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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Com relação aos conceitos básicos da contabilidade geral, julgue os
itens que se seguem.

51 O saldo da conta de provisão para devedores duvidosos e da
conta de exaustão acumulada, contas retificadoras, deve ser
credor.

52 Capital próprio e capital autorizado correspondem ao aporte de
recursos que os proprietários ou acionistas transferem para a
empresa, a fim de que ela cumpra seus objetivos.

No exercício da atividade de registro e controle do patrimônio, o
contabilista depara-se com uma série de eventos que suscitam o
registro por meio de lançamentos típicos. A respeito desse assunto,
julgue os itens subsequentes.

53 Em uma conta de duplicatas a receber formada apenas por
duplicatas sem cláusulas de reajuste em caso de inflação, há
somente ativos monetários puros.

54 Se adota o sistema de inventário periódico, a empresa não deve
fazer registro a débito ou a crédito na conta de
mercadorias-estoque entre um período de inventário e outro.

55 A receita líquida é calculada pela subtração das despesas
operacionais na receita bruta.

Com relação aos demonstrativos que devem ser elaborados no final
do exercício financeiro, julgue os itens a seguir.

56 Uma reserva constituída em exercícios anteriores e não
inteiramente utilizada deve ser revertida à conta de lucros e
prejuízos acumulados.

57 Se determinada empresa fixar o ano civil como período base
para seu exercício social, mas for obrigada a adotar um ciclo
operacional maior que o ano civil, então as dívidas dessa
empresa serão classificadas no passivo circulante ou exigível
de longo prazo, de acordo com o prazo do ciclo operacional.

58 Suponha que determinada empresa ofereça um desconto de 6%
sobre o valor das vendas realizadas a crédito caso seus clientes
paguem suas parcelas com até dez dias de antecipação em
relação ao vencimento. Nessa situação, ao elaborar a
demonstração do resultado do exercício, a empresa deve
deduzir o valor dos descontos concedidos da receita bruta.

No que concerne aos procedimentos que devem ser considerados no
encerramento do exercício, julgue os itens seguintes.

59 Quando se utiliza o método direto na elaboração da
demonstração dos fluxos de caixa, o fluxo líquido de caixa das
atividades operacionais é determinado ajustando-se o lucro
líquido ou prejuízo quanto aos efeitos de mudanças ocorridas
nos estoques, itens de depreciação, provisões, resultados de
equivalência patrimonial em investimentos e todos os itens
cujos efeitos sobre o caixa sejam fluxos de caixa decorrentes
das atividades de investimento ou financiamento. 

60 As companhias fechadas não são obrigadas a apresentar a
demonstração do valor adicionado, independentemente do
valor de seu patrimônio líquido.

61 O rol de acionistas majoritários das sociedades controladas
está entre as informações que devem ser incluídas nas notas
explicativas dos investimentos considerados relevantes em
sociedades coligadas e controladas.

62 A demonstração de lucros e prejuízos acumulados é mais
abrangente que a demonstração das mutações do patrimônio
líquido.

Acerca dos aspectos relacionados a operações entre sociedades e ao

comércio exterior, julgue os itens a seguir.

63 Sociedade que detenha o controle de outra cujas operações são

de natureza diversa das suas poderá excluir a controlada das

suas demonstrações contábeis consolidadas.

64 Os dividendos de investimentos no exterior reconhecidos pelo

método de equivalência patrimonial devem ser registrados

como receita do exercício em que efetivamente ocorrerem,

pelo valor recebido em moeda estrangeira, convertido para

reais à taxa de câmbio vigente na data do recebimento.

65 Se determinada companhia for parcialmente cindida e estipular

no ato de cisão que as sociedades resultantes da operação serão

responsáveis por parte da dívida da companhia original, sem

cláusula de solidariedade, os credores anteriores poderão se

opor à transferência estipulada dos créditos.

R$

custo variável unitário 30,00

total de custos fixos 23.000,00

despesas variáveis de venda (por unidade) 2,50

Em determinado ano, uma indústria iniciou a produção de

500 unidades de um produto, tendo concluído 80% dessas unidades.

Os produtos em elaboração ficaram com 60% de acabamento médio

e foram vendidas, no período, 300 unidades ao preço unitário de

R$ 80,00. No mesmo período, foram coletadas as informações da

indústria referentes a esse produto mostradas na tabela acima.

Com base nessas informações e considerando que essa indústria não

possuía estoques no início do ano e adota o custeio por absorção,

julgue os itens a seguir.

66 O estoque final de produtos em elaboração é inferior a

R$ 5.000,00.

67 O custo dos produtos vendidos no período foi igual a

R$ 24.000,00.

68 O equivalente de produção desse ano foi superior a

470 unidades.
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Uma indústria estabeleceu o seguinte padrão de consumo da
matéria-prima por unidade em sua produção.

quantidade preço

matéria-prima 100 g R$ 3,00 por Kg

Em determinado período, foram produzidas 15.000 unidades, as quais
consumiram 3.000 Kg de matéria-prima, ao custo de R$ 7.500,00.

Com relação aos custos apurados e às variações entre o custo real e o
custo-padrão, julgue os itens seguintes.

69 A variação mista da matéria-prima consumida foi desfavorável de
R$ 0,05 por unidade.

70 A variação total em razão do preço foi favorável de R$ 7.500,00.

71 A variação de quantidade da matéria-prima consumida foi de
R$ 0,30 por unidade.

Uma fábrica que adota o custeio por absorção aplicou R$ 35.000,00
de matéria-prima, R$ 15.000,00 de mão de obra direta e R$ 55.000,00
de custos indiretos de fabricação em sua produção do mês de setembro
de 2012. O saldo inicial dos estoques de produtos em elaboração do
referido mês foi de R$ 8.000,00 e a fábrica não possuía estoque de
produtos acabados no início do mês. Considerando que a fábrica vende
seu único produto por R$ 20,00 a unidade e que foi vendida a
produção total de 6.000 unidades, julgue os itens que se seguem.

72 Se o lucro bruto for de R$ 20.000,00, o estoque final de produtos
em elaboração será igual a R$ 13.000,00.

73 O custo de produção do período foi igual a R$ 70.000,00.

Em relação à classificação e à terminologia de custos, julgue os itens
a seguir.

74 O custo variável é uniforme por unidade, mas varia em relação ao
total, na proporção direta das variações da atividade ou do
volume de produção relacionado.

75 O gasto com mão de obra durante um período de greve e a sobra
de material proveniente da produção são considerados perda.

Tendo em vista que a análise de custos é um dos principais fatores
para a tomada de decisões em uma empresa, julgue os itens que se
seguem.

76 Quanto maior for a razão que fornece o valor da margem de
segurança, maior será o risco de se ultrapassar o ponto de
equilíbrio.

77 Para se obter a margem de contribuição, os custos fixos e
variáveis devem ser subtraídos das vendas. 

78 A análise do ponto de equilíbrio presume que há somente um
produto ou grupo constante de produtos em que o preço de venda,
a eficiência da produção e o custo variável por unidade são
constantes.

Julgue os seguintes itens, acerca do uso do cálculo de custos para
efeito de controle.

79 Se o preço e a quantidade real de determinado produto são,
respectivamente, R$60,00 e R$ 25,00 e o preço e quantidade
padrão do mesmo produto são, também respectivamente,
R$ 50,00 e R$ 20,00, então a variação custo padrão mista desse
produto corresponde a R$ 500,00. 

80 O custo padrão estimado é um custo determinado de forma
científica pela engenharia de produção da empresa, dentro das
condições ideais de qualidade dos materiais, da eficiência da mão
de obra, com o mínimo de desperdício de todos os insumos
envolvidos.

81 A variação custo padrão devida à quantidade é igual ao produto
da diferença entre a quantidade real e a quantidade padrão pelo
preço padrão.

A respeito de análise das demonstrações contábeis, julgue os

itens a seguir.

82 Se, em determinada entidade, o ativo circulante for igual a

46 milhões e o passivo circulante for igual a 25 milhões, a

liquidez seca somente poderá ser superior a 1 se o valor dos

estoques for inferior a 21 milhões.

83 O índice que mede o percentual de endividamento da

empresa a curto prazo, tomando-se como referência o

endividamento total, é denominado grau de endividamento.

84 Supondo que determinada companhia tenha apresentado

como estoque inicial e final os valores de R$ 150.000,00 e

R$ 300.000,00, respectivamente, e o custo das mercadorias

vendidas para o exercício tenha sido de R$ 3.000.000,00,

então o índice de rotação dos estoques desta companhia foi

obrigatoriamente superior a 13.

85 O fato de um analista estudar o crescimento ou a redução da

participação relativa dos créditos exigíveis de curto prazo no

total do passivo de uma empresa a partir da observação de

uma série de demonstrativos sucessivos dessa empresa

caracteriza a realização de uma análise simultaneamente

vertical e horizontal.
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Com base no histograma acima apresentado, julgue os itens a

seguir.

86 Considerando que o histograma mostra a distribuição dos voos

de certo aeroporto por distância voada, é correto afirmar que

a distância média dos voos desse aeroporto é superior a

150 milhas náuticas.

87 Os quartis das distâncias voadas (em milhas náuticas) obtidos

a partir do gráfico são: 1.º quartil = 100,0; 2.º quartil

(mediana) = 150,0; e 3.º quartil = 200,0.

nota contagem

0 27

1 6

2 5

3 7

4 2

5 3

Considerando que uma pesquisa de satisfação referente a um novo

terminal de passageiros tenha sido realizada com 50 pessoas e o

resultado em uma amostra de notas conforme apresentado na tabela

acima, julgue os itens seguintes.

88 A média geométrica da distribuição das notas foi superior à

média aritmética.

89 A variância amostral das notas atribuídas pelos passageiros foi

superior a 2,4.

Julgue os próximos itens, com base na teoria de probabilidades.

90 Considerando que o departamento operacional de uma pequena

companhia aérea queira definir as escalas das equipes de bordo

(pilotos e comissários) escolhendo ao acaso 3 cidades de um

total de 5, e que duas dessas cinco cidades não possam ser

colocadas na mesma escala, pois o tempo máximo de voo

diário da tripulação seria ultrapassado, então será possível

escalar a tripulação para 11 rotas distintas.

91 Se A e B forem eventos mutuamente exclusivos e ambos

tiverem probabilidade de ocorrência maior que zero, então

esses eventos serão independentes.
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A respeito de modelos de regressão e coeficientes de correlação,

julgue os itens que se seguem.

92 A esperança condicional E(Y*X = k) = β
0
 + β

1
k
3 +β

2
 × cos(k)

representa um modelo de regressão linear múltipla.

93 Em um modelo linear simples, se o coeficiente de

determinação for 0,81, o desvio padrão da variável resposta

for 1/3 do desvio padrão da variável explicativa e a inclinação

da reta de regressão for negativa, o coeficiente estimado de

inclinação dessa reta será !0,30.

Julgue os itens que se seguem, referentes à teoria da amostragem.

94 Em uma amostragem estratificada, a variância entre estratos é

maior que a variância das observações dentro dos estratos.

95 Considere a seguinte situação hipotética.

Um pesquisador, com o objetivo de avaliar a qualidade de

serviços prestados por uma companhia aérea, decidiu fazer um

plano de amostragem por cotas, mas estimou o tamanho

amostral assumindo uma amostragem aleatória simples. 

Nessa situação hipotética, o procedimento adotado pelo

pesquisador é comum na elaboração de planos de amostragem,

pois reduz o erro amostral.

Consoante a teoria de testes de hipóteses, julgue os próximos itens.

96 Em um teste de hipóteses para se comparar duas médias

amostrais, o tamanho amostral é um fator importante, pois, à

medida que o tamanho da amostra aumenta, a probabilidade do

erro de tipo I (nível de significância do teste) tende a diminuir.

97 A diferença entre um teste qui-quadrado para a associação

entre dois fatores e um teste qui-quadrado para a

homogeneidade (das respostas de um fator em função de outro

fator) é que, no primeiro, a estatística do teste é calculada

supondo a independência entre os fatores, enquanto, no

segundo, essa suposição não é necessária.

Acerca de juros, cada um dos itens subsequentes apresenta uma

situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada.

98 Uma loja oferece um televisor por 24 prestações mensais,

consecutivas, de R$ 100,00 e com o primeiro pagamento

ocorrendo 3 meses após a compra. Se a loja cobra juros de 2%

ao mês e considerando 20,12 e 1,94 como valores

aproximados, respectivamente, de  e ,

o valor à vista desse televisor será inferior a R$ 1.500,00.

99 Um investidor aplicou por 4 meses um capital C em um banco

que paga uma taxa de juros simples de 2,5 % ao mês e, ao final

desses 4 meses, ele aplicou por 5 meses o montante auferido e

mais R$ 6.600,00 em outro banco que paga juros simples de

4% ao mês. Nessa situação, se, ao final dos 5 meses, o

montante dessa segunda aplicação for igual a R$ 13.200,00,

então C será superior a R$ 4.500,00.
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Com referência aos sistemas de amortização constante (SAC) e

crescente (SACRE), julgue o item a seguir.

100 Considerando que em um empréstimo sob o SAC, com prazo

de 36 meses, a uma taxa de 4% ao mês, a diferença entre a

primeira e a décima prestação seja de R$ 12,60, então o valor

do empréstimo será inferior a R$ 1.500,00.

Com base nas resoluções do Conselho Federal de Contabilidade

acerca dos princípios da contabilidade e a estrutura das normas

brasileiras de contabilidade, julgue os itens a seguir.

101 As normas brasileiras de contabilidade, com exceção dos

comunicados técnicos, devem ser submetidas à audiência

pública com duração mínima de trinta dias.

102 A interpretação técnica objetiva esclarecer a aplicação das

normas brasileiras de contabilidade, definindo regras e

procedimentos a serem aplicados em situações, transações ou

atividades específicas, sem alterar a substância das normas.

103 Nas normas brasileiras de contabilidade, tanto nas profissionais

como nas técnicas, são estabelecidos preceitos de conduta

profissional, bem como padrões e procedimentos técnicos

necessários ao adequado exercício profissional.

104 De acordo com o princípio da oportunidade, os componentes

patrimoniais devem ser mensurados e apresentados, de forma

a produzir informações íntegras e tempestivas, bem como a

oportunidade e a confiabilidade das informações devem ser

ponderadas.

105 Segundo o princípio da atualização monetária, não é necessária

a realização de nova avaliação, mas somente de um

ajustamento dos valores originais para determinada data,

aplicando-se indexadores ou outros elementos aptos a traduzir

a variação do poder aquisitivo da moeda nacional em um dado

período.

Julgue os itens que se seguem, a respeito de conceitos básicos de

auditoria e asseguração.

106 O auditor independente deve recorrer a um especialista quando

verificar que não possui habilidade e conhecimento adequados

em relação ao objeto e aos critérios do contrato, para

determinar que foram obtidas evidências adequadas e

suficientes.

107 A auditoria interna se distingue da auditoria externa, entre

outros aspectos, por ser responsável pelo exame dos processos

operacionais, contábeis e sistêmicos.

108 Sob o ponto de vista administrativo, o reflexo da auditoria em

uma empresa é verificado na melhoria do controle sobre os

bens, direitos e obrigações, bem como na maior exatidão dos

custos indiretos.

109 Quando não há critérios estabelecidos para os objetos de

asseguração, o auditor independente deve obter do contratante

confirmação de que os critérios desenvolvidos especificamente

para os objetos do contrato são adequados para os propósitos

dos usuários previstos.

Tendo em vista que os objetivos de uma auditoria somente podem
ser alcançados mediante o planejamento cuidadoso dos trabalhos,
julgue os itens subsequentes.

110 A proposta de trabalho de auditoria fornece as bases para o
processo de preparação e planejamento da auditoria e, uma vez
que se trata de documento de autoria dos auditores
independentes, não deve sofrer influência da administração da
entidade a ser auditada.

111 Se os procedimentos contábeis de determinada entidade não
atenderem aos princípios fundamentais de contabilidade, o
auditor que atuar sobre essa entidade estará obrigado a emitir
parecer de auditoria adverso.

112 A definição do volume de informações necessárias à
demarcação dos objetivos gerais da auditoria independe do
conhecimento específico das peculiaridades da entidade que se
pretende auditar.

113 Se determinado auditor já tiver avaliado as características
próprias de uma entidade em auditoria anteriormente realizada,
ele ficará dispensado de uma nova avaliação dessas
características, se for recontratado para realizar outra auditoria
para essa mesma entidade.

Julgue os próximos itens, referentes à execução dos trabalhos de
auditoria e à formação da opinião do auditor.

114 O parecer de auditoria deve mencionar expressamente as
responsabilidades do próprio auditor quanto à auditoria
realizada, bem como as responsabilidades da administração da
entidade auditada.

115 A amostragem por conglomerado é realizada quando a
população a ser pesquisada é subdividida em regiões
homogêneas quanto às características a serem observadas ou
testadas.

116 Consideram-se partes relacionadas para efeito de auditoria
apenas as entidades controladas ou coligadas da principal,
enquanto as filiais são consideradas unidades operacionais da
própria entidade sob auditoria.

No que concerne às informações que devem ser disponibilizadas
por trabalhos de auditoria, julgue os itens a seguir.

117 No caso de um trabalho de revisão de auditoria, o auditor
independente deve aplicar sobre as considerações de
materialidade critérios mais rígidos do que seriam aplicados se
estivesse sendo emitida uma opinião de auditoria, tendo em
vista o risco maior de não se detectar distorção.

118 O auditor somente deve aceitar um trabalho para emitir
relatório de auditoria independente sobre demonstrações
contábeis condensadas quando ele também tiver sido
contratado para conduzir a auditoria das demonstrações
contábeis completas que serviram de base para as
demonstrações contábeis condensadas ou das quais estas foram
derivadas.

119 O relatório do auditor independente sobre demonstrações
contábeis para propósitos especiais deve incluir um parágrafo
de ênfase, alertando os usuários desse relatório para o fato de
que as demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo
com uma estrutura de relatório financeiro para propósitos
especiais e que, consequentemente, as demonstrações contábeis
podem não ser adequadas para outro fim.

120 O relatório sobre a revisão de demonstrações contábeis deve
descrever o alcance da revisão para possibilitar ao leitor
entender a natureza do trabalho realizado.
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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 linhas disponibilizadas será desconsiderado.

• Ao domínio do conteúdo serão atribuídos até 10,00 pontos, dos quais até 0,50 ponto será atribuído ao quesito apresentação e estrutura
textual (legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos).

As instituições podem empregar seus meios internos de comunicação ou de reuniões periódicas para

divulgar a importância e a necessidade da auditoria contábil, assim como destacar os resultados positivos que

se obtêm por meio dessa valiosa ferramenta de trabalho da contabilidade, na orientação técnica ao combate

a fraudes e erros, contribuindo, assim, para a transparência e confiabilidade das demonstrações contábeis.

Evidência - Consultoria em Sistemas de Comunicação.
Internet: <www.evidenciagrupo.com.br> (com adaptações).

Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema.

A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E O SEU PAPEL NA GERAÇÃO
DE CREDIBILIDADE PARA A EMPRESA

Ao elaborar seu texto, faça, necessariamente, o que se pede a seguir.

< Enumere os princípios fundamentais da ética profissional que devem ser observados pelos auditores. [valor: 3,00 pontos]

< Defina o que vem a ser risco de auditoria e comente sobre as principais repercussões relacionadas à emissão de parecer de
auditoria com conclusão inapropriada. [valor: 3,00 pontos]

< Comente a respeito da mensuração de valor justo e do efeito das estimativas contábeis na emissão de opinião sobre as
demonstrações contábeis. [valor: 3,50 pontos]
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