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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

O patrimônio das entidades é o objeto próprio da contabilidade. Nesse
sentido, julgue o item a seguir acerca dos objetivos e finalidades da
contabilidade.

51 O objetivo científico da contabilidade manifesta-se na correta
apresentação do patrimônio e na apreensão e análise das causas
das suas mutações.

Do patrimônio deriva o conceito de patrimônio líquido, mediante a
seguinte equação, básica na contabilidade.

ativos (bens + direitos) ! passivos (obrigações) = patrimônio líquido

Julgue os seguintes itens acerca dos critérios que precisam ser
atendidos para que esses elementos patrimoniais possam ser
reconhecidos no balanço patrimonial.

52 Ao avaliar se determinado item enquadra-se na definição de ativo,
passivo ou patrimônio líquido, deve-se atentar para a sua essência
e para a realidade econômica, não apenas para a sua forma legal.

53 O ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de
eventos passados e do qual se espera que resultem ou não futuros
benefícios econômicos para a entidade.

54 Uma característica essencial para a existência de um passivo é que
a entidade tenha uma obrigação presente.

Os fatos administrativos podem ser classificados em permutativos,
modificativos ou mistos. Acerca das transações relacionadas com essa
classificação, julgue os itens que se seguem.

55 O pagamento de obrigação registrada no longo prazo com
desconto representa um fato permutativo.

56 O recebimento de bem em doação representa um fato misto, pois
envolve, ao mesmo tempo, um fato permutativo e um fato
modificativo.

57 A alienação de bem parcialmente depreciado pelo seu valor
contábil líquido representa um fato modificativo.

No que diz respeito à natureza de cada conta e dos mecanismos de
débito e crédito nela utilizados, julgue o item abaixo.

58 As contas de natureza devedora, como o passivo e a receita, têm
seus saldos aumentados por meio de débitos e diminuídos por
meio de créditos.

No plano de contas, estão relacionadas todas as contas julgadas
necessárias ao registro dos componentes patrimoniais e dos fenômenos
da gestão. Acerca da função e do funcionamento dessas contas, julgue
os itens a seguir.

59 Os saldos devedores ou credores das contas retificadoras serão
apresentados como valores redutores das contas ou grupo de
contas que lhes deram origem.

60 As contas do ativo são dispostas em ordem decrescente dos
prazos esperados de realização, e as contas do passivo são
dispostas em ordem decrescente dos prazos de exigibilidade,
estabelecidos ou esperados.

61 Os elementos de mesma natureza e os saldos de valor reduzido,
quando agrupados e desde que indicada a sua natureza, não
devem ultrapassar, no total, um décimo do valor do grupo.

Julgue o item a seguir com relação às formalidades da escrituração
contábil.

62 A escrituração será executada com base em documentos de
origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que
comprovem ou evidenciem os fatos e a prática de atos
administrativos.

A escrituração consiste no registro, em livros próprios, dos
fenômenos relacionados ao patrimônio da entidade.
Relativamente aos livros de escrituração, julgue os seguintes
itens.

63 O livro diário e o livro razão constituem registros
permanentes da entidade e, quando escriturados em
forma eletrônica, serão constituídos por um conjunto
único de informações das quais estes livros se originam.

64 O livro diário eletrônico, contendo certificado e
assinatura digital de contabilista legalmente habilitado
e com registro profissional ativo, não precisa ser
submetido ao registro público competente.

Nos itens seguintes, são apresentadas transações contábeis
e seus respectivos efeitos na equação contábil. Tendo como
base o método das partidas dobradas, julgue os itens a seguir
com relação aos efeitos gerados pela transação contábil
apresentada.

65 Ao efetuar o pagamento de uma obrigação com
desconto, têm-se uma diminuição do ativo e do passivo
e aumento do patrimônio líquido.

66 Ao vender um imóvel à vista, pelo preço de aquisição,
têm-se diminuição do ativo e aumento do patrimônio
líquido.

67 Ao efetuar a aquisição de veículo a prazo, têm-se
aumento do ativo e do passivo, não sendo afetado o
patrimônio líquido.

68 O recebimento de um direito pelo valor contabilizado
no longo prazo, apresenta, como decorrência, aumento
do ativo e do patrimônio líquido.

Julgue os itens subsequentes, de acordo com o Código
Tributário do Município do Ipojuca.

69 A prestação de serviços funerários ou de bancos de
sangue não é considerada fato gerador para o imposto
sobre serviços de qualquer natureza (ISS).

70 A dívida ativa da fazenda pública do município do
Ipojuca é constituída de créditos de natureza tributária
e não tributária, cuja inscrição ocorrerá sessenta dias
após o prazo fixado para pagamento, ou ainda, após a
decisão terminativa proferida em processo fiscal.

71 As infrações à legislação tributária podem ser punidas,
entre outras, com as seguintes penalidades: proibição de
participar de licitações; multas por infração; apreensão
de documentos e interdição do estabelecimento; e
proibição de receber quantias ou créditos de qualquer
natureza.

72 A base de cálculo do imposto sobre a propriedade
predial e territorial urbana (IPTU) é o valor venal do
imóvel (VV), que é calculado pela fórmula VV = VO +
Vu × Ac, em que VO é o valor unitário do metro linear
de testada fictícia de cada face de quadra dos
logradouros públicos; Vu é o valor do metro quadrado
de construção nos termos da tabela de preços de
construção, e Ac é a área construída do imóvel.
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Julgue os itens a seguir referentes aos principais impostos.

73 Para se creditar o ICMS é necessário que esse imposto esteja
destacado em documento fiscal hábil corretamente emitido por
contribuinte em situação regular perante o fisco e escriturado no
livro Registro de Entrada. 

74 Quando o contribuinte optar por avaliar os produtos em processo
por arbitramento em função do custo das matérias-primas, o custo
desses produtos deve ser igual a 80% do maior custo de aquisição
de matérias-primas adquiridas no exercício.

75 Para determinação do lucro tributável, podem ser deduzidas as
perdas no recebimento de créditos, de quaisquer valores,
decorrentes das atividades da empresa em relação às quais tenha
havido a declaração de insolvência do devedor, em sentença
emanada do Poder Judiciário.

76 A depreciação acelerada em decorrência de incentivos fiscais tem
por finalidade estimular a renovação de máquinas, aparelhos e
instrumentos destinados ao uso na produção industrial de
determinadas indústrias e deve ser contabilizada como despesa
operacional, que será dedutível do cálculo para o imposto de
renda.

Acerca de orçamento, julgue os itens subsequentes.

77 O sistema de reposição de estoques por quantidade fixa tem a
propriedade de manter menor estoque médio e de ser o mais
adequado como proteção contra faltas ocasionadas por aumentos
inesperados da procura, enquanto o sistema de reposição por
período fixo tem a vantagem de ser mais simples de ser
gerenciado.

78 Embora tenha inúmeras vantagens, o programa de planejamento
e controle de resultados tende a exacerbar a incerteza,
especialmente a que existe nos grupos administrativos inferiores
em relação às políticas e aos objetivos básicos da empresa.

79 Mercado consumidor, mercado fornecedor, mercado de trabalho,
produção e recursos financeiros são variáveis a serem
consideradas na elaboração do orçamento de vendas.

Julgue os itens seguintes acerca de finanças.

80 São objetivos das operações de securitização: diminuir o custo de
capital; ajustar fluxos de caixa das empresas financiadas ao tempo
de espera requerida pelos investidores; administrar a redução e
diluição de riscos entre os agentes econômicos; e gerenciar a
redução de custos de transação, ajustados a menores níveis
esperados de risco. 

81 Considerando que os riscos financeiros podem ser divididos em
risco de mercado, risco de liquidez, risco legal, risco operacional
e risco de crédito, é correto afirmar que o risco de crédito é aquele
que diz respeito à falta de recurso financeiro imediato para saldar
determinada obrigação.

82 A diferença entre os contratos de derivativos negociados em
bolsas e os negociados no mercado de balcão (com registro e sem
registro) é a padronização dos contratos.

Conforme as normas brasileiras de contabilidade, julgue os itens a
seguir.

83 Os elementos mínimos que devem constar do balancete de
verificação incluem a identificação das contas e respectivos
grupos e os saldos das contas, indicando se devedores ou
credores.

84 O balanço patrimonial é a demonstração contábil destinada a
evidenciar, qualitativa e quantitativamente, em determinado
período, a posição patrimonial e financeira da entidade.

adiantamento de clientes 68.400

amortização acumulada — patentes 119.700

bancos 33.120

capital a integralizar 180.000

capital social 900.000

custo da mercadoria vendida 766.278

depreciação acumulada — máquinas e equipamentos 43.038

despesas antecipadas 64.800

despesas diversas 38.700

duplicatas a receber — curto prazo 180.000

duplicatas a receber — longo prazo 540.000

duplicatas a receber de clientes — curto prazo 682.200

duplicatas descontadas — curto prazo 86.400

financiamento bancário — longo prazo 185.400

fornecedores 390.600

impostos e encargos sociais a recolher 120.600

impostos sobre vendas 54.000

juros a transcorrer (financiamento bancário) 32.400

máquinas e equipamentos 617.760

mercadorias 873.540

participações permanentes em outras empresas 216.000

patentes 153.000

provisão para crédito de liquidação duvidosa 51.120

despesa de provisão para crédito de liquidação duvidosa 51.120

provisão para plano de pensão — longo prazo 69.210

reserva legal 72.000

salários a pagar 87.660

terrenos 330.300

títulos de curto prazo 73.800

venda de imobilizado 720.000

vendas 1.969.29
0

Julgue os itens subsequentes considerando apenas as
informações constantes da tabela acima, que apresenta as
contas de determinada empresa e seus saldos, sem indicação
de suas naturezas.

85 O total do ativo circulante é igual a R$ 1.769.940,00.

86 As despesas operacionais inscritas até o momento
somam R$ 1.040.508,00.

RASCUNHO
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Em 31/6/2009, o saldo do razão analítico banco – conta movimento
era de R$ 33.156,00 e o saldo do extrato bancário totalizava, na
mesma data, R$ 47.026,00. Após a conciliação bancária, foram
encontradas as seguintes discrepâncias:

< cheques emitidos, em 13 e 29/6/2009, ainda não sacados, nos
valores de R$ 12.000 e R$ 5.400;

< duplicata em cobrança descontada de R$ 3.000, liquidada em
16/6/2009, sem aviso ao emitente;

< depósito, em 25/6/2009, em dinheiro, no valor de R$ 7.000,
registrado pela instituição bancária por R$ 700;

< cobrança de taxa bancária de R$ 230, em 20/6/2009, não
contabilizada pela empresa.

Considerando a situação hipotética descrita, é correto afirmar que a
empresa titular da conta bancária deverá fazer os seguintes
lançamentos:

87 débito em resultado – taxa bancária e crédito em banco – conta
movimento, no valor de R$ 230,00, pela cobrança de taxa
bancária.

88 débito em caixa e crédito em banco – conta movimento, no valor
de R$ 6.300,00, pela complementação do depósito.

De acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e normas
contábeis, julgue os itens a seguir.

89 O valor correspondente às férias dos empregados deve ser
reconhecido contabilmente como custo e(ou) despesa
mensalmente, mediante constituição de provisão, classificável no
passivo circulante.

90 Caso o valor recuperável (impairment) de um imobilizado seja
inferior ao custo do ativo, deverá ser feita uma contabilização
aumentando o saldo da conta depreciação acumulada e reduzindo
o resultado do período.

91 Débitos em estoque de matérias-primas, ICMS-conta corrente e
IPI-conta corrente correspondendo a crédito em fornecedores é o
lançamento contábil que representa uma compra a prazo de
matéria-prima por uma indústria, cujo produto acabado será
tributado tanto pelo ICMS como pelo IPI.

92 Considere que o seguinte lançamento tenha sido realizado em
decorrência da vigência de um contrato de empréstimo:

despesas financeiras
a encargos financeiros a transcorrer

Nesse caso, é correto afirmar que esse lançamento registra
contabilmente a apropriação de despesas financeiras incorridas em
determinado mês, a serem liquidadas no futuro.

93 Considere o seguinte lançameto:

disponível 2.000
depreciação acumulada – veículos 4.000

a veículos 5.000
resultados não operacionais 1.000

É correto afirmar que esse lançamento corresponde à venda, à vista, de
um veículo parcialmente depreciado por valor inferior ao valor
contábil líquido, com a simultânea baixa do bem.

RASCUNHO
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Uma empresa industrial atuante no mercado internacional realizou as
seguintes operações:

a) em 30/11/2008, comprou, a prazo, insumos de fornecedor alemão
por i 150.000, preço FOBporto de embarque. Os insumos foram embarcados
em 26/12/2008, conforme conhecimento de embarque da mesma data.
A chegada ao porto de Suape ocorreu em 15/1/2009;

b) em 5/12/2008, vendeu, à vista, produtos a clientes espanhóis por i
400.000, preço FOBporto de desembarque. O embarque ocorreu em
20/12/2008 no porto de Suape, conforme conhecimento de embarque
da mesma data. O desembaraço do produto foi feito na cidade do Porto
– Portugal em 20/1/2009, chegando ao estabelecimento do comprador
em 30/1/2009. O custo dos produtos vendidos estava avaliado, em
5/12/2008, em R$ 200.000.

R$

30/11/2008 2,97

5/12/2008 2,98

20/12/2008 3,30

26/12/2008 3,32

31/12/2008 3,23

15/1/2009 3,11

20/1/2009 3,04

30/1/2009 2,96

Em face da situação hipotética apresentada e considerando as
cotações para o euro apresentadas na tabela acima, julgue os itens
subsequentes em relação às informações que aparecerão nas
demonstrações contábeis da referida empresa industrial.

94 O saldo da conta estoques – insumos, no balanço patrimonial de
31/12/2008, incluirá o valor de R$ 484.500, referente aos insumos
comprados, e o saldo da conta estoques – produtos incluirá o
custo de R$ 200.000, referente aos produtos vendidos.

95 O resultado apresentado na demonstração do resultado do
exercício de 2008 é impactado positivamente em R$ 1.184.000,
pois a venda ao exterior provocou um aumento de R$ 1.192.000,
e a variação cambial, uma redução de R$ 8.000.

Acerca de matemática financeira, julgue os seguintes itens.

96 Suponha que Marcelo, proprietário de uma banca de revistas,
tenha pedido R$ 4.000,00 emprestados, a serem pagos em 1 ano,
à taxa de juros simples de 5% ao mês, a fim de realizar reparos
nas instalações físicas da banca. Nesse caso, o montante a ser
pago por ele será superior a R$ 6.200,00.

97 Considerado 1,34 como valor aproximado para 1,056, é correto
afirmar que o montante a ser pago por uma pessoa que tomou R$
4.000,00 emprestados, pelo período de um ano, à taxa de juros
compostos de 5% ao mês será inferior a R$ 7.000,00.

98 O juro gerado pelo investimento de R$ 600,00 durante um ano, à
taxa de juros simples de 7% ao ano será superior a R$ 40,00.

99 Considerando 1,47 como valor aproximado para 1,085, é correto
afirmar o montante produzido pelo investimento de determinada
quantia, pelo prazo de 10 meses e à taxa de juros compostos de
8% ao mês será superior ao dobro do capital investido.

100 É possível que em um investimento à taxa de juros simples, anual,
de 5%, em 9 meses um cliente obtenha o rendimento de
R$ 6.250,00 e acumule o montante de R$ 156.250,00.

RASCUNHO


