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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21

Determinada indústria que opera com uma estimativa de
valor residual de 10% para todos os itens de seu imobilizado
produtivo adquiriu um maquinário produtivo por R$ 200.000.
A depreciação é realizada pelo método de unidades produzidas e a
capacidade produtiva da máquina foi estimada em 2 milhões de
peças. No primeiro e no segundo exercícios sociais, essa máquina
produziu 250.000 peças/ano; no terceiro ano, a produção da
máquina foi de 300.000 peças. Toda a depreciação foi
adequadamente contabilizada, de acordo com a competência
contábil.
De acordo com essa situação hipotética, o valor contábil líquido da
máquina ao final do terceiro ano de atividade, em reais, foi de
A
B
C
D
E

108.000.
120.000.
128.000.
72.000.
80.000.

QUESTÃO 22

Assinale a opção correta com base nos entendimentos do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis.
A Um arrendamento mercantil em que se transferem
substancialmente os riscos e benefícios inerentes ao ativo deve
ser classificado como financiamento.
B O custo de transação incorrido na captação de recursos por
emissão primária de ações deve ser contabilizado como
despesa do período em que ocorreu.
C As subvenções governamentais podem ser classificadas em
relacionadas a ativos ou relacionadas a empresas.
D A receita de subvenção lançada como reserva de incentivos
fiscais compõe a base de cálculo do imposto de renda.
E Um arrendamento mercantil será financeiro quando o tempo de
duração do contrato ultrapassar 50% da vida útil do bem
arrendado.
QUESTÃO 23

Com relação a valor justo, assinale a opção correta.
A O critério para definição do valor justo de um terreno é o
menor valor entre os melhores usos possíveis para esse terreno.
B O valor justo é um valor objetivamente construído a partir da
observação dos preços de mercado ou dos custos da empresa.
C O valor justo de um ativo, com custo contábil de R$ 100 e
sujeito a gastos de comercialização de R$ 5 é, em função disso,
R$ 95.
D O modelo de precificação de opções de Black-Scholes-Merton
busca determinar o valor justo de uma opção por meio de uma
abordagem de custo.
E Pela abordagem de mercado o preço de cotação de um ativo é
o seu valor justo.

QUESTÃO 24

Com base na normatização contábil em vigor, assinale a opção
correta.
A O custo padrão, desde que apoiado nos princípios de
contabilidade, é uma metodologia aceitável para fins
societários e fiscais.
B Na avaliação de um imobilizado, a substância econômica é
uma variável acessória e a vida útil, uma variável determinante.
C A existência de um ativo com valor contábil líquido de R$ 100,
mas com valor de mercado de R$ 80 implica a contabilização
da perda de valor recuperável.
D Aplicação financeira de prazo fixo, indexada à variação
cambial, é um equivalente de caixa.
E Debênture cujo valor possa ser convertido em ações é um título
de crédito com derivativo embutido.
Tabela para as duas próximas questões
2012
(em R$)

(em R$)

2014
(em R$)

36.800

102.000

241.000

181.600

358.500

875.200

Passivo Circulante

82.000

185.000

318.500

Passivo não circulante

26.500

52.000

141.000

109.900

223.500

656.700

exercício
Ativo circulante
Ativo não circulante

Patrimônio Líquido

2013

QUESTÃO 25

De acordo com as informações apresentadas na tabela,
A se o estoque de 2012 for igual a R$ 9.200 e o de 2013, o triplo
disso, então a liquidez seca de 2013 será inferior à de 2012.
B pode-se chegar à liquidez imediata a partir da liquidez
corrente, se excluídos do cálculo o caixa e os equivalentes a
caixa.
C a liquidez corrente de 2014 é o dobro da liquidez corrente de
2012.
D caso o montante de ativos de caráter permanente tenha sido
constante durante todo o período, então a liquidez geral terá
sido crescente nesse mesmo período.
E caso a liquidez seca de 2014 seja 0,60, o volume de estoques
do ano 2014 será inferior a R$ 60.000.
QUESTÃO 26

Ainda em relação aos dados apresentados na tabela, assinale a
opção correta no que se refere à análise horizontal e vertical do
período mencionado.
A O menor passivo circulante relativo foi o de 2012.
B Em relação ao total de capitais próprios e de terceiros ao longo
do triênio, o passivo não circulante foi constante.
C O ativo não circulante foi relativamente maior no ano de 2014
que nos demais anos.
D O patrimônio líquido relativo de 2012 foi maior do que o de
2013.
E O ativo circulante de 2012 foi inferior a 15% do ativo total.
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Tabela para as duas próximas questões
posições contábeis

Em determinada empresa, os custos variáveis de produção
por unidade produzida correspondem a R$ 25; as despesas variáveis
de administração e venda, a R$ 2 por unidade vendida; os custos
gerais fixos de produção, a R$ 300.000; e as despesas de

R$

integralização de capital em espécie

100.000

vendas líquidas

400.000

impostos sobre vendas

120.000

custo das mercadorias vendidas

200.000

despesa de depreciação

15.000

administração e venda fixas, a R$ 180.000. A empresa trabalha com

despesas administrativas e comerciais

uma margem de contribuição de 32% do preço de venda. No último

lucro na venda de imobilizado

30.000

imposto de renda e contribuição social sobre o lucro

13.000

exercício, foram produzidas 50.000 unidades de seu único produto,

receitas financeiras (efetivamente recebidas)

140.000

3.000

tendo sido vendidos 80% dessas unidades. Não havia estoques

despesas financeiras (efetivamente pagas)

10.000

iniciais.

dividendos pagos

15.000

despesas diversas

6.000

QUESTÃO 27

Nessa situação,

A o ponto de equilíbrio econômico é menor que o ponto de
equilíbrio contábil.

despesa com perdas em créditos de liquidação
duvidosa
recebimento por imobilizado alienado

150.000

recebimentos de clientes

295.000

pagamento por compra de imobilizado

20.000

desconto de duplicatas

50.000

pagamentos de fornecedores, impostos e salários

B caso a empresa aumente suas vendas em 10%, ela terá um
aumento no seu lucro antes do imposto de renda equivalente a
50%.
C se a empresa tivesse vendido todas as unidades produzidas,
teria obtido um lucro antes do imposto de renda superior a
R$ 200.000.
D o ponto de equilíbrio contábil é de R$ 1.500.000.
E a margem de contribuição unitária é superior a R$ 13.
QUESTÃO 28

Ainda com referência situação hipotética apresentada, é correto
afirmar que o custo unitário, em reais, apurado pelo método do
custeio variável é de

A 33.
B 40.
C 25.
D 27.
E 31.

10.000

despesas pagas antecipadamente
aumento do saldo de empréstimos de curto prazo

330.000
26.000
100.000

A tabela acima contém informações relativas às posições contábeis,
com valores em reais, de determinada empresa em certo exercício
social.
QUESTÃO 29

Tendo como referência as informações da tabela e assuntos a ela
correlatos, assinale a opção correta a respeito da demonstração do
resultado do exercício.
A O lucro antes do imposto de renda e da CSLL somou
R$ 52.000.
B As outras receitas e despesas somam R$ 7.000.
C A demonstração apurada segundo a Lei das Sociedades por
Ações inicia-se com as vendas líquidas.
D O lucro bruto somou R$ 80.000.
E O lucro líquido do exercício totalizou R$ 13.000.
QUESTÃO 30

Ainda com relação aos dados apresentados na tabela, assinale a
opção correta acerca da demonstração dos fluxos de caixa (DFC).
A A utilização do método indireto obriga a conciliação entre o
lucro líquido e o fluxo de caixa das atividades operacionais.
B Pelo método direto, a DFC inicia-se pelo valor do lucro
líquido.
C O caixa líquido consumido nas atividades operacionais foi de
R$ 18.000.
D No método indireto, a depreciação é uma dedução do caixa das
atividades operacionais.
E Variações positivas no capital social representam adições no
caixa das atividades de investimento.
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QUESTÃO 31

QUESTÃO 34

Com relação a contas ativas diversas, assinale a opção correta.
A Um ativo que possa ser vendido em uma eventual necessidade
financeira da empresa é um item de estoque.
B Os direitos realizáveis devem ser registrados, no ativo
realizável a longo prazo, em até 360 dias do encerramento do
exercício social.
C Uma patente desenvolvida pela própria empresa deve ser
registrada no intangível e mensurada a valor justo.
D Um ativo intangível com vida útil definida, apesar de ser
objeto de amortização, também está sujeito a teste de
impairment.
E A contabilização da provisão para perda em contas a receber
deve ser realizada de forma prospectiva.
QUESTÃO 32

No que se refere ao passivo exigível, assinale a opção correta.
A A indenização trabalhista mensurável, já julgada, e que
provavelmente gerará um desembolso deve ser evidenciada em
nota explicativa, por ser um passivo contingente.
B Os itens classificados no passivo circulante vencem,
necessariamente, até o final do próximo exercício social.
C Caso a empresa detenha saldo de ICMS a seu favor, este
deverá ser registrado a débito da conta de ICMS a recolher.
D O passivo de um contrato de empréstimo com liberações
segundo um cronograma deve ser registrado na medida em que
ocorrerem essas liberações.
E Os empréstimos contraídos devem ser mensurados,
inicialmente, pelo seu valor justo deduzido dos custos de
transação a ele diretamente atribuíveis.
Tabela para as duas próximas questões
saldos iniciais
capital social
reservas de capital

R$

movimentações

R$

100.000 aumento de capital social

50.000

5.000 gastos com emissão de ações

1.000

reservas de lucros

10.000

ajustes de avaliação
patrimonial (credor)

900

outros resultados
abrangentes

3.000

constituição de reserva de
incentivos fiscais

2.500

aquisição de ações
emissão própria

5.000

de

resultado líquido do período

6.700

constituição de reserva legal

2.000

distribuição de dividendos

4.700

ganhos de
patrimonial

1.500

equivalência

De acordo com os dados mostrados na tabela, o montante de
variações em outros resultados abrangentes, em reais, é de
A 4.000.
B 3.900.
C 2.400.
D 900.
E 4.900.
QUESTÃO 35

Assinale a opção correta acerca dos princípios de contabilidade
aplicados ao setor público.
A Em atendimento ao princípio do registro pelo valor original, o
registro dos componentes patrimoniais deve basear-se em seu
custo histórico.
B O princípio da entidade se afirma para o ente público pela
identificação do patrimônio existente em cada entidade
governamental.
C Para atender ao princípio da oportunidade, as variações
patrimoniais devem ser reconhecidas em sua totalidade, mesmo
que as formalidades legais para sua ocorrência não sejam
cumpridas.
D Para atender ao princípio da continuidade, uma entidade
pública, independentemente da destinação social do seu
patrimônio, deverá continuar em operação mesmo após o
término da sua finalidade.
E Segundo o princípio da prudência, na aplicação de
procedimentos de mensuração devem ser considerados valores
que causem o menor impacto possível no patrimônio da
entidade pública.
QUESTÃO 36

Com relação às finalidades e competências do Sistema de
Contabilidade Federal (SCF), assinale a opção correta.
A É função do SCF evidenciar os custos dos programas e das
unidades da administração pública federal.
B Entre os objetivos do SCF não se inclui a convergência aos
padrões internacionais de contabilidade.

De acordo com os dados apresentados na tabela, o saldo final das
reservas de lucros, em reais, é

C A conciliação da Conta Única do Tesouro Nacional com as
disponibilidades no Banco Central do Brasil não é de
competência do SCF.

A
B
C
D
E

E Cabe ao SCF promover a padronização e a consolidação das
contas dos entes subnacionais.

QUESTÃO 33

10.000.
4.500.
14.500.
12.500.
12.000.

D As operações de natureza financeira que não estejam
compreendidas na execução orçamentária não devem ser
objeto de registro e controle contábil por parte do SCF.
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QUESTÃO 40

Assinale a opção correta acerca da contabilidade aplicada ao setor
público (CASP) e da composição do patrimônio público.

Em relação aos critérios de mensuração de passivos, assinale a
opção correta.

A Para que sejam reconhecidos como ativos no setor público os
recursos não precisam ser resultado de eventos passados.
B Os passivos mantidos essencialmente para fins de negociação
devem ser classificados no grupo não circulante.
C Entende-se por recursos controlados os ativos em que a
entidade detém o controle, os riscos e os benefícios deles
decorrentes, ainda que não tenha o direito de propriedade.
D Os serviços sociais devem observar parcialmente as normas e
técnicas próprias da CASP com vistas a garantir procedimentos
suficientes de prestação de contas e instrumentalização do
controle social.
E Para a classificação dos elementos patrimoniais em circulante
e não circulante, devem-se considerar os atributos financeiro
(F) e patrimonial (P).

A Os passivos contingentes devem ser reconhecidos em conta de
variações patrimoniais diminutivas no plano de contas aplicado
ao setor público (PCASP).

QUESTÃO 38

A respeito da classificação e realização das variações patrimoniais,
assinale a opção correta.
A A contratação de operação de crédito em moeda estrangeira
para pagamento no longo prazo ensejará o registro de uma
variação patrimonial quantitativa diminutiva.
B A baixa de um bem de uso considerado inservível não
representa uma variação patrimonial.
C A extinção de um passivo, em razão do seu pagamento, deve
ser registrada como uma variação patrimonial quantitativa
aumentativa.
D Uma variação patrimonial aumentativa deve ser reconhecida no
momento da ocorrência do fato gerador do imposto,
independentemente de sua arrecadação.
E O recebimento de veículo em doação para uso na atividade
operacional da entidade pública deve ser registrado como uma
variação patrimonial qualitativa.
QUESTÃO 39

Assinale a opção correta no que diz respeito aos critérios de
mensuração de ativos.
A Uma nova reavaliação será necessária se o valor justo de um
ativo diferir materialmente do seu valor contábil registrado.
B O procedimento de redução ao valor recuperável pode
substituir o procedimento de depreciação em caso de perda de
potencial de serviços de um ativo.
C Mesmo que gerem benefícios econômicos futuros, os gastos
posteriores ao registro de elemento do ativo imobilizado
devem ser reconhecidos como despesas do período.
D A impossibilidade de valoração de um ativo intangível obtido
a título gratuito impede a sua evidenciação.
E A depreciação deve ser aplicada tanto para os elementos
patrimoniais tangíveis quanto para bens intangíveis.

B As provisões se distinguem dos demais passivos porque
independem da expectativa de saída de recursos.
C Uma provisão não deve ser constituída caso sejam incertos o
prazo ou o valor da obrigação.
D A obrigação cujo valor não possa ser confiavelmente estimado
será considerada um passivo contingente.
E Para refletir a melhor estimativa corrente, as provisões devem
ser reavaliadas mensalmente.
QUESTÃO 41

Com relação ao tratamento contábil aplicável aos impostos
e contribuições, assinale a opção correta.
A Caso os tributos sejam recebidos antes da ocorrência do fato
gerador, um passivo deve ser registrado em contrapartida à
entrada de recursos no ativo.
B No tratamento contábil aplicável aos impostos não cabe a
constituição de ajuste de perdas de créditos.
C O ente recebedor poderá reconhecer um crédito a receber em
contrapartida a uma variação patrimonial aumentativa,
independentemente da arrecadação do tributo pelo ente
transferidor.
D A transferência do recurso resultante de repartição tributária
não afetará a situação líquida patrimonial do ente transferidor.
E No registro contábil do tributo, é desnecessário considerar a
modalidade de lançamento tributário aplicável, se de ofício,
por declaração ou homologação.
QUESTÃO 42

Assinale a opção correta relativa ao sistema de informação de
custos no setor público.
A O valor social, que deve proporcionar maior transparência e
evidenciação do uso dos recursos públicos, inclui-se entre os
atributos da informação de custos.
B O contabilista é o profissional responsável pela análise,
avaliação e verificação da consistência das informações de
custos.
C Para fins de elaboração da demonstração do resultado
econômico (DRE), deve-se considerar a receita orçamentária
dos serviços prestados, dos bens e dos produtos fornecidos.
D No método de custeio pleno, todos os custos de produção
devem ser apropriados aos produtos e serviços.
E O desembolso representa o dispêndio de um ativo ou a criação
de um passivo para obter um produto ou serviço.
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QUESTÃO 43

QUESTÃO 45

Acerca da estrutura do PCASP, assinale a opção correta.
A A baixa de um passivo permanente pode ser efetuada em
contrapartida à conta caixa e equivalente de caixa, haja vista
eles pertencerem à mesma natureza de informação.
B Por serem contas de resultado, os valores registrados na
Classe 3 (variação patrimonial diminutiva) e na Classe 4
(variação patrimonial aumentativa) devem ser encerrados ao
final de cada exercício.
C Para facilitar a análise das informações de acordo com a sua
natureza, o PCASP está estruturado em quatro sistemas de
contas: orçamentário, financeiro, patrimonial e de controle.
D Os entes da Federação deverão manter plano de contas com
pelo menos cinco níveis e suas contas contábeis deverão ser
detalhadas conforme as necessidades de registro de cada ente.
E Os passivos que não são submetidos ao processo de execução
orçamentária devem integrar o passivo permanente.

No que se refere aos conceitos, etapas, estágios e categorias
econômicas das despesas públicas e das receitas públicas, assinale
a opção correta.
A Com vistas a evitar que a execução da despesa orçamentária
ultrapasse a arrecadação efetiva, o reconhecimento da receita
orçamentária deve ser efetuado no momento do seu
lançamento.
B Para a correta apuração do valor do passivo financeiro, a fase
em liquidação deverá ser registrada quando houver uma
lacuna temporal entre o momento da entrega do bem
e o término da fase de liquidação da despesa.
C A execução de despesa da competência de unidades do ente da
Federação, ainda que legal e tecnicamente possível, não poderá
ser totalmente delegada.
D A doutrina classifica como originária a receita pública obtida
pelo poder público por meio da soberania estatal.
E Na elaboração do projeto de lei orçamentária, os recursos
arrecadados em anos anteriores devem ser classificados como
superávit financeiro.
QUESTÃO 46

Assinale a opção correta acerca da execução orçamentária
e financeira.

QUESTÃO 44

Considere as seguintes transações efetuadas no primeiro
exercício financeiro encerrado de determinada entidade do setor
público.
I

Previsão da receita orçamentária e fixação da despesa
orçamentária no valor de R$ 100.000.
II Lançamento de impostos no valor de R$ 80.000, tendo sido
arrecadados 70% desse valor.
III Empenho, liquidação e pagamento de despesas com água, luz
e telefone no valor de R$ 20.000.
IV Recebimento de imóvel em doação no valor de R$ 60.000.
V Aquisição de equipamento para uso nas atividades operacionais
no valor de R$ 46.000, com recebimento imediato do bem,
tendo sido 50% do valor pago à vista e o restante inscrito em
restos a pagar.

A Desde que seja devidamente justificada, a solicitação
de recursos financeiros poderá exceder os limites
estabelecidos nos decretos de programação financeira anuais.
B Os compromissos em moeda estrangeira devem ser
programados de acordo com a moeda correspondente a cada
País e convertidos em reais na data de encerramento dos
balanços públicos.
C É necessário haver saldo bancário ou recurso financeiro para
que as unidades orçamentárias possam efetuar a movimentação
dos créditos.
D Caso sejam promulgados nos últimos quatro meses
do exercício em que foram autorizados, os créditos
suplementares poderão vigorar até o término do exercício
financeiro subsequente.
E Quando houver a permuta de bens cujos valores não sejam
coincidentes, o valor do empenho para aquisição desse bem
mediante permuta deverá limitar-se à diferença a ser paga, caso
exista.
QUESTÃO 47

Com base nas informações apresentadas, assinale a opção correta
no que diz respeito ao fechamento das demonstrações contábeis
aplicadas ao setor público.
A No balanço patrimonial, os valores inscritos em restos a pagar
não processados devem ser evidenciados no grupo de contas
do passivo circulante.
B No balanço orçamentário, o resultado
do exercício foi deficitário em R$ 10.000.

orçamentário

C O resultado patrimonial do exercício apurado na demonstração
das variações patrimoniais foi superavitário em R$ 96.000.
D Na demonstração dos fluxos de caixa, a aquisição de
equipamento deve ser registrada como desembolso no fluxo de
caixa das atividades operacionais.
E No balanço financeiro, o resultado financeiro do exercício
apresentou superávit no valor de R$ 37.000.

Com relação ao funcionamento da conta única do Tesouro
Nacional, assinale a opção correta.
A Os órgãos setoriais de programação financeira não poderão
encerrar, por iniciativa própria, as contas correntes que
estiverem sem movimentação.
B Por ser a conta única do Tesouro Nacional uma conta
unificada, os órgãos e entidades que dela fazem parte não
possuem controle imediato dos gastos sobre suas
disponibilidades financeiras.
C A conta única do Tesouro Nacional é mantida no Banco
do Brasil e a sua operacionalização é efetuada por meio
de documentos registrados no Banco Central do Brasil.
D Em caso de devolução de recursos, a unidade gestora
favorecida deverá promover o cancelamento da ordem bancária
INTRA–SIAFI para que os recursos retornem à unidade
gestora de origem.
E As entidades não integrantes do orçamento fiscal e da
seguridade social não podem efetuar aplicações financeiras na
conta única do Tesouro Nacional.
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QUESTÃO 48

Considere as seguintes situações:
I
II

A União tem competência constitucional para definir
determinada circunstância como fato gerador de um tributo,
mas decide não fazê-lo.
A União tem competência constitucional para instituir
determinado imposto e o faz de fato, mas opta por dispensar o
pagamento em determinadas circunstâncias.

As situações apresentadas descrevem, respectivamente, casos de
A
B
C
D
E

alíquota zero e não incidência tributária.
não incidência tributária e isenção tributária.
isenção tributária e alíquota zero.
isenção tributária e extinção do crédito tributário.
não incidência tributária e alíquota zero.

QUESTÃO 49

Determinada empresa industrial, sujeita ao regime normal
de tributação, adquiriu matérias-primas destinadas a sua
atividade-fim no valor total de R$ 10.000. A alíquota do ICMS
(imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e
sobre prestações de serviços de transporte interestadual,
intermunicipal e de comunicação) aplicável à referida aquisição foi
de 12%.
Nessa situação hipotética, deve ser lançado na conta de estoque de
matérias-primas um
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QUESTÃO 52

Podem optar pelo sistema integrado de pagamento de impostos e
contribuições das microempresas e das empresas de pequeno porte
(SIMPLES) as pessoas jurídicas que atuem exclusivamente como
A
B
C
D
E

empresa de serviços contábeis.
agência de corretagem de seguros.
centro de formação de condutores.
agência de viagem e turismo.
agência terceirizada de correios.

QUESTÃO 53

Integram a base de cálculo da contribuição para o financiamento da
seguridade social (COFINS) as receitas
A relativas aos ganhos decorrentes de avaliação do ativo e
passivo com base no valor justo.
B relativas ao prêmio na emissão de debêntures.
C oriundas do ajuste para o valor presente os elementos do ativo
originados de operações de longo prazo.
D referentes ao resultado positivo da avaliação de investimentos
pelo valor do patrimônio líquido.
E decorrentes de transferência onerosa de créditos de ICMS
originados de operações de exportação.
QUESTÃO 54

A
B
C
D
E

crédito de R$ 8.800.
débito de R$ 8.800.
débito de R$ 10.000.
débito de R$ 11.200.
crédito de R$ 10.000.

QUESTÃO 50

Com relação à retenção do imposto de renda na fonte, assinale a
opção correta.
A O contribuinte do imposto de renda na fonte é a entidade
tomadora do serviço prestado.
B A responsabilidade da fonte pagadora pela retenção do IR na
fonte só se extingue com o pagamento.
C O imposto de renda na fonte por tributação definitiva pode ser
compensado na declaração de ajuste anual.
D O total arrecadado com o imposto de renda na fonte deve ser
repassado à União.
E A retenção na fonte sem o respectivo recolhimento do imposto
é crime de apropriação indébita.
QUESTÃO 51

A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido é
integrada por
A recuperações de créditos que não representem ingressos de
novas receitas.
B lucros e dividendos decorrentes de participações societárias
avaliadas pelo custo de aquisição.
C contrapartidas do ajuste por aumento do valor de investimentos
avaliados pelo método da equivalência patrimonial.
D rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações
financeiras de renda fixa e renda variável.
E impostos não cumulativos cobrados destacadamente do
comprador ou contratante.

O conceito legal de prestação de serviços sobre a qual deve incidir
o imposto sobre serviços de qualquer natureza está estabelecido
A
B
C
D
E

em leis municipais.
em lei complementar federal.
na Constituição Federal.
no Código Civil.
no Código Tributário Nacional.

QUESTÃO 55

No que diz respeito à contribuição de empregados e empregadores
para a seguridade social, assinale a opção correta.
A O salário de contribuição deve considerar a remuneração
mensal integral, independentemente do número de dias
trabalhados em decorrência de admissão, dispensa, afastamento
ou falta do empregado.
B O limite mínimo do salário de contribuição é o menor salário
recebido pelo empregado durante o período de vigência do
contrato de trabalho.
C Quando não houver expediente bancário na data do
vencimento das contribuições sociais, o prazo para pagamento
pode ser prorrogado até o dia útil imediatamente posterior.
D Os valores do salário de contribuição dos trabalhadores
autônomos devem ser reajustados na mesma época e segundo
os mesmos índices dos reajustes feitos em remuneração dos
servidores públicos federais.
E Bancos comerciais devem fazer, além da contribuição normal,
uma contribuição adicional sobre o total das remunerações
pagas ou creditadas, a qualquer título, no decorrer de cada mês.
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QUESTÃO 56

No exercício financeiro de 2015, são responsáveis solidários pelo
cumprimento da obrigação previdenciária principal
A os sócios e administradores em qualquer tempo de
microempresas baixadas sem o pagamento das contribuições.
B as empresas tomadoras e as prestadoras de serviços mediante
cessão de mão de obra.
C os trabalhadores portuários avulsos cedidos a operadores
portuários em caráter permanente.
D os produtores rurais em relação a empreendimento realizado
em regime de parceria.
E as empresas que integrem grupo econômico de qualquer
natureza, entre si.
QUESTÃO 57

É uma obrigação acessória das contribuições sociais para a
previdência social o(a)
A manutenção de atividade de intermediação ou a aplicação de
recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda
nacional ou estrangeira.
B realização de espetáculo desportivo gerador de receita, no
território nacional, no caso de associação desportiva que
mantenha equipe de futebol profissional.
C exercício de atividade remunerada abrangida pelo regime geral
de previdência social na qualidade de trabalhador avulso.
D contratação de trabalhadores qualificados, remunerados e
assistidos nos termos legais para trabalharem temporariamente
para outras pessoas jurídicas.
E lançamento mensal, em títulos contábeis próprios, de forma
discriminada, dos fatos geradores de todas as contribuições
sociais a cargo da empresa.
QUESTÃO 58

Assinale a opção correta, acerca da retenção de impostos e
contribuições administradas pela Receita Federal do Brasil.
A No caso de órgãos da administração pública federal, o
recolhimento dos valores retidos deve ser feito em conta
específica do Banco do Brasil, movimentada exclusivamente
para este fim.
B No caso de impostos com valores retidos, é vedada a
compensação de montantes devidos, independentemente da
denominação dada à operação.
C Nos pagamentos de seguros, a responsabilidade sobre a
retenção de impostos e contribuições é da instituição
seguradora.
D Nos pagamentos de bens ou serviços por meio de cartão de
pagamento do governo federal, a retenção deve ser efetuada
sobre o total a ser pago à empresa fornecedora.
E No caso de bens ou serviços amparados por isenção, não
incidência ou alíquota zero, fica dispensada a retenção na
fonte.
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QUESTÃO 59

São entidades obrigadas a reter na fonte montante relativo ao
Imposto sobre a Renda, à Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
e à Contribuição para o PIS/PASEP
A
B
C
D
E

conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas.
empresas estrangeiras de transportes marítimos.
autarquias federais.
partidos políticos.
federações e confederações de empregados.

QUESTÃO 60

É vedada a cobrança do imposto sobre serviços de qualquer
natureza no caso de
A serviços públicos explorados economicamente mediante
autorização.
B utilização de bens e serviços com o pagamento de pedágio pelo
usuário final.
C importações de serviços do exterior do país.
D prestação de serviços em relação de emprego de diretores de
fundações.
E juros recebidos por empresas comerciais em operações de
concessão de crédito.
Espaço livre

