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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
O Conselho Federal de Contabilidade e o Comitê de
Pronunciamentos Contábeis são responsáveis pela elaboração das
normas contábeis comumente aceitas. Sobre essas normas, julgue
os itens que se seguem.
51

O valor recuperável é definido como o maior número absoluto
entre o valor justo líquido de despesas de venda de um ativo ou
de unidade geradora de caixa e o seu valor de uso.
52 De acordo com o princípio da competência, todas as variações
patrimoniais devem ser registradas de imediato e com a
extensão correta, independentemente das causas que as
originaram.
53 O princípio do registro pelo valor original deve ser
determinante, quando houver dúvida entre a sua aplicação e a
aplicação do princípio da prudência.
54 A estrutura conceitual estabelecida pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis não constitui uma norma
propriamente dita nem define normas ou procedimentos de
qualquer espécie.

Ao final de um exercício financeiro, cabe ao contabilista tomar uma
série de providências para demonstrar corretamente a situação
patrimonial da entidade com a qual trabalha. Acerca dessa matéria,
julgue os itens que se seguem.
65

Se determinada empresa fizer uma chamada de capital e vender
quinhentas novas ações mediante a cobrança de um ágio de dez
centavos de real em relação ao preço nominal das ações
anteriormente integralizadas, o ágio deverá ser integralizado
como receita não operacional.

66

O valor de mercado deve ser o fator determinante dos ajustes
de itens do ativo e do passivo cuja contrapartida é lançada à
conta de patrimônio líquido, denominada ajustes de avaliação
patrimonial.

67

Os investimentos em coligadas sobre cuja administração
determinada empresa tenha influência significativa somente
devem ser obrigatoriamente avaliados pelo método da
equivalência patrimonial quando a empresa controladora
participar com pelo menos 20% do capital votante da
controlada.

Julgue os itens seguintes, acerca do patrimônio das empresas e dos
principais fatos que provocam sua variação.
55

A elaboração de um parecer de auditoria sobre a correta
aplicação dos princípios fundamentais da contabilidade
constitui um fato contábil.
56 Uma das condições essenciais para a conceituação de
determinado fato contábil como modificativo é que haja
permuta de elementos patrimoniais.
57 O capital próprio das entidades cujo patrimônio é controlado
pela contabilidade corresponde ao seu ativo total.

Com relação aos diversos aspectos do controle de custos, julgue os
itens a seguir.
68

Se o volume de vendas de determinada empresa está abaixo do
ponto de equilíbrio, então seus custos marginais devem ser
maiores que a receita total da empresa.

69

Se determinada empresa optar pela valorização de seus
inventários apenas pelo método UEPS, o valor do estoque final
demonstrado no balanço patrimonial estará mais próximo da
realidade dos custos de mercado à data do levantamento do
balanço.

70

Os custos marginais são aqueles diretamente relacionados ao
volume de produção ou de venda.

71

Se determinada entidade faz o levantamento de seus custos
apenas pelo método de custeio por absorção, o valor
correspondente aos custos fixos da entidade está embutido em
cada unidade de seus produtos.

Com relação aos tipos, às funções e à estrutura das contas
contábeis, julgue os itens a seguir.
58

Quando determinada empresa paga uma parcela de seguro
relativo a período de cobertura ainda não transcorrido, o valor
correspondente à parcela paga não pode integrar as contas de
resultado do período.
59 As contas devem ser classificadas como estáveis ou instáveis,
quando avaliadas pelo critério de variação na natureza do seu
saldo.
60 Entre os exemplos de contas que devem ser classificadas no
ativo, encontram-se: as contas de bancos conta movimento,
adiantamentos a fornecedores e credores por duplicatas.
A elaboração de indicadores tem por finalidade avaliar o
desempenho de determinada entidade a partir de diferentes critérios.
Em relação a essa matéria, julgue os itens subsequentes.

A respeito das normas legais aplicáveis à elaboração das
demonstrações contábeis, julgue os seguintes itens.
72

Os direitos vinculados a um imóvel de propriedade de
determinada empresa devem ser classificados no ativo
circulante do balanço patrimonial, se forem realizáveis no
decurso do exercício seguinte. Se seu vencimento ocorrer após
o término do exercício seguinte, devem ser classificados no
ativo realizável a longo prazo.

73

Suponha que determinada empresa tenha registrado como
reserva de reavaliação o aumento do valor de um imóvel de sua
propriedade, comprado há cinco anos e reavaliado no decurso
do exercício financeiro a que se refere o balanço. Nesse caso,
o valor adicionado pela reavaliação somente poderá ser
incluído no cômputo do lucro da empresa quando o aumento
for efetivamente realizado por meio da venda do imóvel.

74

Os ajustes efetuados na elaboração da demonstração dos fluxos
de caixa pelo método indireto não podem ser considerados no
cálculo da base de incidência de impostos e contribuições nem
ter quaisquer outros efeitos tributários.

61

Se determinada empresa realizou um empréstimo para a
construção de uma nova sede corporativa, seu indicador de
giro operacional não será diretamente influenciado pela
referida operação.
62 O indicador de margem líquida evidencia qual foi o retorno
que a empresa obteve frente ao que conseguiu gerar de
receitas.
63 Se o índice de liquidez corrente for menor que um, o resultado
demonstra folga no disponível para uma possível liquidação
das obrigações de curto prazo.
Julgue o próximo item, relacionado aos efeitos inflacionários sobre
o patrimônio das empresas.
64

Os ativos monetários que dispõem de algum tipo de
mecanismo de defesa contra os efeitos da inflação são
denominados ativos monetários puros.
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Sobre os efeitos decorrentes de existência de empresas coligadas,
fundidas ou cindidas, julgue os itens subsecutivos.
75

76

Os efeitos fiscais decorrentes do prejuízo contábil apurado por
determinada companhia podem ser compensados, na
consolidação das demonstrações contábeis, pelo lucro apurado
por outra companhia do mesmo grupo.
Se determinada companhia está em situação de passivo a
descoberto, sua participação em processo de fusão com outra
companhia somente poderá ocorrer se a assembleia de
acionistas da companhia incorporadora autorizar a operação.

Acerca de patrimônio público e variações patrimoniais, julgue os
itens a seguir.
77

Os fatos financeiros e não financeiros relacionados às
variações patrimoniais devem ser registrados, processados e
evidenciados no subsistema de informações patrimoniais.

78

A aquisição de veículo, uma variação ativa resultante da
execução orçamentária, não altera a situação líquida
patrimonial.

79

O bem intangível, como integrante do patrimônio público, é
objeto da contabilidade pública.

80

Uma ponte, estrada ou praça pública, construídas com recursos
públicos, deve ser incluída no ativo não circulante da entidade
responsável pela sua administração e controle.

Com relação ao plano de contas da administração pública e às
demonstrações contábeis, julgue os itens que se seguem.
81

82

Na demonstração das variações patrimoniais, a dívida ativa é
classificada juntamente com as variações passivas, no grupo
das receitas extraorçamentárias.

Julgue os próximos itens, relativos a orçamento público.
88

O anexo de metas fiscais integra a lei orçamentária anual,
compreendendo, entre outras informações, a margem de
expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado.

89

A execução de investimentos sem sua prévia inclusão no plano
plurianual não poderá ser realizada após o período
correspondente a um ciclo orçamentário.

No que se refere a diretrizes, princípios e técnicas orçamentárias,
julgue os itens seguintes.
90

A ênfase no objeto do gasto, na classificação institucional e por
elemento de despesa são características do
orçamento-programa.

91

Caso, em 2012, os municípios realizem operações de crédito
por antecipação de receita orçamentária, essas operações
deverão ser incluídas em suas respectivas leis orçamentárias,
em obediência ao princípio da universalidade.

92

O equilíbrio entre receitas e despesas é um dos assuntos que
deve dispor a lei de diretrizes orçamentárias.

A respeito do Sistema Integrado de Administração Financeira do
Governo Federal (SIAFI) e da Conta Única do Tesouro Nacional,
julgue os itens a seguir.
93

Um exemplo de provisão corresponde à transferência de
crédito do Tribunal Superior Eleitoral para o Ministério da
Defesa, realizada com o objetivo de custear a segurança das
eleições.

94

A Conta Única do Tesouro Nacional destina-se a acolher as
disponibilidades financeiras da União, dos estados, do Distrito
Federal e dos municípios.

95

No SIAFI, os subsistemas compõem-se de um conjunto de
módulos que compreendem um conjunto de transações.

RASCUNHO

As contas contábeis são estruturadas em sete níveis de
desdobramento, sendo o último nível representado pelo
subelemento.
empenhos liquidados (despesas correntes)

3.000

empenhos liquidados (despesas de capital)

4.000

receitas correntes arrecadadas

5.000

receitas de capital arrecadadas

6.000

saldo financeiro para o exercício seguinte

6.000

restos a pagar de 2010 e pagos em 2011

3.000

pagamentos realizados referentes aos empenhos
emitidos em 2011

4.000

Considerando-se a tabela acima, em que são apresentados os saldos,
em reais, de uma unidade gestora hipotética X, em 31/12/2011, é
correto afirmar que
83

o resultado financeiro foi igual a R$ 6.000,00.

84

o resultado patrimonial apurado foi de R$ 2.000,00.

85

o resultado orçamentário foi igual a R$ 1.000,00.

86

o valor a ser inscrito em restos a pagar processados
corresponde a R$ 3.000,00.

87

houve excesso de arrecadação no valor de R$ 4.000,00.
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Acerca da classificação de receitas e despesas públicas, julgue os
itens que se seguem.
96

É finalidade do suprimento de fundos atender as despesas que
não possam aguardar o processo normal, porém, é vedada a sua
realização sem prévio empenho.

97

Amortização de empréstimos é a receita proveniente do
ingresso de recursos referentes ao recebimento de empréstimos
ou financiamentos concedidos e classificada como receita de
capital.

RASCUNHO

Com relação a restos a pagar e despesas de exercícios anteriores,
julgue os itens subsequentes.
98

As despesas realizadas pelos municípios a partir de maio de
2012 poderão ser inscritas em restos a pagar no final do ano,
desde que tenham sido liquidadas até o encerramento do
exercício financeiro.

99

Caso, durante o exercício financeiro de 2012, sejam
reconhecidas dívidas resultantes de compromissos assumidos
em 2011, deve-se utilizar de dotação, no exercício corrente,
para a emissão do empenho correspondente.

100 Caso o valor real da despesa seja inferior ao valor inscrito para

atendê-la em restos a pagar não processados, o saldo existente
será anulado sem que seja revertido à dotação orçamentária do
exercício financeiro.
Pedro adquiriu um imóvel no valor de R$ 200.000,00,
financiando-o, em um período de dez anos, pelo sistema Price de
amortização, à taxa nominal anual de 6% capitalizada mensalmente,
e, no ato da compra, pagou 5% do valor do imóvel como entrada.

Considerando que 0,011 é o valor aproximado para

,

julgue os itens seguintes, relativos à situação hipotética acima.
101 Caso o financiamento em tela fosse realizado pelo sistema de

amortização constante (SAC) e as demais condições
estabelecidas fossem mantidas, o valor da primeira prestação
seria inferior ao valor da primeira prestação pago por Pedro
mediante o sistema Price.
102 Se o prazo para quitar o financiamento em questão fosse de

vinte anos e as demais condições estabelecidas fossem
mantidas, o valor da prestação seria a metade do valor da
prestação pago por Pedro mediante o financiamento em
dez anos.
103 No sistema Price, por meio do qual Pedro realizou o

financiamento, o valor nominal da última prestação é inferior
ao valor da primeira.
104 A taxa mensal efetivamente paga por Pedro no citado

financiamento foi de 0,5%.
105 O valor pago como entrada foi de R$ 10.000,00.
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Marcos tomou R$ 200.000,00 emprestados de uma
instituição

financeira,

comprometendo-se

a

quitar

RASCUNHO

esse

financiamento em dez anos, pelo sistema Price de amortização, à
taxa nominal anual de 6% capitalizada mensalmente. Marcos
comprometeu-se a saldar as prestações do financiamento mediante
pagamento consignado em folha, conseguindo, com isso, a redução
da taxa nominal de juros, que passou de 6% para 3% ao ano.
Contudo, para que esse benefício lhe fosse concedido, o valor da
prestação de seu financiamento não deveria ultrapassar a margem
consignável, que é de 30% do seu rendimento, que consiste em
R$ 7.500,00. No contrato de empréstimo, os valores iniciais das
prestações foram calculados pelo sistema Price e sofreram reajustes
mensais decorrentes da inflação acumulada. Ao longo do período
de vigência do financiamento, a inflação apresentou índices
equivalentes 0,5% ao mês e Marcos não teve reajuste salarial.
Considerando que 1,0617 é o valor aproximado para 1,00512, julgue
os itens a seguir, referentes à situação hipotética acima.
106 Caso a prestação atingisse o valor de R$ 2.400,00, para que

Marcos continuasse realizando o pagamento mediante
consignação em folha, seu rendimento deveria ser de, no
mínimo, R$ 8.000,00.
107 Em razão de as prestações do financiamento terem sido

quitadas mediante pagamento consignado em folha, a taxa
efetiva anual de juros paga por Marcos foi reduzida pela
metade.
108 O valor da prestação calculado conforme as regras para o

pagamento consignado em folha corresponde à metade do
valor da prestação calculado sem o emprego das regras para o
pagamento consignado em folha.
109 A margem consignável de Marcos era superior a R$ 2.200,00.
110 A taxa anual de inflação no período de vigência do

financiamento foi superior a 6%.
111 Se, em determinado mês, o valor da prestação fosse de

R$ 2.100,00, então, em menos de um ano, o valor da prestação
ultrapassaria a margem consignável.
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Um construtor comprou um terreno por R$ 10.000,00 e,
três meses depois, construiu, nesse terreno, uma casa popular,
gastando R$ 30.000,00. Três meses após a construção ter sido
finalizada, a casa foi vendida por R$ 60.000,00.
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RASCUNHO

Considerando que 1,33 e 1,77 são valores aproximados para 1,13 e
1,16, respectivamente, julgue os itens seguintes, relativos a situação
hipotética acima.
112 Caso o construtor, no período em que adquiriu o terreno e

construiu a casa, tivesse investido os valores gastos no
empreendimento em uma aplicação cujo rendimento fosse de
10% ao mês, sob o regime de capitalização simples, o
montante dessa aplicação teria sido inferior ao obtido mediante
a venda da casa na data correspondente.
113 Caso o construtor, no período em que adquiriu o terreno e

construiu a casa, tivesse investido os valores gastos no
empreendimento em uma aplicação cujo rendimento fosse de
10% ao mês, sob o regime de juros compostos, o montante
dessa aplicação teria sido superior ao obtido por meio da venda
da casa na data correspondente.
114 A taxa interna de retorno do empreendimento foi superior a

30% ao trimestre.
Uma jovem pretende construir uma casa em um terreno de
sua propriedade, necessitando, para isso, de R$ 50.000,00. Para
obter essa soma de dinheiro, ela dispõe das seguintes opções:
I

II

Aplicar R$ 2.000,00 por mês em caderneta de poupança, cujo
rendimento é de 0,7% a.m., realizando essa aplicação até obter
a quantia necessária.
Financiar o valor que necessita em 40 meses, pelo sistema de
amortização constante (SAC), à taxa nominal anual de 8,1%.

III Tomar de empréstimo a quantia necessária com um parente,
realizando o pagamento em 40 prestações, mensais e
sucessivas, pelo sistema americano de amortização, à taxa
mensal igual à da poupança.
IV Tomar de empréstimo a quantia necessária com um amigo e
realizar o pagamento ao término de 40 meses, de uma só vez,
de R$ 75.000,00.
Considerando que 1,49 e 24,86 são valores aproximados para 1,0140
e (1,00723 – 1)/0,007, é correto afirmar que, na situação hipótetica
em apreço, caso a jovem escolha a opção
115 IV, o montante pago corresponderá ao pagamento, sobre a

quantia emprestada, de uma taxa de juros compostos superior
a 1% a.m.
116 I, para que ela consiga o montante necessário, deverá realizar

a aplicação por mais de 2 anos.
117 II, o valor amortizado mensalmente será igual a R$ 1.250,00.
118 II, a taxa mensal de juros cobrada será superior à paga pela

poupança.
119 III, o último pagamento consistirá no valor de R$ 50.350,00.
120 IV, o montante a ser pago, no regime de juros simples,

corresponderá à capitalização mensal do valor tomado
emprestado a uma taxa mensal constante superior a 2%.
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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).

liquidez corrente

0,833

liquidez seca

0,625

liquidez geral

1,774

margem bruta

0,23

margem operacional

0,07

Considerando que determinada empresa hipotética tenha apresentado os indicadores mostrados na tabela acima, elabore um resumo da
situação geral dessa empresa [4,50 pontos], propondo melhorias para os indicadores apresentados [4,50 pontos].
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RASCUNHO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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