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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 31

A contabilidade como ciência do patrimônio é concepção da escola
contábil
A aziendalista.
B patrimonialista.
C contista.
D personalista.
E controlista.
QUESTÃO 32

As subavaliações de ativos e as superavaliações de passivos, com
consequentes registros de desempenhos posteriores inflados, são
incompatíveis com a pretensão de neutralidade da informação.
Em função disso, o Conselho Federal de Contabilidade, por meio
da Resolução n.º 1.374/2011, acatou que se retirasse da condição
de aspecto da representação fidedigna
A a convenção da materialidade.
B a característica da compreensibilidade.
C a característica da essência sobre a forma.
D o princípio do registro pelo valor original.
E o princípio da prudência.
QUESTÃO 33

As decisões dos usuários da informação contábil implicam, muitas
vezes, a escolha entre alternativas, como vender ou manter um
investimento, ou, ainda, investir em uma entidade ou em outra.
Conforme a NBC TG 1.374/2011, essa necessidade dos usuários
reforça, em especial, a importância da característica qualitativa de
melhoria denominada
A comparabilidade.
B compreensibilidade.
C representação fidedigna.
D relevância.
E verificabilidade.
QUESTÃO 34

Para fins de levantamento da demonstração dos fluxos de caixa,
constitui exemplo de fluxo de caixa originado das atividades
operacionais o recebimento
A por ganhos em derivativos não mantidos para negociação
imediata, venda futura ou hedge.
B pela emissão de debêntures.
C por conta de royalties, honorários e comissões.
D pela venda de item integrante do imobilizado de uso.
E pela venda de instrumentos patrimoniais ou de dívida.

QUESTÃO 35

Na teoria contábil, o lucro abrangente é definido como a variação
total do valor do capital e é mais amplo do que o conceito de lucro
líquido. Nessa abordagem teórica, o lucro abrangente de uma
organização se iguala ao
A lucro operacional líquido + resultados não operacionais
+ aumentos de capital pertencentes aos sócios.
B lucro + efeitos da mudança de critérios contábeis + dividendos
+ capital novo.
C lucro + efeitos acumulados da mudança de critérios contábeis
de exercícios anteriores.
D lucro líquido + ajustes acumulados de exercícios anteriores
+ outras variações do capital não pertencentes aos proprietários
da organização.
E lucro operacional corrente + itens extraordinários.
QUESTÃO 36

Segundo a teoria contábil, uma condição indispensável para que um
item patrimonial seja definido como um passivo é que
A o vencimento da obrigação se dê em uma data futura
previamente acordada entre as partes.
B o devedor saiba que possui uma dívida e o credor tenha
reconhecido o direito de receber.
C o valor da obrigação seja líquido e certo.
D a obrigação exista no momento presente, fruto de eventos
passados.
E o sacrifício futuro de um ativo para satisfazer a obrigação seja
uma decisão do devedor.
QUESTÃO 37

Em um arrendamento mercantil financeiro, o valor residual
garantido consiste
A na parcela do valor residual do bem arrendado que seja
garantida pelo arrendatário ou por alguém a ele relacionado ao
arrendador.
B no valor pelo qual um ativo pode ser negociado, ou um passivo
liquidado, entre partes interessadas, conhecedoras do negócio
e independentes entre si.
C na parcela dos pagamentos do arrendamento mercantil que não
seja de quantia fixada, e sim baseada na quantia futura de um
fator que se altera sem ser pela passagem do tempo.
D no valor de mercado do bem.
E no valor pelo qual o arrendador garante ao arrendatário
o direito de exercício da opção de compra do bem.
QUESTÃO 38

A falta de integridade e tempestividade na geração e divulgação
da informação contábil-financeira pode dificultar ou mesmo
impedir a tomada de decisão pelo usuário da informação, criando
um trade-off entre o tempo e a fidedignidade dessa informação.
Nesse caso, o princípio fundamental contábil relacionado ao
trade-off é o princípio da
A
B
C
D
E

entidade.
oportunidade.
continuidade.
competência.
prudência.
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QUESTÃO 39
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QUESTÃO 42

Assinale a opção correta relativamente ao princípio do registro pelo
valor original.

Em uma operação de venda, uma receita deverá ser reconhecida
pela entidade vendedora quando

A Uma vez integrados ao patrimônio, os componentes
patrimoniais ativos e passivos devem ser mantidos pelo seu
custo histórico.
B Descontando-se o fluxo futuro de entrada líquida de caixa que
se espera seja gerado pelo item no curso normal das operações
da entidade, chega-se ao valor justo.
C Quando da integração dos ativos ao patrimônio da entidade,
estes devem ser registrados pelos valores pagos ou a serem
pagos em caixa ou equivalentes de caixa ou pelo valor justo
dos recursos que forem entregues para adquiri-los na data
da aquisição.
D Valor realizável é a base de mensuração de itens patrimoniais
segundo a qual os passivos são reconhecidos pelos valores em
caixa ou equivalentes de caixa, não descontados, que seriam
necessários para liquidar a obrigação na data do balanço.
E Atualização monetária é um procedimento de reavaliação do
item patrimonial, visando o ajuste dos valores originais.

A o comprador tiver o direito de desistir da compra em função
de cláusula contratual e o vendedor ainda não tiver convicção
sobre a decisão que o comprador tomará.
B o vendedor retiver a titularidade legal dos bens vendidos,
para garantir o recebimento do valor devido, e transferir ao
comprador os benefícios e os riscos significativos do bem.
C esta retiver uma obrigação em decorrência de desempenho
insatisfatório que não esteja coberto por cláusulas normais
de garantia.
D os bens já tiverem sido enviados ao comprador e estiverem
sujeitos à realização de uma instalação futura, sendo esta uma
parte significativa do contrato.
E se tratar de venda em consignação, na qual o recebimento
da receita é contingente, pois depende da venda dos bens pelo
comprador.

QUESTÃO 40

A respeito das notas explicativas e das demonstrações contábeis,
assinale a opção correta.
A Os pressupostos relativos ao futuro, assim como outras fontes
de incertezas, por serem subjetivos, são objeto de relatório
da administração, e não de notas explicativas.
B Os objetivos, políticas e processos de gestão de capital, por
serem informações sensíveis e, muitas vezes, restritas ao corpo
diretivo da sociedade, são de divulgação facultativa em notas
explicativas.
C Os passivos contingentes e os compromissos contratuais não
reconhecidos são objeto de divulgação em notas explicativas.
D As divulgações não financeiras, tais como as políticas
de gestão do risco financeiro, não são objeto de notas
explicativas, mas, sim, de relatório da administração.
E As bases de mensuração utilizadas nas demonstrações
contábeis não são objeto de notas explicativas.
QUESTÃO 41

Acerca do reconhecimento e da divulgação de ativos e passivos,
assinale a opção correta.
A Um passivo trabalhista só será objeto de registro contábil
quando do trânsito em julgado de sentença condenatória.
B Registra-se em passivo não circulante a existência de uma
obrigação presente com remota probabilidade de saída
de recursos.
C Existindo uma obrigação presente, mas que apenas
provavelmente vá requerer uma saída de recursos para sua
liquidação, não se registra uma provisão, porém divulga-se
informação pertinente em nota explicativa.
D Se um ingresso de benefícios econômicos for praticamente
certo, um ativo contingente deverá ser reconhecido.
E Caso uma entrada de benefício econômico não seja provável,
nenhum ativo deverá ser reconhecido ou divulgado.

QUESTÃO 43

A loja Alpha vende uma geladeira por R$ 2.500 à vista,
podendo esse valor ser parcelado em quatro vezes sem juros.
A entrega é paga pela loja e custa R$ 50. A loja adquiriu
a geladeira, há três meses, por R$ 1.700, mas, hoje, ela já custa
R$ 1.800. Um comprador verificou que a mesma geladeira poderia
ser adquirida na loja Beta, à vista, por R$ 2.200 e questionou
o vendedor da loja Alpha, o qual assegurou um desconto de R$ 300
para não perder a venda, mas com a condição de que o frete fosse
pago pelo cliente, que concordou com as condições oferecidas.
Nessa situação hipotética de compra e venda, o
A
B
C
D
E

custo histórico da geladeira é de R$ 1.800.
valor justo da geladeira é de R$ 2.500.
valor realizável da geladeira é de R$ 2.250.
custo corrente da geladeira é de R$ 1.700.
valor presente da geladeira é de R$ 2.200.

QUESTÃO 44

Os itens que podem ser reconhecidos como custo dos estoques
incluem
A lote de matérias-primas danificado por queda durante seu
deslocamento até a área produtiva.
B salários e encargos do almoxarife responsável pelo estoque de
produtos em processamento.
C custos de telefonia e salários e encargos do departamento de
compra de matérias-primas industrializáveis.
D fretes e seguros relativos aos produtos acabados
comercializados.
E encargos financeiros cobrados em aquisição de
matérias-primas a prazo.
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QUESTÃO 45

QUESTÃO 48

Em 2016, uma concessionária de veículos iniciou o mês de
janeiro com três veículos em estoque, cada um dos quais tendo
custado R$ 50.000. Ainda em janeiro, a empresa adquiriu mais dois
veículos por R$ 40.000 cada um e, em fevereiro, vendeu três
veículos, obtendo uma receita líquida de vendas de R$ 180.000.
Nessa situação hipotética, considerando que a empresa adote o
método do custo específico e que apenas um dos veículos vendidos
tenha sido adquirido em janeiro de 2016,
A o valor total de veículos em estoque no final do mês de janeiro
foi inferior a R$ 225.000.
B o lucro bruto auferido pela concessionária foi superior a 19%
da receita líquida de vendas.
C o valor do estoque final no mês de fevereiro ficou abaixo
de R$ 88.000.
D o custo das mercadorias vendidas no período foi obtido pelo
valor das mercadorias que permaneceram em estoque no final
de fevereiro.
E o custo dos veículos vendidos é superior a R$ 142.000.
QUESTÃO 46

Um mercado, contribuinte do ICMS, adquiriu, a prazo,
mercadorias para revenda pelo valor, na nota fiscal, de R$ 200.000.
O valor do ICMS, já incluído no valor das mercadorias, é de
R$ 36.000.
Nessa situação hipotética,
A o valor de R$ 200.000 deve ser registrado na contabilidade
do mercado a crédito na conta de fornecedores.
B o ICMS sobre a compra deve ser registrado na conta de ICMS
a pagar.
C o mercado não tem direito ao crédito do ICMS.
D a contabilidade deve registrar as mercadorias no estoque pelo
valor de R$ 200.000.
E o ICMS deve ser lançado na conta contábil de ICMS a
recuperar no ativo.
QUESTÃO 47

Uma empresa tinha os seguintes saldos contábeis, em reais,
no início de janeiro de 2016.
banco
estoques
ICMS a recuperar
fornecedores
capital social

25.000
35.000
4.300
39.300
25.000

Considerando que, em janeiro de 2016, essa empresa tenha vendido
todo o seu estoque, à vista, por R$ 52.500, sendo o ICMS que
integre o valor das vendas igual a R$ 6.400, assinale a opção
correta.
A Se o reconhecimento da venda tiver sido feito de modo correto,
então foi realizado o lançamento de débito em contas a receber
e crédito no estoque.
B Após a apuração do ICMS, a conta ICMS a recuperar deve ter
apresentado saldo credor.
C O ICMS recolhido pela empresa foi superior a R$ 2.000.
D O valor da despesa do custo das mercadorias vendidas deve ter
sido registrado em conta patrimonial.
E O valor da receita líquida de vendas foi menor que R$ 45.000.

Com referência às perdas estimadas em crédito de liquidação
duvidosa, assinale a opção correta.
A Notícia veiculada a respeito da recuperação judicial do cliente
em atraso caracteriza uma perda incorrida.
B A baixa do título considerado incobrável é feita mediante
lançamento contábil a crédito diretamente na conta de despesa
não operacional.
C O fato de o cliente estar inadimplente junto a outras entidades
não é motivo suficiente para que a dívida dele seja incluída na
estimativa de perdas.
D As garantias reais não reduzem as perspectivas de perdas com
contas a receber.
E A apuração da estimativa da perda dispensa a análise
individual dos títulos em atraso por cliente.
QUESTÃO 49

A propósito de investimento em sociedade coligada, assinale a
opção correta.
A A participação de membro da investidora no conselho de
administração da investida não representa uma influência
significativa.
B Sociedade com investimento em coligada deve consolidar as
demonstrações contábeis.
C A influência significativa da investidora sobre a investida
pode ser verificada pela participação nos processos de criação
de políticas, até em decisões sobre dividendos e outras
distribuições.
D Um investidor que detiver, direta ou indiretamente, até 20% do
poder de voto de uma investida será detentor de influência
significativa sobre esta.
E O investimento em sociedade coligada deve ser avaliado pelo
método do custo amortizado.
QUESTÃO 50

Acerca de investimento em sociedade controlada, assinale a opção
correta.
A Os lucros não realizados entre controlada e controladora não
afetam o resultado da equivalência patrimonial reconhecido
pela investidora.
B O intercâmbio de diretores ou gerentes entre investidora
e investida caracteriza o controle sobre as operações da
investida.
C Pelo método da equivalência patrimonial, o investimento em
sociedade controlada deve ser inicialmente reconhecido pelo
custo no balanço da investidora e posteriormente deve ser
ajustado pelas variações do patrimônio líquido da investida.
D O lançamento contábil de ajuste de avaliação patrimonial no
patrimônio líquido da investida não é reconhecido no balanço
patrimonial da investidora.
E Os dividendos distribuídos pela investidora reduzem o valor do
investimento na controlada.
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QUESTÃO 51

Se uma investidora tem 40% de participação no capital da investida
e influência significativa, e, em 2015, a investida obteve um lucro
de R$ 200.000 e distribuiu dividendos no valor de R$ 100.000,
então
A a variação na conta investimento na investidora foi inferior
a R$ 55.000.
B o valor dos dividendos recebidos pela investidora foi superior
ao valor da receita de equivalência patrimonial.
C a receita de equivalência foi inferior a R$ 70.000.
D o fato de a investidora possuir influência significativa permite
concluir que a investida é uma controlada da investidora.
E o valor da despesa de equivalência reconhecido pela
investidora foi inferior a R$ 40.000.
QUESTÃO 52

No que concerne à consolidação de demonstrações contábeis,
assinale a opção correta.
A Os lucros a realizar reconhecidos no passivo da investidora
decorrentes de transações entre investidora e investida não
serão eliminados.
B Sociedade com investimento em sociedade coligada avaliada
pelo método da equivalência patrimonial consolida as
demonstrações contábeis.
C O dividendo a receber da investida reconhecido no ativo da
investidora não deve ser compensado com o dividendo a pagar
para a investidora reconhecido no passivo da investida.
D O ganho resultante da venda de terreno da investidora para
a investida que estiver reconhecido no ativo da investida
permanecerá no balanço patrimonial consolidado.
E Devem ser eliminados o valor contábil do investimento da
controladora na controlada e a parte dessa controladora no
patrimônio líquido da controlada.
QUESTÃO 53

A respeito das companhias abertas, assinale a opção correta.
A As companhias abertas estão desobrigadas de elaborar a
demonstração do valor adicionado.
B A sociedade anônima deve negociar suas ações no mercado de
balcão e na bolsa de valores independentemente da obtenção
de autorização do governo federal.
C As sociedades de capital aberto podem negociar suas novas
ações diretamente na bolsa de valores.
D O único título que a sociedade de capital aberto pode negociar
no mercado mobiliário para obter recursos de que necessite
é a ação.
E As novas ações subscritas pelas empresas de capital aberto
deverão ser negociadas no mercado primário por meio do
mercado de balcão.
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QUESTÃO 54

De acordo com o CPC 5(R1), do Comitê dos Pronunciamentos
Contábeis, ocorre um tipo de transação entre partes relacionadas no
caso de
A agências de Estado que não controlam plenamente, ou em
manter conjunto, a entidade que reporta a informação ou que
exercem influência significativa sobre essa entidade.
B relacionamento entre a entidade franqueadora e a entidade
franqueada.
C venda realizada pelo valor de custo entre controlada
e controladora.
D relacionamento com a instituição financeira que fornece
recursos financeiros à entidade.
E fornecedor com quem a empresa mantém volume significativo
de negócios.
QUESTÃO 55

Tendo em vista que, de acordo com o CPC 27, do Comitê
dos Pronunciamentos Contábeis, quando permitida por lei,
a reavaliação de um item do ativo imobilizado a valor justo,
mensurado de maneira confiável, poderá ser reconhecida no
balanço patrimonial, assinale a opção correta.
A A redução do valor contábil do ativo em decorrência de
reavaliação deverá ser reconhecida em conta específica de
resultado, independentemente de haver saldo na conta de
reserva de reavaliação no patrimônio líquido.
B Poderá ser reconhecido no balanço patrimonial o valor
reavaliado de um bem correspondente ao seu valor justo na
data da reavaliação menos qualquer depreciação e perda por
redução ao valor recuperável que tenham sido acumuladas
subsequentemente.
C Após o item do imobilizado ser reavaliado, não são necessárias
futuras atualizações a valor justo, mesmo que o valor apresente
divergência relevante em relação ao seu valor justo na data do
balanço.
D A reavaliação poderá ser realizada em um único item de um
grupo do imobilizado.
E Quando a reavaliação resultar em aumento do valor contábil do
ativo, a contrapartida desse aumento deverá ser reconhecida
em conta de resultado.
QUESTÃO 56

Levando em consideração que o valor do salário de um empregado
mensalista de uma empresa seja de R$ 1.200, assinale a opção
correta.
A O valor referente aos encargos trabalhistas deverá ser
registrado na contabilidade quando ocorrer o seu efetivo
pagamento.
B A apropriação do valor referente às férias será de R$ 1.200,
desconsiderando-se o número de faltas do empregado e os
encargos trabalhistas.
C A conta de despesa de décimo terceiro salário deverá receber
contabilização em função do seu pagamento.
D A contabilização da apropriação do salário mensal deverá ser
feita a débito em conta patrimonial e a crédito em conta de
resultado.
E A apropriação da provisão mensal referente ao décimo terceiro
salário corresponderá a um doze avos da remuneração mensal
acrescida dos encargos trabalhistas.
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QUESTÃO 57

A empresa X adquiriu, a prazo, em 1.º/4/2016,
cem computadores por R$ 1.000 cada um. Em 2/4/2016, ela
vendeu, à vista, 50% do estoque por R$ 100.000; em 5/4/2016, um
cliente dessa empresa devolveu um computador.
Acerca dessa situação hipotética, assinale a opção correta,
considerando que o estoque inicial da empresa X era igual a zero
e desprezando o impacto tributário.
A O custo das mercadorias vendidas foi inferior a R$ 48.000.
B O estoque final em 30/4/2016 era superior a R$ 50.000.
C Na demonstração de resultado do período, o valor da receita
líquida será inferior a R$ 50.000.
D Se as referidas transações foram as únicas que a empresa X
teve no período em questão, então o lucro líquido dessa
empresa foi superior ao lucro bruto.
E O lançamento contábil correto da devolução do cliente seria a
débito de fornecedor e a crédito de mercadorias em estoque.
QUESTÃO 58

Uma empresa endossou duplicatas de sua propriedade
e efetuou o desconto delas em instituição financeira em que mantém
conta-corrente. O valor dos juros pagos decorrentes da operação foi
de R$ 1.400 e o valor referente a comissão e cobrança foi de
R$ 800.
Nessa situação hipotética,
A o valor referente a comissão e cobrança deve ser lançado em
conta de passivo pelo regime de caixa.
B o valor dos juros pagos deveria ter sido registrado no ativo e
apropriado na despesa em observância ao regime de
competência.
C o pagamento do título pelo cliente deverá ser registrado a
débito da conta banco e a crédito de duplicatas a receber.
D o valor líquido creditado na conta-corrente da empresa
referiu-se ao valor total das duplicatas endossadas.
E ao efetuar o desconto, a empresa se eximiu da responsabilidade
de pagar os títulos, se eventualmente seus devedores não os
quitarem.
QUESTÃO 59

O evento contábil que deve ser classificado como custo de
produção do período em que tenha ocorrido é
A a perda normal de matéria-prima durante o processo produtivo.
B o gasto com entrega dos produtos fabricados aos clientes por
ocasião de sua venda.
C o juro incidente sobre os recursos obtidos em bancos para
o financiamento da produção.
D a aquisição de matéria-prima para utilização futura no processo
de produção.
E a depreciação de máquinas utilizadas no setor de contabilidade.
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QUESTÃO 60

O custo de produção que se caracteriza como um custo variável é
A o salário do pessoal encarregado da limpeza da fábrica,
equivalente a três salários mínimos.
B o salário de operários temporários cuja remuneração é baseada
na quantidade de horas trabalhadas.
C a depreciação do prédio onde funciona a fábrica, calculada
pelo método da linha reta.
D a energia elétrica consumida pelas lâmpadas da sala onde
funciona a gerência da fábrica.
E o aluguel de máquinas.
QUESTÃO 61

Com relação aos conceitos e às classificações aplicáveis a custos
de produção, assinale a opção correta.
A A energia elétrica é considerada um custo primário.
B A classificação de um custo em direto ou indireto depende da
sua relação com o volume de produção.
C O aluguel de um imóvel onde funciona a fábrica será
classificado como custo variável quando sujeito a reajuste
anual de valor.
D Um custo é considerado fixo somente dentro de um intervalo
relevante cujo limite é a capacidade instalada da empresa.
E A matéria-prima é um exemplo típico de custo de
transformação.
QUESTÃO 62

A empresa ABC, que trabalha com a produção de um
único tipo de produto, teve os seguintes custos e despesas no mês
de abril de 2016:
•
•
•
•

custos variáveis:
custos fixos:
despesas variáveis:
despesas fixas:

R$ 500.000;
R$ 200.000;
R$ 50.000;
R$ 80.000.

Considerando-se essa situação hipotética, a inexistência de estoque
anterior e o fato de que a produção do mês de abril de 2016
alcançou a marca de 1.000 unidades, tendo sido toda ela vendida no
mercado a um preço unitário de R$ 1.200, o valor da margem de
contribuição unitária do produto no referido período foi igual a
A
B
C
D
E

R$ 920.
R$ 370.
R$ 500.
R$ 650.
R$ 700.

QUESTÃO 63

Uma empresa produz e vende um único tipo de produto ao preço
unitário de R$ 20. Os custos e as despesas variáveis desse produto
somam R$ 8 por cada unidade produzida. Considerando-se que os
custos e as despesas fixos da empresa totalizam R$ 12.000 e que
a quantidade atualmente vendida do produto é 1.500 unidades,
a margem de segurança dessa empresa, em termos de quantidade
e valor, é, respectivamente,
A
B
C
D
E

1.000 unidades e R$ 2.000.
1.000 unidades e R$ 20.000.
1.500 unidades e R$ 30.000.
500 unidades e R$ 1.000.
500 unidades e R$ 10.000.
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QUESTÃO 64

QUESTÃO 65

Determinada indústria fabricante de roteadores apresentou
o seguinte resultado em abril de 2016, referente à venda de

A seguir, são apresentados informes divulgados na Internet
e relacionados ao desempenho econômico-financeiro de algumas
entidades:

1.000 unidades do produto:

Vendas

•

(!) custos e despesas variáveis

R$ 90.000

(!) custos e despesas fixos

R$ 62.000

lucro líquido

•

R$ 160.000

R$ 8.000
•

A referida indústria tem capacidade instalada suficiente para
produzir 1.500 unidades do roteador. Considerando-se que a
administração da empresa tenha a intenção de utilizar componentes

•

de melhor qualidade no processo de fabricação do roteador ―

•

o que deverá gerar um aumento de R$ 10 no custo variável unitário
do produto ― e que a melhoria da qualidade final do produto eleve
a quantidade de unidades vendidas para 1.100 roteadores por mês,
sem alterar o seu preço unitário, é correto afirmar que a aceitação
da proposta provocará o seguinte efeito:

A mesmo que a proposta viesse acompanhada de uma redução de
custos e despesas fixas no valor de R$ 5.000, não seria

em 2015, um grande grupo empresarial do setor de
entretenimento retomou a curva ascendente no seu lucro
líquido. (Fonte: Carta Capital, março de 2016);
no primeiro semestre de 2015, as receitas com títulos
e valores mobiliários (TVM) representaram a segunda
maior fonte de ganhos dos bancos depois das receitas
com as operações de crédito. (Fonte: Relatório
desempenho dos bancos do 1.º semestre de 2015.
Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos
Socioeconômicos – DIEESE);
com relação ao comportamento das vendas em
comparação com o período contábil anterior, um grupo
fabricante de cerveja afirma que a Copa do Mundo e o
bom tempo impulsionaram as vendas no primeiro semestre
de 2014. (Fonte: Reuters, 20/8/2014);
do lucro líquido de um banco nacional 40,1% vieram de
operações de crédito. (Fonte: IstoÉ Dinheiro, 20/2/2008);
enquanto no mundo a área de petróleo responde por
cerca de 10% do faturamento de uma grande empresa
multinacional, no Brasil, esse percentual oscila entre 20%
e 30%. (Fonte: Valor Econômico, 21/11/2012).

Os informes acima estão fundamentados, respectivamente, nas
seguintes técnicas de análise de demonstrações contábeis:
A
B
C
D
E

horizontal, vertical, vertical, vertical e vertical.
vertical, horizontal, horizontal, horizontal e horizontal.
horizontal, vertical, horizontal, vertical e vertical.
horizontal, vertical, vertical, horizontal e horizontal.
vertical, horizontal, vertical, horizontal e horizontal.

QUESTÃO 66

recomendável aceitá-la.
B o lucro da empresa sofrerá uma redução de 50%, sendo
recomendável não se adotar a proposta elaborada pela
administração da empresa.
C o aumento da produção deve afetar o valor dos custos e
das despesas fixos da empresa.
D apesar de a margem de contribuição unitária sofrer uma
redução de R$ 10, a margem de contribuição total aumentará
em função do aumento da quantidade vendida.
E para a empresa, seria indiferente a utilização dos componentes
de melhor qualidade.

No que se refere ao conceito e às características do capital de giro,
assinale a opção correta.
A O conceito de capital de giro líquido não se confunde com
o conceito de capital circulante líquido.
B A divisibilidade dos elementos que compõem o capital de giro
apresenta-se superior à dos ativos fixos, dando margem a que
o aporte de recursos em itens de curto prazo possa se dar em
níveis relativamente baixos, na proporção das necessidades
financeiras da empresa.
C O capital de giro representa os ativos que são financiados por
fontes de curto prazo.
D O capital de giro não contempla itens de difícil realização em
dinheiro, tais como estoques obsoletos.
E Comparativamente aos ativos fixos ou não circulantes,
o capital de giro destaca-se pela alta rentabilidade que é capaz
de gerar, em especial para as empresas do setor industrial.
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QUESTÃO 67

O evento que provoca um aumento no valor do capital circulante
líquido de uma empresa é a
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QUESTÃO 70

A tabela a seguir apresenta algumas informações de
determinada empresa, relativas ao mês de abril de 2016.

A antecipação de pagamento de dívidas de longo prazo.
B venda de imóveis a prazo, com o recebimento da primeira
parcela previsto para um prazo de dois anos a partir da data da
transação.

custo variável
produto

total por unidade
(em R$)

C baixa para prejuízo de uma duplicata a receber.
D conversão de dívidas de curto prazo em dívidas de longo
prazo.
E aplicação de recursos mantidos em conta corrente na aquisição
de estoques a serem negociados no curto prazo.
QUESTÃO 68

Com referência à alavancagem operacional, assinale a opção
correta.

custo fixo

preço de

total por

venda por

unidade

unidade

(em R$)

(em R$)

tempo de
fabricação
(hora-máquina)

modelo I

60

12

80

5

modelo II

50

15

71

7

modelo III

116

18

141

5

modelo IV

40

7

58

3

modelo V

45

8

73

4

Considerando-se essas informações e o fato de que a empresa
A O grau de alavancagem operacional de uma empresa independe
do seu nível de vendas.
B Uma empresa que apresente estrutura de custo distinta de outra
e que detenha menor proporção de custos fixos em relação
aos custos totais terá um grau de alavancagem operacional
maior do que o da concorrente.

receba uma demanda extra de um cliente e constate que não tem
capacidade suficiente para fornecer tal volume em função de
limitação na disponibilidade de horas-máquinas, o primeiro produto
cujo volume de produção deve ser reduzido em prol da obtenção do
melhor resultado para a empresa é o modelo

C A alavancagem operacional permite saber de que forma uma
variação percentual nos custos variáveis afeta os lucros de uma
empresa.

A III.

D A alavancagem operacional atua como uma espécie de
multiplicador, indicando a relação entre a variação percentual
do lucro e a variação percentual das vendas.

C V.

E Um grau de alavancagem operacional igual a 4 indica que um
aumento de 1% no lucro terá sido provocado por um aumento
de 4% nas vendas.
QUESTÃO 69

B IV.
D I.
E II.
QUESTÃO 71

Com relação ao custo padrão, assinale a opção correta.

A respeito da alavancagem financeira, assinale a opção correta.
A Um grau de alavancagem financeira igual a 1,3 significa que
os acionistas estão ganhando um retorno 30% melhor do que
teriam se financiassem totalmente os seus ativos com seus
próprios recursos.
B Quanto maior o grau de alavancagem financeira, menor é
o risco financeiro assumido pela empresa.
C Quando o efeito da alavancagem financeira é positivo,
presume-se que o retorno do investimento do acionista será
reduzido toda vez que a empresa optar por trabalhar com
recursos de terceiros.
D O efeito do imposto de renda sobre o lucro operacional é
desconsiderado quando do cálculo do grau de alavancagem
financeira.
E A alavancagem financeira não afeta o valor do retorno sobre
o patrimônio líquido de uma empresa.

A A análise do custo padrão da mão-de-obra direta é feita
considerando-se variações de taxa e de eficiência.
B Não é permitida a utilização do custo padrão pela
contabilidade, estando a sua aplicação restrita a finalidades
gerenciais.
C Uma das vantagens do custo padrão é não demandar revisões
e reajustes periódicos.
D O custo padrão deve ser sempre comparado com o custo
estimado, de modo a permitir a identificação das causas de
eventuais variações e a adoção de correções futuras.
E Não é recomendável a utilização do custo padrão, com
finalidades gerenciais, em produtos cujo custo seja calculado
com base no custeio variável.
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QUESTÃO 72
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QUESTÃO 75

Em abril de 2016, uma empresa realizou os seguintes
gastos para a produção de seu principal produto:

Considerando que o trabalho de um auditor independente pode ser
revisado por outro auditor independente, assinale a opção correta.

•
•
•
•
•

A Em regra, o ano-base da revisão corresponde ao ano em que a
revisão é realizada.
B O auditor somente poderá ser responsável por uma equipe se
for submetido à revisão pelos pares no ano de execução dos
trabalhos.
C Se o auditor-revisado não tiver cumprido com as políticas de
controle de qualidade, o auditor-revisor deverá recusar-se a
emitir parecer.
D Cabe ao auditor-revisor selecionar e identificar os auditores a
serem revisados por sua unidade de auditoria.
E Ao realizar o trabalho de revisão, o auditor-revisor deve
verificar se o sistema de controle de qualidade adotado pelo
auditor-revisado está adequado e em conformidade com as
Normas Brasileiras de Contabilidade.

matéria-prima:
R$ 25 por unidade;
embalagens:
R$ 5 por unidade;
mão de obra direta:
R$ 40 por unidade;
custos indiretos fixos totais de abril de 2016:
R$ 90.000;
custos indiretos variáveis totais de abril de 2016: R$ 10.000.

Considerando a inexistência de estoques de períodos anteriores e
que a empresa produziu, em abril de 2016, 5.000 unidades
totalmente acabadas do referido produto, os valores do custo
unitário de produção de abril de 2016 calculados de acordo com o
método do custeio por absorção e com o método do custeio variável
são, respectivamente:
A
B
C
D
E

R$ 88 e R$ 32.
R$ 90 e R$ 32.
R$ 90 e R$ 72.
R$ 20 e R$ 70.
R$ 72 e R$ 90.

QUESTÃO 73

Acerca dos requisitos de controle relativos à execução do trabalho
do auditor independente, assinale a opção correta.
A Cada membro da equipe de auditoria deve emitir uma
declaração afirmando não ter qualquer impedimento legal e
ético em relação aos clientes.
B A identificação do risco de perda de independência é de
responsabilidade da entidade auditada.
C É vedada a comunicação entre o auditor e os integrantes da
entidade auditada.
D Todos os membros da equipe de auditoria são responsáveis
pelo estabelecimento das regras de independência.
E O rol de clientes de uma entidade de auditoria deve ser
mantido em sigilo interno e externo a essa entidade.
QUESTÃO 74

As regras e os procedimentos relacionados com o controle interno
de pessoal das entidades de auditoria independente devem tratar
obrigatoriamente
I

do conhecimento esperado em relação aos atributos
relacionados à atividade de auditoria independente.
II da necessidade de disponibilização, para os auditores,
dos sistemas de informação que contenham dados sobre
clientes e outras informações relevantes.
III dos programas de graduação científica dos membros da equipe.
IV do monitoramento do cumprimento das políticas de
independência.
Estão certos apenas os itens
A
B
C
D
E

I e II.
I e III.
III e IV.
I, II e IV.
II, III e IV.

QUESTÃO 76

Considerando que, em determinadas situações, o auditor deve
resolver conflitos para cumprir os princípios éticos, assinale a
opção correta.
A É responsabilidade do auditor buscar opções para a resolução
do conflito, até que este seja definitivamente solucionado.
B O Conselho Federal de Contabilidade pode auxiliar o auditor
na solução do conflito.
C A solução dos conflitos existentes deve ser feita,
necessariamente, por meios formais.
D É vedada a consulta a terceiros para a solução de conflitos
éticos.
E É vedada a realização de registros documentais do conflito,
com vistas à manutenção do sigilo.
QUESTÃO 77

A hipótese de que um auditor não avalie adequadamente os
resultados de um serviço anteriormente prestado por ele ou por sua
firma, por confiar na assertividade do referido serviço, constitui
ameaça de
A
B
C
D
E

autorrevisão.
intimidação.
interesse próprio.
defesa do interesse do cliente.
familiaridade.

QUESTÃO 78

No que se refere ao período de contratação de auditores
independentes, assinale a opção correta.
A O período de contratação começa quando a equipe de auditoria
é comunicada a respeito do trabalho a ser realizado.
B A independência em relação ao cliente de auditoria restringe-se
ao período de contratação.
C O período de contratação termina quando o relatório de
auditoria é aprovado pela administração.
D Um trabalho de natureza recorrente termina com a notificação,
por qualquer uma das partes, de que o relacionamento
profissional terminou.
E É vedada a realização de auditoria caso tenham sido prestados
serviços durante o período coberto pelas demonstrações
contábeis.
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QUESTÃO 79

CESPE | CEBRASPE – SDS/PE – Aplicação: 2016
QUESTÃO 82

A respeito das normas que regem os exames de qualificação técnica
de auditores independentes, assinale a opção correta.

A respeito das leis e dos regulamentos relativos à auditoria de
demonstrações contábeis, assinale a opção correta.

A Na qualificação técnica geral, matemática aplicada constitui
um dos conhecimentos expressamente exigidos.
B O Conselho Federal de Contabilidade deve providenciar a
divulgação dos conteúdos programáticos desses exames.
C Os membros da comissão administradora de exame (CAE)
podem oferecer cursos preparatórios para candidatos ao exame
de qualificação técnica.
D A aprovação na qualificação específica é requisito para a
realização da prova de qualificação geral.
E As provas de qualificação consistem em concurso público de
provas e títulos a ser aplicado, obrigatoriamente, nas capitais
de todas as unidades da Federação.

A A não conformidade implica sanções penais, mas não provoca
impacto sobre as demonstrações contábeis.
B O auditor fica desobrigado de comunicar a ocorrência de não
conformidade aos responsáveis pela governança se não houver
consequências claras e objetivas para as demonstrações
contábeis.
C Em regra, quanto mais distante temporalmente a não
conformidade estiver dos eventos representados nas
demonstrações contábeis, mais provável será sua detecção.
D Na busca por identificar não conformidades o auditor não pode
requerer informações à administração ou aos responsáveis pela
governança, a fim de que seja preservada a independência da
auditoria.
E Tais leis e regulamentos tratam da exigência de conformidade
da administração e dos responsáveis pela governança, sem ter
efeito direto na determinação dos valores reportados nas
demonstrações contábeis.

QUESTÃO 80

Acerca de auditoria de demonstrações contábeis, assinale a opção
correta.
A O trabalho do auditor deve restringir-se a segmentos
específicos e determinados das demonstrações contábeis.
B São as normas de contabilidade que estabelecem as
responsabilidades de governança da administração das
entidades auditadas.
C O conceito de materialidade é objetivo, de utilização
obrigatória e está expressamente determinado nas Normas
Brasileiras de Contabilidade.
D Um grau elevado de segurança, ou asseguração razoável,
ocorre quando o auditor obtém evidência de que o risco de
auditoria por reduzido a níveis aceitavelmente baixos.
E A identificação das fraudes cometidas na fase de elaboração
dessas demonstrações é o principal objetivo da auditoria.
QUESTÃO 81

De acordo com as normas de contabilidade em vigor, o termo
evidências de auditoria refere-se

QUESTÃO 83

A respeito das atividades preliminares ao trabalho de auditoria das
demonstrações contábeis, assinale a opção correta.
A É vedada a realização de auditoria com apenas um profissional,
ainda que ele seja o responsável pela entidade de auditoria.
B Havendo incompatibilidade ou imprevisto, o plano de auditoria
deve ser alterado, uma vez que a estratégia global de auditoria
é inalterável.
C A supervisão dos membros da equipe deve ser realizada ao
final dos trabalhos de levantamento.
D No caso de auditorias recorrentes, os procedimentos iniciais
devem ser aplicados logo após — ou em conexão com — a
conclusão da auditoria anterior.
E O plano de auditoria deve ser definido antes das discussões a
respeito da estratégia global de auditoria.
QUESTÃO 84

A ao risco de que os procedimentos executados pelo auditor para
reduzir o risco de auditoria não detectem uma distorção
existente que possa ser relevante.
B à diferença entre o valor de uma demonstração contábil
relatada e o valor exigido para que o item esteja de acordo com
o relatório financeiro aplicável.
C à estrutura do relatório financeiro adotada pela administração
e pelos responsáveis pela governança.
D às informações utilizadas pelo auditor para fundamentar suas
conclusões.
E ao risco de que o auditor expresse uma opinião de auditoria
inadequada quando as demonstrações contábeis contiverem
distorção relevante.

O revisor do controle de qualidade do trabalho da auditoria deve,
para o trabalho de auditoria realizado, documentar
A procedimentos exigidos pelas políticas da firma sobre o
controle de qualidade.
B as conclusões sobre o cumprimento dos requisitos de
independência.
C as conclusões acerca da aceitação e continuidade de
relacionamentos com clientes.
D a natureza e o alcance das consultas, bem como as conclusões
delas resultantes.
E assuntos referentes ao cumprimento das exigências éticas
relevantes.
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QUESTÃO 85

A respeito da detecção de fraudes em auditorias, assinale a opção
correta.
A Em regra, o auditor não deve aceitar como legítimos os
registros e documentos da entidade auditada.
B Toda distorção detectada pelo auditor nas demonstrações
contábeis é considerada fraude.
C A responsabilidade pela prevenção e detecção da fraude é
primordialmente do auditor.
D Devido às limitações inerentes à auditoria, é inevitável o risco
de que distorções relevantes não sejam detectadas.
E A inserção intencional de distorções nas demonstrações
contábeis para a obtenção de vantagem injusta ou ilegal
constitui fator de risco de fraude.
QUESTÃO 86

As normas de auditoria independente aplicáveis às demonstrações
contábeis estabelecem como método para a obtenção de evidências
de auditoria o procedimento analítico, que é definido como
A a obtenção de elementos de prova por meio de resposta escrita
de terceiro, em formato eletrônico ou em algum tipo de mídia.
B o exame de registros ou documentos internos ou externos em
papel, em formato eletrônico ou em algum tipo de mídia.
C a avaliação das informações contábeis obtidas por meio de
análise das relações plausíveis entre dados financeiros e não
financeiros.
D a busca de informações junto a pessoas com conhecimento
financeiro e não financeiro, dentro ou fora da entidade.
E a execução independente, pelo auditor, de procedimentos ou
controles que foram originalmente realizados como parte do
controle interno.
QUESTÃO 87

De acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas
ao setor público, a contabilidade aplicada ao setor público (CASP)
é o ramo da ciência contábil que
A apresenta as disponibilidades de recursos financeiros que
ingressam durante o exercício orçamentário por meio do qual
se viabiliza a execução das políticas.
B compreende a apuração e a evidenciação dos indicadores
estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a fim de
verificar o equilíbrio das contas públicas.
C compreende o registro e a evidenciação do orçamento público,
que são a base para a elaboração dos relatórios da
Lei de Responsabilidade Fiscal e dos balanços públicos.
D aplica, no processo gerador de informações, os princípios de
contabilidade e as normas contábeis direcionados ao controle
patrimonial de entidades do setor público.
E representa um importante instrumento de planejamento de
qualquer entidade governamental, e apresenta o fluxo previsto
de ingressos e de aplicações de recursos em determinado
período.
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QUESTÃO 88

Conforme o disposto nas Normas Brasileiras de Contabilidade
aplicadas ao setor público, o objeto da CASP é
A um conjunto de procedimentos administrativos que objetivam
adquirir materiais, contratar obras e serviços, alienar ou ceder
bens a terceiros, observando os princípios da administração
pública.
B a mensuração, a estruturação e as variações que geram reflexos
no patrimônio público, além de apresentar temas específicos,
como o sistema de custos.
C determinar os valores pelos quais os elementos patrimoniais
devem ser reconhecidos e apresentados nas demonstrações
contábeis.
D o conjunto de direitos e de bens, tangíveis ou intangíveis,
onerados ou não, que seja portador ou represente um fluxo de
benefícios, presente ou futuro, inerente à prestação de serviços
públicos ou a exploração econômica por entidades do setor
público e suas obrigações.
E o orçamento público, contendo a discriminação da receita e da
despesa de forma a evidenciar a política econômico-financeira
e o programa de trabalho do governo.
QUESTÃO 89

Conforme disposto nas Normas Brasileiras de Contabilidade
aplicadas ao setor público, o campo de aplicação da CASP abrange
todas as entidades
A do setor público, excetuando aquelas que apenas devem
garantir procedimentos suficientes de prestação de contas.
B do setor público.
C do setor público, excetuando os serviços sociais.
D do setor público, excetuando os conselhos profissionais.
E econômico-administrativas, inclusive as pessoas jurídicas de
direito privado.
QUESTÃO 90

No âmbito do setor público, o balanço orçamentário demonstra a(s)
A execução orçamentária da receita e da despesa, excetuando as
receitas derivadas.
B execução orçamentária da receita e da despesa, excetuando as
receitas originárias.
C receitas e despesas orçamentárias cujo fato gerador tenha
ocorrido durante o exercício.
D receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.
E alterações verificadas nos elementos
dependentes da execução orçamentária.

do

patrimônio
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QUESTÃO 91

No âmbito do setor público, o balanço financeiro demonstrará
A os fluxos de caixa das atividades operacionais, das atividades
de investimentos e das atividades de financiamento,
excluindo-se as despesas de exercícios anteriores empenhadas
mas não pagas no exercício.
B os fluxos de caixa das atividades operacionais, das atividades
de investimentos e das atividades de financiamento.
C os fluxos de caixa das atividades operacionais, das atividades
de investimentos e das atividades de financiamento,
excluindo-se os valores inscritos em restos a pagar no
exercício.
D tanto a receita e a despesa orçamentárias como os recebimentos
e pagamentos de natureza extraorçamentária, excluindo-se as
despesas de exercícios anteriores empenhadas mas não pagas
no exercício.
E tanto a receita e a despesa orçamentárias como os recebimentos
e pagamentos de natureza extraorçamentária.
QUESTÃO 92

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

Previsão da receita orçamentária e fixação da despesa
orçamentária no valor de R$ 180.000, sendo arrecadados 50%
desse valor.
Empenho, liquidação e pagamento de serviços de manutenção
no valor de R$ 15.000.
Empenho e liquidação de folha de pessoal no valor de
R$ 80.000, sendo 50% desse valor pago à vista e 50% inscrito
em restos a pagar.
Recebimento de veículo em doação no valor de R$ 30.000.

C
C
C

Com base na situação hipotética apresentada, é correto afirmar que
o resultado patrimonial do exercício apurado foi
A
B
C
D
E

superavitário em R$ 85.000.
superavitário em R$ 115.000.
deficitário em R$ 5.000.
superavitário em R$ 25.000.
superavitário em R$ 35.000.

QUESTÃO 93

Assinale a opção correta acerca das normas de avaliação dos
elementos patrimoniais dispostas na Lei n.º 4.320/1964.
A Os bens móveis e imóveis devem ser registrados tendo como
base seus valores de mercado.
B Os bens de almoxarifado devem ser registrados com base no
método de cálculo PEPS, que utiliza o custo do lote mais
antigo.
C As variações resultantes da conversão dos débitos, dos créditos
e dos valores em espécie serão levadas à conta de resultado
como receitas ou despesas.
D É permitida a reavaliação dos bens móveis e dos bens imóveis.
E Os débitos e os créditos, bem como os títulos de renda, devem
ser registrados pelo seu valor real.
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QUESTÃO 94

A respeito da classificação e das características dos créditos
adicionais, assinale a opção correta.
A A abertura dos créditos extraordinários depende da existência
de recursos disponíveis e será precedida da exposição
justificativa.
B Os créditos suplementares atendem a despesas para as quais
não haja dotação orçamentária específica.
C Os créditos especiais destinam-se a despesas urgentes e
imprevistas, como em caso de calamidade pública.
D Os créditos extraordinários são destinados a reforço de dotação
orçamentária.
E Os créditos especiais sujeitam-se a autorização legal e a
abertura por decreto executivo.
QUESTÃO 95

Acerca do disposto na Lei n.º 4.320/1964 a respeito da receita,
assinale a opção correta.
A É admitida a compensação da obrigação de recolher rendas
com direito creditório contra a fazenda pública.
B O recolhimento de todas as receitas far-se-á em estrita
observância ao princípio da unidade de tesouraria, sendo
permitida a fragmentação para a criação de caixas especiais.
C Exceto a tarifa aduaneira e o imposto lançado por motivo de
guerra, nenhum tributo poderá ser exigido ou aumentado sem
prévia autorização legal.
D As rendas com vencimento determinado em regulamento ou
em contrato não são objeto de lançamento.
E O lançamento da receita é ato da repartição competente que
verifica a estimativa estabelecida da lei orçamentária anual
para identificação do crédito fiscal.
QUESTÃO 96

Relativamente à unificação dos recursos de caixa do Tesouro
Nacional e assuntos correlatos, assinale a opção correta.
A Ainda que não estejam dentro dos limites estabelecidos na
programação financeira, são permitidos saques à conta do
Tesouro Nacional para o pagamento de despesas formalmente
processadas.
B Entende-se por receita da União todo e qualquer ingresso de
caráter originário ou derivado que tenha sido decorrente,
produzido ou realizado direta ou indiretamente pelos órgãos
competentes.
C Caberá ao Ministério do Planejamento e Orçamento a apuração
e a classificação da receita arrecadada, com vistas à sua
destinação constitucional.
D Os saldos dos recursos provenientes de dotações orçamentárias
da União apurados no encerramento de cada ano civil podem
ser usados pelas entidades da administração federal indireta em
suas aplicações no mercado financeiro.
E O produto da arrecadação de todas as receitas da União pode
ser recolhido em qualquer instituição financeira, desde que
essa instituição seja legalmente autorizada a funcionar em
nome da administração pública federal.
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QUESTÃO 97

Assinale a opção correta relativamente às normas aplicáveis
às subvenções, auxílios e contribuições dispostas no
Decreto n.º 93.872/1986 e suas alterações.
A As entidades beneficiadas com subvenção ou com auxílio
deverão arquivar a documentação comprobatória relativa à sua
aplicação durante o prazo de dez anos da aprovação da
prestação de contas.
B Os auxílios se destinam a cobrir despesas de custeio de
entidades públicas ou privadas, distinguindo-se em auxílios
sociais e auxílios econômicos.
C Uma subvenção a uma entidade privada somente será
concedida quando essa entidade comprovar sua capacidade
jurídica e regularidade fiscal.
D A contribuição se destina a atender ônus ou encargo assumido
pela União e pelos entes subnacionais e será concedida em
virtude de lei orçamentária anual.
E Os auxílios e as contribuições se destinam a entidades de
direito público ou privado, com ou sem finalidade lucrativa.
QUESTÃO 98

Relativamente às normas aplicáveis aos restos a pagar, dispostas no
Decreto n.º 93.872/1986 e suas alterações, assinale a opção correta.
A O pagamento que vier a ser reclamado após o cancelamento da
inscrição da despesa como restos a pagar pode ser atendido
à conta de despesa de exercícios anteriores.
B A inscrição como restos a pagar não processados fica
condicionada à indicação da capacidade técnica do fornecedor
de entregar o bem ou serviço.
C Os restos a pagar inscritos na condição de não processados
e não liquidados posteriormente terão validade até o final do
exercício social subsequente.
D O registro dos restos a pagar far-se-á por categoria econômica
e por unidade gestora.
E A dívida passiva relativa a restos a pagar não é passível
de prescrição.
QUESTÃO 99

A respeito das normas aplicáveis às operações de crédito internas
e externas, assinale a opção correta conforme o disposto no
Decreto n.º 93.872/1986 e alterações.
A Quando a amortização do empréstimo for de responsabilidade
de empresa sob o controle do governo federal, os recursos
necessários serão previstos no orçamento geral da União.
B Cabe ao Banco do Brasil credenciar as entidades interessadas
na contratação de operações de créditos externas.
C É vedada a utilização direta de recursos financeiros
provenientes de operações de crédito internas.
D Compete privativamente à Casa Civil da Presidência da
República aprovar e firmar instrumentos de operações de
créditos internas ou externas na União.
E Mesmo que haja insuficiências de caixa, a lei orçamentária não
pode autorizar operações de crédito decorrentes de antecipação
de receita.
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QUESTÃO 100

Relativamente às normas de contabilidade e de auditoria dispostas
no Decreto n.º 93.872/1986 e alterações, assinale a opção correta.
A O registro sintético das operações financeiras e patrimoniais
deve ser efetuado pelo método das partidas dobradas.
B Cabe ao órgão central de contabilidade da União estabelecer
o plano de contas único e a padronização dos registros
contábeis para os entes subnacionais.
C A apuração do custo dos projetos e das atividades terá por base
os elementos fornecidos pelos órgãos de almoxarifado e de
patrimônio.
D A identificação das demonstrações contábeis e a definição das
responsabilidades da administração são elementos básicos dos
procedimentos de auditoria.
E Os documentos relativos aos registros contábeis dos atos da
receita e da despesa ficarão arquivados nas unidades de
controle interno e externo pelo prazo de cinco anos.
Espaço livre

