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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Considerando o disposto na Lei n.º 6.404/1976 e em suas
alterações, julgue os itens a seguir.
51

52

53

Os derivativos disponíveis para venda classificados no ativo
realizável a longo prazo devem ser avaliados pelo valor de
custo de aquisição e ajustados pelo valor provável de
realização caso este seja inferior ao valor de custo.
Considera-se acionista controlador o grupo de pessoas que
esteja vinculado por acordo de voto e detenha os direitos de
sócio que lhe assegurem a maioria dos votos nas deliberações
da assembleia geral e o poder de eleger a maioria dos
dirigentes de uma companhia.
Para a constituição de companhia por subscrição pública,
faz-se necessária a intermediação de instituição financeira.

No que diz respeito ao Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC) e à estrutura conceitual para elaboração e divulgação do
relatório contábil-financeiro, julgue os itens que se seguem.
54

55

56

As características qualitativas fundamentais da informação
contábil são comparabilidade, compreensibilidade,
confiabilidade e tempestividade.
Uma empresa arrendatária deve reconhecer contabilmente, no
início de um contrato de arrendamento financeiro, ativos e
passivos decorrentes da operação, pelo valor justo da
propriedade arrendada ou pelo valor presente dos pagamentos
mínimos do contrato, se este último for o menor valor.
O conjunto de relatórios contábil-financeiros elaborados de
acordo com a estrutura conceitual é adequado e suficiente para
o atendimento a todas as informações de que os usuários
externos necessitem.

60

O

balanço

patrimonial

representa,

quantitativa

e

qualitativamente, a posição financeira e patrimonial da
entidade em determinada data.
61

O valor adicionado por uma empresa é obtido pela diferença
entre a receita líquida obtida e o custo dos insumos fornecidos
por terceiros.

62

A elaboração da demonstração do resultado do exercício pelo
método funcional não exime a empresa da divulgação adicional
de informações das despesas segundo sua natureza.

Julgue os seguintes itens, com relação ao conceito, à classificação
e à avaliação de itens patrimoniais diversos.
63

As contas a receber são avaliadas por seu valor líquido de
realização.

64

Classificam-se no grupo de ativos não circulantes apenas os
direitos com vencimento superior a um exercício social após o
levantamento do balanço patrimonial.

65

O ajuste a valor presente de venda a longo prazo enseja
redução na conta de receita bruta de vendas.

66

Título em moeda estrangeira e com vencimento a curtíssimo
prazo, ainda que sujeito a forte oscilação cambial, pode ser
classificado como equivalente de caixa.

Acerca da forma de contabilização e mensuração de itens
patrimoniais, julgue os itens subsecutivos.
67

Considere que o valor contábil líquido de um equipamento
industrial seja R$ 10.000, o valor em uso, R$ 9.000 e o valor

Com relação aos princípios de contabilidade, aprovados pelo
Conselho Federal de Contabilidade (Resolução atualizada do CFC
n.º 750/1993), julgue os próximos itens.

líquido de venda, R$ 10.100. Nessa situação, caso a empresa
deseje continuar usando o bem em seu processo produtivo,
deverá ser constituída provisão, para a redução ao valor

57

58

Consoante o princípio da prudência, qualquer passivo deve ser
avaliado pelo maior valor sempre que sejam apresentadas
alternativas igualmente válidas para mensurar as mutações
patrimoniais.
Em atendimento ao princípio da competência, as receitas de
prestação de serviços devem ser reconhecidas nos períodos em
que ocorrerem os recebimentos.

recuperável, de R$ 1.000.
68

A expectativa de alta efetividade do hedge é condição para a
adoção da hedge accounting.

69

Considere que uma empresa tenha incorrido em custos totais
de R$ 85 para a elaboração e venda de um produto cujo preço
normal de venda seja de R$ 100, e que, em razão de

Acerca da elaboração de demonstrações contábeis, julgue os itens

necessidades financeiras urgentes, a empresa seja forçada a

de 59 a 62.

vender esse produto pelo preço de R$ 95. Nesse caso, o valor

59

Os juros pagos, os dividendos e os juros sobre o capital
próprio devem integrar, por determinação do CPC, o fluxo de
atividades de financiamento.

justo desse produto será de R$ 95.
70

Segundo a abordagem de custo, o valor justo de um item
patrimonial é o seu custo de reposição corrente.
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itens seguintes.

Acerca dos indicadores de endividamento, julgue os itens
subsecutivos.

71

81

Considere que a empresa Beta apresente, no seu
balanço patrimonial, os seguintes saldos: total de
ativos = R$ 1.400; passivo circulante = R$ 100; passivo não
circulante = R$ 300; e patrimônio líquido total = R$ 1.000.
Nessa situação, o indicador de endividamento geral da empresa
Beta é superior a 50%.

82

O índice de endividamento geral avalia a proporção do total de
ativos financiada pelo capital próprio: quanto maior for o
índice, maior será o montante de dinheiro dos credores na
entidade.

A respeito das contas que compõe o patrimônio líquido, julgue os

Na conta ações em tesouraria, de natureza devedora, são
registradas as aquisições de ações de emissão da própria
empresa.

72

O ajuste a valor justo de itens do ativo e do passivo, enquanto
não transitar pelo resultado do exercício, deve ser registrado,
em respeito ao regime de competência, na conta ajustes de
avaliação patrimonial.

73

A finalidade da reserva legal é garantir a integridade do capital
social, não podendo ser distribuída como dividendos.

Julgue os itens a seguir, a respeito do passivo.
74

O recebimento de valores a título de adiantamento feito pelo
cliente por serviços a serem prestados deve ser classificado no

Acerca da margem de contribuição, ferramenta utilizada pelas
empresas para o planejamento e a tomada de decisão, julgue o item
a seguir.
83

grupo de outras obrigações no passivo.
75

As obrigações exigíveis com prazo para liquidação dentro do
ciclo operacional da entidade devem ser classificadas no grupo
do passivo circulante.

Em relação à receita de vendas de bens e serviços de uma entidade,

Com relação aos custos, no processo de tomada de decisão, julgue
o item abaixo.
84

julgue os itens subsequentes.
76

As condições para o reconhecimento da receita da venda de
bens incluem as seguintes: a de os benefícios econômicos

A margem de contribuição unitária indica o valor com que
cada unidade de produto deve colaborar para cobrir as
despesas fixas e variáveis no período.

Os custos irrecuperáveis e os custos futuros que não se alteram
conforme a mudança de alternativa são importantes grupos de
custos a serem consideradas no processo decisório.

No que se refere à consolidação das demonstrações contábeis,
julgue os próximos itens.

fluírem para a entidade; a de os riscos, benefícios e o controle
efetivo inerentes ao bem serem transferidos para o adquirente

85

No processo de consolidação das demonstrações contábeis,
devem ser mantidos todos os saldos a receber e a pagar
decorrentes de transações entre as empresas.

86

A consolidação das demonstrações contábeis tem por
finalidade apresentar informações contábil-financeiras de
forma mais abrangente aos usuários da informação,
transformando controladora e suas controladas em uma única
empresa com personalidade jurídica.

e a receita poder ser mensurada com segurança.
77

A receita de vendas de produtos, mercadorias e prestação de
serviços decorrentes da atividade fim da empresa deve ser
mensurada pelo valor justo da contraprestação recebida ou a
receber.

78

Ao valor justo da receita de venda de bens e serviços não
devem ser incorporados os juros por operação a prazo fora dos
limites considerados normais no negócio, razão por que o valor
justo da receita pode ser menor que o valor da contraprestação
a ser recebido.

Considerando os princípios de contabilidade no setor público,
julgue os itens subsequentes.
87

Se determinado órgão público apresentar ativo real líquido
em seu balanço, o saldo patrimonial desse órgão será
obrigatoriamente positivo.

88

A soma ou agregação contábil de patrimônios autônomos
resulta em uma unidade de natureza econômico-contábil.

89

As bases de mensuração do valor original pelo custo histórico
ou pela variação desse custo histórico devem ser utilizadas em
graus distintos e combinadas, ao longo do tempo, de diferentes
formas.

90

No âmbito da contabilidade do setor público, é vedado o uso
do critério de contagem do inventário por amostragem.

Em relação aos indicadores de liquidez, julgue os próximos itens.
79

Os indicadores de liquidez são sinalizadores dinâmicos da
capacidade econômica dos negócios de uma empresa.

80

Considere que o indicador de liquidez corrente da empresa
Alfa seja igual a 1,40, e o da empresa Gama, igual a 0,40.
Nessa hipótese, o indicador revela que a empresa Alfa possui
capital circulante líquido positivo, ao passo que a empresa
Gama possui capital de giro negativo.
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Com relação às variações patrimoniais e à mensuração de ativos e
passivos, julgue os itens a seguir.
91

92

93

94

95

Se determinado órgão público tiver de registrar a amortização
de parte de seus bens, o valor da parcela a ser amortizada deve
ser registrado no resultado como decréscimo patrimonial, e, no
balanço patrimonial, representada em conta redutora do
respectivo ativo.
Os passivos contingentes são periodicamente avaliados para se
determinar se uma saída de recursos que incorpora benefícios
econômicos se tornou provável.
Caso um órgão público diminua do seu passivo elemento
decorrente do pagamento de empréstimo tomado, haverá
variação patrimonial ativa independente da execução
orçamentária.
A desincorporação de bens do patrimônio público constitui
uma variação patrimonial ativa, independente da execução
orçamentária.
O valor de reposição de um ativo depreciado pode ser
estabelecido por referência ao seu preço de compra ou de
construção, sendo vedada a comparação com ativos
semelhantes ou similares de características diversas.

Considerando os aspectos tributários contábeis, o sistema de custos
e o plano de contas do setor público, julgue os seguintes itens.
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102

As variações qualitativas expressas na demonstração das
variações patrimoniais restringem-se às receitas e despesas de
capital, devendo-se ponderar a relevância da informação.

103

A consolidação das demonstrações contábeis na esfera pública
pode ocorrer tanto no âmbito intergovernamental quanto no
intragovernamental.

Julgue os itens que se seguem, relativos às receitas e despesas
públicas e à execução orçamentária e financeira.
104

O pagamento de restos a pagar não processados implica a
realização de registros no subsistema de informações
patrimoniais e no subsistema de informações orçamentárias.

105

As receitas intraorçamentárias são a contrapartida das despesas
na modalidade aplicação.

106

A estrutura de alocação dos créditos orçamentários é
identificada na classificação funcional.

107

Os eventuais resultados positivos obtidos pelo ente público na
prestação de serviços associados ao transporte aquaviário
constituem receitas de capital.

No que diz respeito à contabilidade pública brasileira, julgue os
itens subsequentes. Para tanto, considere que a sigla SIAFI, sempre
que empregada, se refere ao Sistema Integrado de Administração
Financeira do governo federal.

96

O montante correspondente à diminuição do valor dos bens do
ativo sujeitos a desgaste pelo uso ou por causas naturais ou
obsolescência normal poderá ser computado como custo ou
encargo, em cada período de apuração, a partir da época em
que o bem for instalado, posto em serviço ou em condições de
produzir.

97

O plano de contas indica, para cada conta contábil em nível de
escrituração, o sistema contábil a que essas contas pertencem.

98

Caso um órgão público efetue pagamento a fornecedor com
acréscimo de juros por atraso no pagamento, a retenção na
fonte do imposto sobre a renda e demais contribuições
aplicáveis deverá incidir sobre o valor original da nota fiscal,
excluídos os acréscimos de mora.

108

Promover a transparência dos gastos públicos e permitir que a
contabilidade pública seja fonte de informações gerenciais são
objetivos do SIAFI.

109

Os bens de caráter permanente devem ser mensurados pelo seu
valor de custo e assim permanecer até a sua baixa.

110

Por meio do SIAFI é feito o processamento eletrônico da
execução orçamentária, financeira, patrimonial e contábil dos
órgãos da administração federal.

Acerca dos impostos, taxas e contribuições, julgue os próximos
itens.
111

Em virtude de rescisão de contrato, a multa paga por pessoa

Com relação às demonstrações contábeis aplicadas ao setor público,
segundo o MCASP 5.ª edição, julgue os itens de 99 a 103.

jurídica a pessoa jurídica isenta do IRPJ sujeita-se à incidência

99

Os depósitos em consignação efetuados por terceiros em favor
do poder público são objeto de registro no balanço financeiro.

ou qualquer outra vantagem referente às indenizações pagas ou

As autorizações legislativas para a execução de dispêndios,
bem como a previsão das receitas necessárias ao financiamento
desses gastos são expressas, no balanço orçamentário, por seus
valores brutos.

aquelas destinadas a reparar danos patrimoniais.

100

101

A inscrição de um valor em restos a pagar deve ser registrada
na demonstração dos fluxos de caixa.

do imposto de renda na fonte, exceto quando se trata de multa
creditadas em conformidade com a legislação trabalhista e

112

Os rendimentos auferidos em aplicações financeiras e em
rendimento de poupança de pessoa jurídica, sob o regime de
apuração do lucro real, deverão ser acrescidos à base de
cálculo do imposto de renda sobre pessoa jurídica (IRPJ) e da
contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL).
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A ABC Ltda. vendeu mercadorias e prestou serviços de
limpeza para a ANTAQ. No momento do pagamento, a ANTAQ
efetuou a retenção na fonte de imposto de renda (IR) dos valores
de R$ 18.000 e de R$ 96.000, relativos, respectivamente, à venda
de mercadorias e à prestação de serviços de limpeza.
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RASCUNHO

A partir dessa situação hipotética, julgue os itens a seguir, no que
tange ao tratamento contábil aplicável aos impostos e contribuições.
113

A conta de receita da ABC Ltda. será creditada no valor de
R$ 3.600.000, o qual se refere à prestação de serviços de
limpeza e à venda de mercadorias.

114

A conta PIS a compensar da ABC Ltda. será debitada no valor
de R$ 13.000, o qual se refere à prestação de serviços de
limpeza.

Em relação às retenções na fonte realizadas pela administração
pública federal, julgue os seguintes itens.
115

Não serão retidos os valores correspondentes ao IR e às
contribuições nos pagamentos efetuados às sociedades simples,
em relação às próprias receitas dessas sociedades.

116

A ANTAQ deverá efetuar a retenção do IR, da CSLL, da
COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP sobre os
pagamentos que efetuar para empresa pública municipal pelo
fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral.

117

Haverá retenção da COFINS e da contribuição para o
PIS/PASEP sobre os pagamentos efetuados pela ANTAQ na
aquisição de bens imóveis pertencentes ao ativo não circulante
da empresa vendedora.

118

Considere que a ANTAQ tenha efetuado pagamento com
atraso para uma fundação de direito privado, instituída e
mantida pelo poder público, pela prestação de serviços. Nesse
caso, a retenção da contribuição para o financiamento da
seguridade social (COFINS) deverá incidir sobre o valor da
nota fiscal, incluídos os juros e multas por atraso no
pagamento.

Com base no disposto na Lei Complementar n.º 116/2003 e na
Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil n.º 971/2009,
julgue os itens que se seguem.
119

As diárias para viagens, independentemente do valor, pagas a
servidor público federal ocupante exclusivamente de cargo em
comissão, não integram a base de cálculo para fins de
incidência de contribuições sociais destinadas à Previdência
Social e a outras entidades ou fundos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.

120

A ANTAQ está dispensada de efetuar a retenção de
contribuições sociais destinadas à Previdência Social quando
a contratação de pessoa jurídica envolver somente serviços
profissionais relativos ao exercício de profissão regulamentada
por legislação federal, desde que tais serviços sejam prestados
pessoalmente pelos sócios, sem o concurso de empregados ou
de outros contribuintes individuais.
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PROVA DISCURSIVA
•

•
•
•

Nesta prova, faça o que se pede, usando 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.
Na folha de texto definitivo, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha qualquer
assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.
Nesta prova, ao domínio do conteúdo serão atribuídos até 30,00 pontos, dos quais até 1,50 ponto será atribuído ao quesito
apresentação (legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos) e estrutura textual (organização das ideias em texto
estruturado).

Redija um texto dissertativo acerca da Conta Única do Tesouro Nacional, abordando, necessariamente, os seguintes aspectos:
<
<
<

entradas de recursos na conta; [valor: 9,50 pontos]
regras para aplicações financeiras; [valor: 9,50 pontos]
saídas de recursos da conta. [valor: 9,50 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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