com base nessa tabela, julgue os
itens a seguir.
76

Os pagamentos de restos a pagar ocorridos no exercício de
X11 estão incluídos no total das despesas de R$ 600,00.

77

O valor das variações ativas resultantes da execução
orçamentária que deve constar na demonstração das variações
patrimoniais (DVP) no ano de X11 será igual a R$ 400,00.

78

No balanço orçamentário de X11, haverá déficit orçamentário
de R$ 200,00.

79

Com base no balanço orçamentário de X11, haverá uma
economia orçamentária (economia de despesas) no valor de
R$ 100,00.

80

Infere-se dos dados apresentados na tabela que parte da
despesa executada refere-se à abertura de créditos adicionais.
–7–
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Acerca de elaboração, acompanhamento e fiscalização do
orçamento público, julgue os itens subsequentes, considerando a
legislação aplicável.
81

Será considerado nulo o ato que provocar aumento da despesa
com pessoal e não atender ao limite legal de comprometimento
aplicado às despesas com pessoal inativo.

82

Com a informatização e a integração de sistemas de informações
gerenciais, os gestores são capazes de estimar, por meio de
orçamentos, variações de custos e de mensurar, por meio da análise
custo-volume-lucro, hipóteses de resultados. A respeito dos
orçamentos empresariais e custos para a tomada de decisões, julgue
os itens a seguir.
87

Sabe-se que a subaplicação ou a superaplicação dos custos
indiretos de fabricação (CIF) é mensurada mensalmente. Se a
empresa optar pelo uso da conta especial de CIF sub e
superaplicados, poderá alocar o resultado obtido ao longo
do ano na conta custo dos produtos vendidos (CPV), não sendo
permitida, na conta de produtos em processo, alocação pro
rata.

88

Os custos indiretos de fabricação de departamentos altamente
automatizados são alocados com mais acurácia pelo método
das horas-máquina. Nesse sentido, considerando que um
funcionário opere diversas máquinas em linhas de produção
diferentes em um mesmo departamento de produção, é correto
afirmar que o custo de uma hora de mão de obra direta pode
gerar diversas horas-máquina em linhas de produção distintas.

89

Considere que, ao contabilizar o custo padrão de mão de obra
direta, o contador tenha registrado, em seu sistema gerencial,
antes de o processo produtivo iniciar, débito de despesas de
salário no valor de R$ 500.000,00 e creditado salários a pagar
no valor de R$ 500.000,00. Ao verificar o custo real aplicado
ao final do processo produtivo, o contador constatou que
houve variação favorável de custo na ordem de 20%. Nessa
situação, para adequar o sistema gerencial ao contábil, o
registro será a débito de salários a pagar e a crédito de
despesas de salários no valor de R$ 100.000,00.

De acordo com a Constituição Federal de 1988, o projeto de
lei do Plano Plurianual (PPA) da União será encaminhado ao
Congresso Nacional até quatro meses antes do encerramento
do exercício de sua elaboração, prazo que também deve ser
observado pelos estados para a remessa de seus PPAs às
respectivas assembleias legislativas.

83

Os restos a pagar com prescrição interrompida que forem
pagos em determinado exercício devem ser computados como
despesa orçamentária.

84

O projeto de lei orçamentária anual deverá conter reserva de
contingência

destinada

ao

atendimento

de

passivos

contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, com
montante e forma de utilização definidos com base na receita
corrente líquida e estabelecidos na lei de diretrizes
orçamentárias.
O processo de exame e julgamento de tomadas e prestação de
contas anuais é expressão máxima do poder controlador do Tribunal
de Contas da União (TCU), que auxilia o Congresso Nacional, visto
que, contrariamente aos sistemas de controladoria adotados em
outros países, esse processo possibilita que o tribunal exerça juízo
sobre a gestão dos responsáveis pela administração de recursos
públicos federais. A respeito desse assunto, julgue os itens
seguintes.
85

No julgamento de processos de contas, o TCU decidirá se elas

A movimentação de instrumentos financeiros derivativos (IFD) tem
aumentado após a estabilidade econômica brasileira, adquirida com
o advento do Plano Real de 1994. Acerca desse assunto e de seus
reflexos no mercado financeiro e nas empresas, julgue os itens
subsequentes.
90

Os acordos de swap negociados no Brasil podem ser
registrados na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F), e o
acerto financeiro da diferença, advinda da aplicação dos
indexadores ao principal, ocorre geralmente no vencimento do
contrato. Nesse sentido, o valor de liquidação (VL) positivo
representa ganho para o vendedor do contrato.

91

As empresas negociam contratos de hedge referenciados em
taxas de juros, taxas de câmbio, índices de ações, títulos da
dívida externa, ouro e mercadorias agropecuárias com o intuito
de proteger seus investimentos. Dessa forma, mesmo
concebidos como contratos de proteção, todos esses contratos
estão sujeitos aos riscos característicos do mercado financeiro,
como os riscos de mercado, de crédito, de liquidez e o risco
operacional.

são regulares, regulares com ressalva, ou irregulares, exceto na
hipótese de as contas serem consideradas iliquidáveis.
86

Diante de omissão do dever de prestar contas ou de ocorrência
de desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos
da União, a autoridade administrativa competente, sob pena de
responsabilidade solidária, deverá adotar, imediatamente,
providências com vistas à instauração de tomada de contas
especial para apuração dos fatos, identificação dos
responsáveis e quantificação do dano. A tomada de contas
especial será encaminhada ao TCU para julgamento, qualquer
que seja o valor do dano causado ao erário.

–8–
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Com a aplicação de critérios contábeis homogêneos advindos das
normas internacionais de contabilidade e dos pronunciamentos do
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), as empresas e os

96

Considere que a Cia Alfa tenha fechado o seu balanço
patrimonial, em USD, em 31/12/X2, com os saldos constantes
da tabela a seguir.
balanço patrimonial em 31/12/X2

contadores procuraram adequar-se ao novo arcabouço de padrões
contábeis em relação ao registro e à mensuração dos eventos

ativo

contábeis. A respeito desse assunto, julgue os itens de 92 a 96.

ativo circulante
disponível

92

ativo não circulante

deixar de compartilhar o controle de uma joint venture, é a

imobilizado

15.500
total do ativo

houver a imposição de restrições externas que impliquem na

passivo

perda do controle conjunto. Considerando que houve a perda

passivo circulante

do controle conjunto em razão de uma alienação parcial, e que

contas a pagar

o investimento remanescente não tenha se tornado nem em uma

passivo não circulante

controlada ou coligada; contabilmente o investimento deverá

exigível a longo prazo

ser classificado como uma participação permanente em outras

41.000

7.000

12.000

patrimônio líquido

sociedades avaliadas pelo custo.
93

25.500

As circunstâncias previstas em que o empreendedor pode
alienação de sua participação no investimento ou ainda quando

(USD)

capital social

O arrendamento mercantil é classificado como financeiro ou

lucros acumulados

operacional. No arrendamento operacional, há transferência

total do passivo e patrimônio líquido

20.000
2.000
41.000

substancial de todos os riscos e benefícios inerentes à
propriedade, ao passo que, no financeiro, não há transferência
substancial de riscos e benefícios inerentes à propriedade.
94

Nesse caso, se o capital social foi integralizado em 1.º/1/X2,
cuja taxa de câmbio era de $ 1,50, se o valor relativo à
conversão do resultado do exercício foi de $ 3.500,00 e se a

Suponha que, para o reconhecimento do investimento

taxa de fechamento do câmbio na data do balanço (31/12/X2)

societário no exterior, determinada investidora tenha recebido

era de $ 2,00, então, após a conversão do balanço patrimonial,

os dados constantes da tabela abaixo.

o saldo relativo ao ajuste acumulado de conversão, nesse

taxa média
mensal

mês
outubro
novembro
dezembro

1,90
1,95
2,00

receita

custos

despesas

(em USD)
15.500
18.000
20.000

(em USD)
7.000
8.500
10.100

(em USD)
2.500
2.800
3.250

exercício, foi de $ 10.500,00.
RASCUNHO

Nesse caso, se o total dos tributos sobre o lucro contabilizados
durante o período foi de USD 3.000,00 e se a investidora
detém 90% do investimento societário no exterior, então, após
as conversões necessárias, a investidora terá contabilizado uma
receita de equivalência superior a $ 28.000,00.
95

Considere que, na aquisição de 40% do patrimônio líquido da
empresa Beta, a empresa Alfa tenha desembolsado
$ 160.000,00, que o patrimônio líquido contábil de Beta tenha
sido avaliado em $ 300.000,00 e que o valor justo dos ativos
líquidos, no momento da aquisição, era de $ 70.000,00. Nessa
situação, na aquisição parcial de Beta, Alfa realizou
corretamente os seguintes lançamentos:
D

investimentos em empresas coligadas – $ 120.000,00

D

goodwill – $ 40.000,00

C

bancos – $ 160.000,00
–9–

||TJRR12_004_07N708947||

Acerca da contribuição para o programa de integração social e de
formação do patrimônio do servidor público (PIS/PASEP), da
contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE) e da
contribuição para o financiamento da seguridade social (COFINS),
julgue os itens a seguir.
97
98

99
100

101

A CIDE-combustíveis pode ser apurada mensalmente ou por
operação.
Independentemente de importação ou de comercialização no
mercado interno, o pagamento da CIDE-combustíveis deve ser
efetuado até o último dia útil da primeira quinzena do mês
subsequente ao da ocorrência do fato gerador.
São isentas de COFINS as receitas do transporte internacional
de cargas ou passageiros.
A contribuição para o PIS/PASEP feita pelos conselhos de
fiscalização de profissões regulamentadas incide sobre o seu
faturamento.
O salário família e o aviso prévio indenizado integram a base
de cálculo do PIS/PASEP incidente sobre a folha de salários
mensal.

Com relação ao imposto de renda retido na fonte (IRRF) e ao
imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e
sobre prestações de serviços de transporte interestadual e
intermunicipal e de comunicação (ICMS), julgue os itens que se
seguem.

CESPE/UnB – TJ/RR

O valor do prêmio dos seguros de vida vendidos por
determinada seguradora foi determinado de modo diretamente
proporcional ao produto da idade, em anos, do segurado pela
quantia, em reais, segurada, sendo a constante da proporcionalidade
a mesma para todos os seguros de vida. Os valores do prêmio dos
clientes são reajustados na data de seu aniversário. O prêmio
mensal do seguro no valor de R$ 30.000,00 de determinado cliente,
por exemplo, passou, a partir do momento que ele completou
30 anos de idade, a ser de R$ 30,00.
Com base nessas informações, julgue os itens abaixo.
111 O valor do prêmio mensal para um cliente de 70 anos de idade

que deseje segurar a quantia de R$ 100.000,00 será superior a
R$ 200,00.
112 Quando o referido cliente completar 31 anos de idade, o
aumento do valor do prêmio mensal de seu seguro,
considerando-se a quantia de R$ 30.000,00, será
superior a 5%.
113 A quantia segurada por um cliente de 45 anos de idade que
paga um prêmio mensal de R$ 100,00 é superior a
R$ 100.000,00.
RASCUNHO

102 O IRRF relativo a férias de empregados deve ser calculado

juntamente com os demais rendimentos pagos ao beneficiário.
103 No estado de Roraima, o ICMS pode ser apurado por período,
por mercadoria ou por serviço, por antecipação e por outras
formas determinadas pela Secretaria de Estado da Fazenda,
desde que essas formas de apuração sejam eficientes no
combate à sonegação.
104 A base de cálculo do ICMS é o valor da operação na saída, a
qualquer título, de mercadoria de estabelecimento de
contribuinte, ainda que seja para outro estabelecimento do
mesmo titular.
105 As pessoas jurídicas que tiverem efetuado pagamento a outras
pessoas jurídicas sujeitas à retenção do imposto de renda na
fonte devem fornecer-lhes o comprovante de retenção do
imposto.
Em relação às participações governamentais, ao imposto de renda
de pessoa jurídica (IRPJ) e à contribuição social sobre o lucro
líquido (CSLL), julgue os itens a seguir.
106 Os royalties constituem compensação financeira devida pelos

107

108

109

110

concessionários de exploração e produção de petróleo ou gás
natural.
A participação especial sobre a produção de petróleo e de gás
natural é apurada aplicando-se alíquotas progressivas sobre a
receita líquida da produção trimestral de cada campo,
deduzidos os royalties, os investimentos na exploração, os
custos operacionais, a depreciação e os tributos previstos na
legislação em vigor.
As quantias recebidas pela prestação a terceiros de serviços
oferecidos por cooperativa, sendo esses serviços resultantes do
esforço comum dos seus associados, não se sujeitam à
incidência de IRPJ.
Na apuração do IRPJ, é admitida quota de depreciação de
prédios ou construções destinados à revenda ou não alugados
nem utilizados pelo proprietário na produção dos seus
rendimentos.
Os pagamentos efetuados por pessoas jurídicas por serviços de
locação de veículos, máquinas e equipamentos não estão
sujeitos à retenção da CSLL na fonte.
– 10 –
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Marcos, um assalariado que ganha R$ 3.000,00 mensais,
resolveu começar a poupar um terço de seu salário todo mês e, para
tanto, planeja realizar aportes em uma aplicação que paga juros
mensais de 0,7 %. O objetivo de Marcos é poupar R$ 25.000,00
para iniciar a operar um novo negócio. Ele espera, com isso, fazer
uma retirada mensal fixa de R$ 2.000,00, a título de pró-labore, e
projeta que a empresa tenha um lucro líquido mensal (resultado do
confronto entre o faturamento e as despesas e custos, incluídos os
salários de todos os funcionários e o seu pró-labore) de R$ 1.200,00.
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Tomando 1,0873 e 24,8609 como valores aproximados para 1,00712
e (1,00723 – 1)/0,007, respectivamente, e desconsiderando os efeitos
inflacionários e os impostos incidentes sobre a renda, julgue os
itens seguintes, com base nessas informações.
114 Caso o regime de capitalização da aplicação à qual Marcos

aderiu seja o simples, imediatamente após o vigésimo terceiro
aporte o montante acumulado pelas aplicações será inferior a
quantia necessária para iniciar a operar seu negócio.
115 Se Marcos tiver aderido a uma aplicação com regime de

capitalização composto e realizar aportes mensais conforme o
planejado, imediatamente após o vigésimo terceiro aporte ele
terá acumulado um montante superior ao necessário para
iniciar a operar seu negócio.
116 Sob o ponto de vista financeiro, será mais vantajoso para

Marcos, a partir do momento em que ele tiver acumulado os
R$ 25.000,00, continuar no emprego e receber os rendimentos
da aplicação do que abrir o negócio que ele deseja, ainda que
suas expectativas de ganho fossem confirmadas.
117 Se Marcos tiver aderido a uma aplicação com regime de

capitalização simples, ao término de um ano, considerando-se
apenas o primeiro aporte feito por ele, o montante acumulado
será inferior a R$ 1.100,00.
118 No caso de o regime de capitalização da aplicação à qual

Marcos aderiu ser o composto, o montante por ele acumulado
ao término de um ano, considerando-se apenas o primeiro
aporte, será superior a R$ 1.100,00.
Considerando que, quando adquire um automóvel por meio de
financiamento bancário, o cliente pague, ao longo do tempo, o valor
do veículo, uma taxa de abertura de crédito, uma taxa de
emplacamento do veículo e uma taxa de emissão de carnê e que o
banco, na avaliação da rentabilidade de cada contrato de
financiamento, tenha de levar em conta, entre outros aspectos, o
valor financiado, as despesas com pessoal e os custos com a
emissão de carnês, julgue os itens seguintes, com base nos conceitos
de custo efetivo total e de taxa interna de retorno.
119 No cálculo da taxa interna de retorno de cada contrato de

financiamento de veículo, o banco deve considerar todas as
despesas pagas pelo cliente na aquisição do veículo.
120 A taxa interna de retorno do banco em determinado contrato de

financiamento de veículo é igual ao custo efetivo total pago
pelo cliente na contratação desse financiamento.
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PROVA DISCURSIVA
•

•
•

Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, transcreva
o texto para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, no local apropriado, pois não será avaliado
fragmento de texto escrito em local indevido.
Qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de trinta linhas será desconsiderado.
Ao domínio do conteúdo serão atribuídos até dez pontos, dos quais até um ponto será atribuído ao quesito apresentação e estrutura
textual (legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos).

De acordo com as orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, redija um texto dissertativo acerca de eventos subsequentes. Em
seu texto, atenda, necessariamente, o que se pede a seguir.

<

Conceitue evento subsequente. [2,0 pontos]

<

Dê exemplos de eventos subsequentes (um para cada tipo). [3,0 pontos]

<

Explicite os efeitos dos eventos subsequentes nas demonstrações contábeis. [4,0 pontos]
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