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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Com respeito à legislação e à normatização contábil brasileira
vigentes, julgue os itens subsequentes.

Com relação a avaliação e mensuração de itens patrimoniais, julgue
os itens que se seguem.

51

O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) integra o
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), logo os
pronunciamentos do CPC têm aplicabilidade imediata para
todos os profissionais supervisionados pelo CFC.

61

A substância econômica do ágio pago pela expectativa de
rentabilidade futura na aquisição de uma entidade deve ser
verificada, no mínimo, anualmente, por meio de um
impairment test.

52

A Lei n.º 6.404/1976, ou Lei das Sociedades por Ações,
originalmente elaborada em consonância com as teorias da
Escola Italiana de Contabilidade, foi, nos últimos anos,
modificada para atender a convergência da contabilidade
brasileira às normas internacionais de contabilidade do IASB.

62

Na transação entre duas empresas coligadas, a mensuração do
valor justo fica prejudicada.

63

O valor justo do bem do ativo imobilizado pode ser mensurado
em função do custo de reposição do bem.

64

A fórmula Black-Scholes-Merton de precificação de opções é
uma técnica de apuração do valor justo, segundo a abordagem
de mercado.

65

Considere que uma máquina industrial tenha sido adquirida por
R$ 120 mil e, posteriormente, tenha sofrido depreciação de R$
20 mil. O valor em uso dessa máquina foi calculado em R$ 95
mil e seu valor líquido de venda foi apurado em R$ 97,5 mil.
Nessa situação, caso a empresa deseje manter o bem em
operação, deveria constituir provisão para redução ao valor
recuperável de R$ 5 mil.

66

O valor da depreciação de um ativo imobilizado pode ser
calculado por vários métodos, mas, uma vez escolhido, o
método deve ser mantido até a baixa do ativo em questão.

53

A venda de uma marca desenvolvida por determinada empresa
implica a baixa do intangível correspondente contra uma conta
de custo ou despesa e o registro do valor efetivamente recebido
contra uma conta de receita, para posterior apuração do
resultado obtido na transação.

Relativamente às disposições das Leis n.º 11.941/2009 e
n.º 12.249/2010 e às respectivas alterações e legislações
complementares, julgue os próximos itens.
54

55

A Lei n.º 12.249/2010 estabelece prazos e condições para o
parcelamento de débitos de fundações públicas federais com a
Secretaria da Receita Federal.
Compete ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais —
colegiado paritário integrante da estrutura do Ministério da
Fazenda — julgar os recursos especiais relativos à aplicação da
legislação relacionada a tributos sob gestão da Secretaria da
Receita Federal.

Julgue os seguintes itens, acerca da elaboração das principais
demonstrações contábeis previstas pelo CPC.

Com relação ao tratamento contábil de itens patrimoniais, julgue os
itens a seguir.
67

O tempo é um fator que diferencia provisões para
contingências de reservas para contingências: as primeiras
referem-se a eventos passados, e as últimas, a futuros.

68

Os custos de transação incorridos na aquisição de ações de
emissão própria devem ser registrados em conta do patrimônio
líquido, como acréscimo ao custo das ações em tesouraria,
no momento da aquisição.

56

As transações entre os proprietários da empresa e a própria
empresa que geram impacto sobre o patrimônio social
classificam-se como resultados abrangentes.

57

Segundo recomendação do CPC, o pagamento de juros sobre
o capital próprio deve integrar, preferencialmente, o fluxo de
atividades de financiamento.

69

O balanço patrimonial é a demonstração contábil estática que
apresenta, em termos qualitativos, a posição financeira e
patrimonial da entidade em data determinada.

As características dos passivos exigíveis incluem constituir
obrigação líquida e certa, mensurável monetariamente e com
fato gerador passado.

70

Por ocasião do balanço patrimonial, eventuais saldos
remanescentes de Imposto sobre operações financeiras (IOF)
sobre importações a prazo a pagar devem ser atualizados pela
variação cambial registrada no período.

58

59

A administração de uma entidade, a partir de avaliações de
fatores históricos e setoriais e da natureza da própria entidade,
pode optar, na demonstração do resultado do exercício, pela
classificação por natureza das despesas.

60

A demonstração do resultado abrangente pode ser incorporada
à demonstração de mutações do patrimônio líquido; nesse caso,
a demonstração do resultado abrangente deve ser iniciada
pelo resultado líquido do período, conforme apurado na
demonstração do resultado do exercício.

Julgue o item abaixo, relativo a receitas e despesas.
71

Os aumentos de benefícios econômicos empresariais em
espécie relacionados a contribuições dos detentores de
instrumentos patrimoniais, que gerem aumento do patrimônio
líquido, denominam-se receita.
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grupo de contas
ativo circulante
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ano 1
110

ano 2
95

realizável a longo prazo

184

192

ativos de caráter permanente

390

445

passivo circulante

90

106

exigível a longo prazo

200

236

patrimônio líquido

394

390

4.000

4.600

320

400

ativo não circulante

receitas operacionais
lucro operacional líquido

Considerando que a tabela acima, cujos valores estão descritos em
R$ milhões, tenha sido extraída da contabilidade de determinada
empresa ao longo de dois exercícios consecutivos, julgue os itens
subsequentes.
72

O aumento dos ativos de caráter permanente do ano 1 para
o ano 2 foi financiado, principal ou exclusivamente, com
recursos onerosos de terceiros.

73

O índice de liquidez geral do ano 1 foi superior ao índice de
liquidez geral do ano 2.

74

A rentabilidade dos recursos próprios piorou do ano 1 para o
ano 2.

75

A margem operacional líquida do ano 2 foi inferior à do ano 1.

76

A relação entre passivos onerosos e ativo total foi mais
favorável no ano 1.

77

A relação entre as fontes de recursos deteriorou-se do ano 1
para o ano 2.
custos variáveis unitários

R$

matéria-prima direta

15

mão de obra direta

7

custos indiretos variáveis de produção

8

despesas variáveis sobre vendas

2

custos fixos no período
custos indiretos fixos de produção

300 mil

despesas administrativas e de vendas fixas

500 mil

Determinada empresa incorreu nos custos e nas despesas
mostrados acima, em um período em que foram produzidas 25 mil
unidades de seu único produto e vendidas 20 mil unidades desse
produto, não havendo quaisquer espécies de estoques iniciais nem
de estoques finais de produtos em processamento.
Com base nessa situação hipotética e considerando que os dados
acima descritos sejam os únicos dados relevantes, julgue os
próximos itens.
78

O custo unitário dos produtos vendidos, pelo método do
custeio por absorção, é igual a R$ 45.

79

O estoque final de produtos acabados, apurado pelo método
do custeio variável, apresenta valor superior a R$ 200 mil.

80

A diferença entre o lucro operacional líquido do período
apurado pelo método do custeio por absorção e o apurado pelo
método do custeio variável é inferior a R$ 70 mil.

RASCUNHO
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Julgue os itens a seguir, com relação à aplicação dos princípios
de contabilidade sob a perspectiva do setor público e ao Sistema de
Contabilidade Federal (SCF) no âmbito da Universidade de Brasília
(UnB).
81

Compete ao órgão setorial de contabilidade da UnB manter e
aprimorar o plano de contas e o processo de registro
padronizado dos atos e fatos no âmbito dessa universidade.

82

Ao efetuar o registro dos atos e fatos contábeis com base no
valor justo, a UnB mantém o valor original dos seus
componentes patrimoniais.

83

Além da padronização e consolidação das contas nacionais,
o SCF deve promover o acompanhamento contínuo das normas
contábeis no âmbito dos órgãos setoriais de contabilidade da
UnB, de modo a garantir que os princípios de contabilidade
sejam respeitados.

Relativamente ao objeto e campo da contabilidade aplicada ao setor
público e à composição do patrimônio da UnB, julgue os itens que
se seguem.
84

85

Não cabe aos subsistemas contábeis mantidos pela UnB
subsidiar a administração da universidade na avaliação das
metas estabelecidas pelo planejamento.
Na qualidade de entidade governamental, a UnB deve observar
todas as normas e técnicas próprias da contabilidade aplicada
ao setor público.
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No que concerne à classificação das transações e ao sistema de
custos no âmbito da UnB, julgue os itens subsecutivos.
91

São de natureza administrativa as transações originadas de
fatos que afetem o patrimônio da UnB, mesmo que não
decorram da execução do orçamento.

92

Na geração de informação de custo, a UnB deve adotar
obrigatoriamente o princípio contábil da competência, devendo
realizar ajustes quando algum registro for efetuado de forma
diferente.

Com relação às regras de integridade do plano de contas aplicado
ao setor público, julgue os seguintes itens.
93

Uma conta marcada com o atributo P somente pode ser
movimentada em contrapartida a uma conta de passivo
financeiro se houver a respectiva execução orçamentária.

94

Em caso de necessidade, a UnB pode efetuar o lançamento
de uma conta de natureza patrimonial em contrapartida a uma
conta de natureza orçamentária, desde que os totais lançados
a débito e a crédito apresentem valores iguais.

Julgue os itens a seguir, relacionados à estrutura e às instruções de
preenchimento das demonstrações contábeis aplicadas ao setor
público.
95

Não deverão ser incluídas no processo de consolidação das
demonstrações contábeis as parcelas do ativo imobilizado
ou intangível que corresponderem a resultados ainda não
realizados.

96

A demonstração dos fluxos de caixa (DFC) da UnB pode ser
elaborada tanto pelo método direto quanto pelo método
indireto.

Considere que as seguintes transações tenham sido registradas pela
área de contabilidade da UnB, durante o exercício de 2014.
I.

Compra de um veículo à vista, com entrega imediata do
bem.
II. Pagamento de obrigações decorrentes de restos a pagar
inscritos em 2013.
III. Recebimento de depósitos de terceiros passíveis de
devolução.
IV. Recebimento de bem em doação.

No que se refere aos conceitos e às etapas das receitas e despesas
públicas e ao processo de execução orçamentária e financeira,
julgue os seguintes itens.

Com base nas informações acima, julgue os próximos itens.
86

No evento II foi configurada uma variação patrimonial
quantitativa diminutiva visto que, no momento do pagamento
da obrigação, houve redução de valor na conta de caixa e
equivalente de caixa da UnB.

87

Ao efetuar o registro do evento III, o resultado patrimonial da
UnB não foi afetado, pois essa transação representou apenas
uma variação patrimonial qualitativa.

88

Os eventos I e IV geraram uma variação patrimonial
quantitativa aumentativa, uma vez que os bens passaram a
compor o patrimônio da UnB.

Julgue os itens subsequentes, relativos aos procedimentos contábeis
de mensuração de ativos e passivos que devem ser efetuados pela
UnB.
89

Não é possível o reconhecimento de provisão caso não possa
ser feita estimativa confiável do valor da obrigação.

90

Mesmo que sejam atendidos os critérios de reconhecimento
de ativos, o gasto realizado na geração interna de um ativo
intangível deve ser reconhecido como variação patrimonial
diminutiva.

97

A restituição de ingressos extraorçamentários, que são recursos
financeiros de caráter temporário, deve ser precedida de
autorização legislativa.

98

As transferências para uma unidade supervisionada que tenham
destinação específica em legislação vigente não devem constar
dos limites de saques aprovados para a unidade orçamentária
detentora dos créditos orçamentários.

99

A nota de empenho de despesa pode representar o instrumento
de contrato, se esse instrumento for facultativo.

Com referência ao uso da conta única do tesouro nacional e ao
atendimento das regras de suprimento de fundos no âmbito da UnB,
julgue os itens subsecutivos.
100

A insuficiência de saldo para o atendimento da despesa na nota
de empenho impede a efetivação de qualquer transação ou
saque com o cartão de pagamento de suprimento de fundos.

101

Caso uma ordem bancária seja cancelada no mesmo dia de
sua emissão, o valor cancelado recompõe, no dia seguinte,
a disponibilidade da unidade gestora.
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Julgue o item abaixo, considerando os procedimentos estabelecidos
no Manual de contabilidade aplicada ao setor público
(MCASP).
102

Os procedimentos contábeis orçamentários contemplados no
MCASP mantêm a base normativa estabelecida para a
elaboração e execução do orçamento nos três níveis de
governo.
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111

O prazo estabelecido para o recolhimento ao Tesouro Nacional
dos valores de impostos e contribuições retidos independe
de a entidade responsável pela retenção ser órgão da
administração pública federal direta ou ser empresa pública ou
sociedade de economia mista.

112

Se determinado órgão público contratar um consórcio de
empresas para a execução de obras de reformas em prédios
públicos, a retenção dos impostos e contribuições devidos
deverá ser efetuada em nome da cada empresa participante do
consórcio.

113

O valor de subempreitadas sujeitas ao ISS deve ser excluído da
base de cálculo desse imposto quando da apuração do valor
devido pela obra completa.

114

É vedada a constituição do beneficiário de determinado serviço
como contribuinte do ISS, ainda que o prestador do serviço
não possa ser encontrado.

No que diz respeito ao regime contábil que deve ser adotado pela
UnB, julgue os itens subsequentes.
103

104

A receita orçamentária será contabilizada junto com o fato
gerador quando o recebimento de valores provenientes da
venda de serviços ocorrer concomitantemente à prestação de
serviço.
Para o reconhecimento do 13.º salário a ser pago no final do
ano, devem ser registradas, a cada mês trabalhado, uma
despesa orçamentária e uma variação patrimonial diminutiva.

Julgue os itens a seguir, a respeito do tratamento contábil dos
impostos e contribuições, bem como das retenções na fonte
realizadas pela administração pública federal.
105

Todo órgão da administração pública federal que efetuar
pagamento a pessoa jurídica de direito privado pela prestação
de serviços de limpeza e conservação estará sujeito à retenção
na fonte da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL).

106

A contribuição destinada à previdência social devida pelo
segurado empregado deve ser descontada pela empresa e
recolhida em conjunto com as contribuições patronais,
mediante a aplicação da correspondente alíquota, de forma
não cumulativa.

107

Impostos reais são aqueles que não consideram aspectos
pessoais ou subjetivos em sua incidência.

108

O imposto, independentemente de seu fato gerador, deve ser
contabilizado como devido no momento em que se verifiquem
as circunstâncias materiais necessárias a que se produzam os
efeitos próprios desse imposto.

Julgue os itens de 109 a 114, com base na legislação que trata de
impostos e contribuições devidos por unidades da administração
pública. Nesse sentido, considere que a sigla ISS, sempre que
utilizada, refere-se a imposto sobre serviços de qualquer natureza.
109

110

Para efeito da tributação e da arrecadação da contribuição
social destinada à previdência social, os órgãos da
administração pública direta e indireta são equiparados às
empresas.
Considere que uma entidade contrate jogadores de futebol com
dezoito anos de idade, no âmbito de um programa de incentivo
ao esporte destinado à formação de novos talentos, com
previsão de pagamento de bolsas de aprendizagem. Nessa
situação, o pagamento, pelos atletas, da contribuição para o
regime geral de previdência social não será obrigatório.

Com base nas normas legais do Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público (PASEP), julgue os itens que se
seguem.
115

Se determinado crédito for baixado como perda, mas em
momento posterior for recuperado, então o valor
correspondente ao referido crédito integrará, para efeito de
incidência da contribuição para o PASEP, o faturamento
mensal da empresa.

116

Se determinado serviço for prestado a pessoa jurídica
domiciliada no exterior e o pagamento desse serviço constituir
ingresso de divisas no Brasil, a alíquota do PASEP será
reduzida a zero.

117

Considere que uma entidade, anteriormente tributada com base
no lucro presumido, passe a adotar o regime de tributação com
base no lucro real e, em decorrência dessa opção, sujeite-se à
incidência não cumulativa da contribuição do PASEP. Nessa
situação, a entidade terá direito a desconto correspondente ao
aproveitamento do crédito presumido.

A respeito das obrigações tributárias acessórias, julgue os itens
seguintes. Nesse sentido, considere que a sigla DIRF, sempre que
utilizada, refere-se a declaração do imposto sobre a renda retido na
fonte.
118

Se o saldo de salários referente a mais de um mês for pago
integralmente em parcela única, o montante total deverá ser
informado na DIRF no mês do efetivo pagamento.

119

Considere que determinado órgão público efetue o pagamento
de aluguel, ou arrendamento a pessoa jurídica domiciliada no
exterior, sem realizar a retenção do imposto de renda na fonte.
Nessa situação, a apresentação da DIRF, por parte dessa
pessoa jurídica, é dispensada.

120

Os órgãos públicos estão dispensados de apresentar a guia de
recolhimento do FGTS e informações à previdência social
(GFIP) relativa aos servidores estatutários filiados a regimes
trabalhista e previdenciário próprios.
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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 que ultrapassar a extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado. Será também
desconsiderado o texto que não for escrito no local especificamente determinado.
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.
Ao domínio do conteúdo serão atribuídos até 20,00 pontos, dos quais até 1,00 ponto será atribuído ao quesito apresentação
(legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos) e estrutura textual (organização das ideias em texto estruturado).

Dos 3.209 brasileiros presos no exterior em 2013, 963 (30% do total) eram suspeitos de traficar
drogas. Em números absolutos, 1.108 brasileiros presos se concentram na Europa. Desses, 496 estão
atrás das grades por tráfico. Além dos dois brasileiros na Indonésia — Marco Archer, que já foi executado,
e Rodrigo Gularte, que aguarda execução no corredor da morte —, não há outros condenados à pena de
morte no exterior. Ao todo, há brasileiros presos em trinta e nove países. O levantamento também revela
que o tipo de crime cometido por brasileiros muda conforme o continente. Em todos eles, há a incidência
do tráfico de drogas e do homicídio.
O Globo. 20/1/2015. p.5 (com adaptações).

Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema.
AS DROGAS ILÍCITAS E A SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA

Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos:
<
<
<

as drogas na sociedade contemporânea; [valor: 6,50 pontos]
o negócio lucrativo das drogas; [valor: 6,50 pontos]
o narcotráfico e o crime organizado global. [valor: 6,00 pontos]
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