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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

A contabilidade tem como principal objetivo a(o)

A fornecimento de informações que proporcionem aos seus mais
diversos usuários — seja internos, seja externos — utilidade no
processo de tomada de decisões.

B elaboração de guias de recolhimento de tributos a fim de
manter a entidade em conformidade com os ditames legais.

C elaboração de demonstrações contábeis que atendam às
finalidades específicas de determinado grupo de usuários.

D avaliação da capacidade das entidades comerciais em arcar
com suas obrigações financeiras.

E mensuração de bens patrimoniais a fim de elaborar
corretamente as demonstrações contábeis.

QUESTÃO 22

Os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à
manutenção das atividades da companhia ou da empresa, ou
exercidos com essa finalidade, incluídos os decorrentes de
operações que transfiram à companhia os benefícios, os riscos e o
controle desses bens, são classificados

A no intangível.
B no ativo circulante.
C no ativo realizável em longo prazo.
D em investimentos.
E no ativo imobilizado.

QUESTÃO 23

As contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos
a elementos do ativo e do passivo em decorrência da sua avaliação
a valor justo são classificadas como

A depreciação, exaustão e amortização.
B valores em uso.
C provisões para créditos de liquidação duvidosa.
D reservas para contingências.
E ajustes de avaliação patrimonial.

QUESTÃO 24

Assinale a opção que apresenta apenas contas patrimoniais de
natureza credora.

A duplicatas descontadas, adiantamento de sócios, reserva
estatutária

B provisão para férias, capital a integralizar, reservas para
contingências

C adiantamento a fornecedores, reserva legal, ICMS a recolher
D depreciação acumulada, ações em tesouraria, salários a pagar
E empréstimos bancários, provisão para créditos de liquidação

duvidosa, adiantamento a empregados

QUESTÃO 25

O fato que envolve simultaneamente um fato qualitativo e um fato
quantitativo, alterando positivamente o patrimônio líquido, é
denominado fato

A modificativo aumentativo.
B misto diminutivo.
C permutativo.
D composto aumentativo.
E modificativo diminutivo.

QUESTÃO 26

O recebimento de uma duplicata com desconto representa um fato

A misto diminutivo.
B modificativo aumentativo.
C modificativo diminutivo.
D permutativo.
E misto aumentativo.

QUESTÃO 27

Em 31/12/2015, para receber determinada revista durante
o ano de 2016, uma empresa pagou a uma banca de jornal o valor
de R$ 1.000.

Nessa situação, o efeito do registro contábil no ato da contratação
foi um(a)

A receita da contratada no valor de R$ 1.000.
B diminuição líquida de R$ 1.000 no ativo circulante da

contratante.
C aumento líquido de R$ 1.000 no ativo circulante da

contratante.
D despesa da contratante no valor de R$ 1.000.
E aumento líquido de R$ 1.000 no passivo circulante da

contratada.

QUESTÃO 28

Ao analisar a equação patrimonial de uma empresa, um
técnico em contabilidade constatou que o valor total do passivo
correspondia ao dobro do valor do patrimônio líquido.

Nessa situação hipotética,

A o total do ativo da empresa equivale a três vezes o total do
patrimônio líquido.

B o total do passivo da empresa é igual a um terço do total do
ativo.

C o total do ativo da empresa corresponde a duas vezes e meia o
total do passivo.

D a empresa está com o passivo a descoberto.
E o total do patrimônio líquido da empresa é igual à metade do

total do ativo.

QUESTÃO 29

A pessoa jurídica tributada com base no lucro real deverá manter o
livro razão ou fichas utilizadas para resumir e totalizar, por conta ou
subconta, os lançamentos efetuados no livro diário. Com relação ao
livro razão, assinale a opção correta.

A É obrigatória a escrituração do livro razão por qualquer pessoa
jurídica.

B A escrituração do livro razão deverá ser individualizada,
obedecendo-se à ordem cronológica das operações.

C O livro razão, com escrituração sintética, é auxiliar do livro
diário.

D São dispensados no livro razão os termos de abertura e de
encerramento.

E As entidades comerciais que adotem escrituração completa
estão obrigadas a autenticar o livro razão.
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QUESTÃO 30

No que se refere à escrituração, o lançamento que consiste na
regularização da conta indevidamente debitada ou creditada com a
transposição do registro para a conta adequada é denominado

A transferência.

B estorno.

C retificação.

D complementação.

E ressalva.

QUESTÃO 31

Em relação à depreciação de bens e aos respectivos métodos e
cálculo de quotas, assinale a opção correta.

A A quota de depreciação é o valor resultante da aplicação da
taxa sobre o valor correspondente ao custo de aquisição do
bem.

B A aplicação do método de depreciação denominado soma dos
algarismos dos anos resulta em quotas crescentes ou
decrescentes de depreciação.

C O método de depreciação escolhido deve ser utilizado durante
toda a vida útil do ativo, a fim de que sejam mantidas a
uniformidade e comparabilidade das informações.

D O cálculo das quotas de depreciação e a respectiva
contabilização devem ter como referência o mês em que o bem
tenha sido incorporado ao ativo da entidade.

E Se a depreciação acumulada alcançar 100% do valor
depreciável, as quotas deverão continuar a ser calculadas,
desde que o bem ainda esteja em uso na entidade.

QUESTÃO 32

A respeito do balancete de verificação, julgue os itens a seguir.

I O balancete de verificação não é obrigatório pela legislação
comercial e societária; no entanto, com periodicidade de
elaboração recomendada como mensal, ele é amplamente
utilizado para verificação dos saldos das contas constantes do
livro-razão.

II Os modelos de balancetes de verificação utilizados incluem o
de oito colunas, que demonstra os saldos anteriores, o
movimento, os saldos do período e os saldos atuais.

III O balancete de verificação é, na prática, uma relação de contas
patrimoniais, de resultado e de compensação, com seus
respectivos saldos, extraídos dos registros contábeis em
determinada época.

IV O balancete de verificação, procedimento dispensável para a
apuração do resultado do exercício, destina-se com
exclusividade aos usuários externos à entidade.

Estão certos apenas os itens

A I e II.

B II e III.

C I e IV.

D I, III e IV.

E II, III e IV.

QUESTÃO 33

Relativamente à contabilização de operações contábeis relacionadas
à folha de pagamento, assinale a opção correta.

A O lançamento
salários
a caixa/bancos

é utilizado para apropriar as despesas de salários incorridas no
mês e registrar a obrigação da empresa de pagar os salários dos
trabalhadores.

B O lançamento
salários
a caixa/bancos

é utilizado para registrar o pagamento dos salários dos
trabalhadores; em condições normais, no mês seguinte ao da
prestação dos serviços.

C O lançamento
salários
a salários a pagar

é utilizado para apropriar as despesas de salários incorridas no
mês e registrar a obrigação futura da empresa de pagar os
salários dos trabalhadores.

D O lançamento
salários a pagar
a salários

é utilizado para registrar o pagamento dos salários dos
trabalhadores; em condições normais, no mês seguinte ao da
prestação dos serviços.

E O lançamento
salários a pagar
a caixa

é utilizado para apropriar as despesas de salários incorridas no
mês e registrar a obrigação da empresa de pagar os salários dos
trabalhadores.

QUESTÃO 34

A técnica da conciliação bancária é um procedimento

A opcional, que deve ser efetuado por ocasião da apuração dos
resultados do exercício e que consiste em um cotejamento dos
valores da conta banco conta movimento com o extrato da
conta bancária respectiva, sendo os registros do banco o ponto
de partida para a conciliação.

B opcional, que, normalmente, deve ser efetuado por ocasião da
apuração dos resultados do exercício e que consiste em um
cotejamento dos valores da conta banco conta movimento com
o extrato da conta bancária respectiva, podendo o ponto de
partida para a conciliação ser os registros da empresa ou os do
banco.

C obrigatório, que pode ser efetuado a qualquer tempo e consiste
em um cotejamento dos valores da conta banco conta
movimento com o extrato da conta bancária respectiva,
podendo o ponto de partida para a conciliação ser os registros
da empresa ou os do banco.

D obrigatório, que deve ser efetuado por ocasião da apuração dos
resultados do exercício e que consiste em um cotejamento dos
valores da conta banco conta movimento com o extrato da
conta bancária respectiva, sendo os registros do banco o ponto
de partida para a conciliação.

E opcional, que pode ser efetuado a qualquer tempo e que
consiste em um cotejamento dos valores da conta banco conta
movimento com o extrato da conta bancária respectiva, sendo
os registros da empresa o ponto de partida para a conciliação.
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QUESTÃO 35

Julgue os seguintes itens, relativos à contabilização de operações
contábeis diversas.

I Os descontos incondicionais obtidos nas compras de
mercadorias, quando a empresa opta por registrá-los, são
contabilizados a débito de uma conta representativa dos
referidos descontos e a crédito da conta mercadorias.

II O lançamento contábil composto por um débito na conta
matérias-primas, outro débito na conta Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) a recuperar e um crédito na conta bancos
é representativo do fato contábil compra de matéria-prima, à
vista, com incidência do IPI.

III O registro contábil de uma compra cujo pagamento seja
efetuado em longo prazo, em diversas parcelas, com juros
embutidos nas referidas parcelas, implica um crédito em uma
conta representativa das despesas financeiras a apropriar.

IV O lançamento contábil composto por um débito na conta
salários a pagar e um crédito na conta contribuições de
previdência a recolher é utilizado para registrar a contribuição
previdenciária retida dos empregados.

Estão certos apenas os itens

A I e II.
B I e III.
C II e IV.
D I, III e IV.
E II, III e IV.

QUESTÃO 36

O livro-razão de determinada empresa apresentou, ao final do
exercício, as informações a seguir.

valor em R$

receita operacional bruta 500.000

vendas anuladas 5.000

ICMS sobre vendas 30.000

PIS sobre faturamento 5.000

COFINS sobre faturamento 15.000

custo das mercadorias vendidas 245.000

despesas com vendas 20.000

despesas gerais e administrativas 30.000

imposto de renda 15.000

contribuição social sobre o lucro 15.000

participações 12.000

Considerando-se essas informações, no que se refere à elaboração
da demonstração do resultado do exercício, é correto afirmar que

A o lucro operacional foi de R$ 120.000.
B o resultado antes das participações foi igual a R$ 132.000.
C o resultado antes do imposto de renda e da contribuição social

sobre o lucro foi de R$ 180.000.
D o lucro operacional bruto foi de R$ 200.000.
E a receita operacional líquida foi igual a R$ 440.000.

QUESTÃO 37

ativo passivo

ativo circulante passivo circulante

aplicações de liquidez imediata duplicatas a pagar

estoques de produtos acabados tributos a recolher

duplicatas a receber dividendos a pagar

bancos conta movimento passivo não circulante

prêmios de seguros a apropriar empréstimos e financiamentos

ativo não circulante tributos a recolher

realizável a longo prazo
receitas recebidas

antecipadamente

duplicatas a receber
(–) custos/despesas vinculados

às receitas

prêmios de seguros a apropriar patrimônio líquido

tributos a recuperar capital social

investimentos reserva de capital

avaliados pelo método da

equivalência patrimonial
ajustes de avaliação patrimonial

avaliados pelo método do

custo de aquisição
reservas de lucros

participações em controladas (–) ações em tesouraria

imóveis de renda (–) prejuízos acumulados

imobilizado

móveis e utensílios

(–) depreciação acumulada

intangível

marcas e patentes

total do ativo total do passivo

A tabela antecedente representa o modelo de balanço patrimonial
de determinada companhia. Com base nessas informações, assinale
a opção correta.

A A conta ações em tesouraria acumula valores relativos a ações
adquiridas da própria empresa ou de coligadas e controladas,
e não deveria apresentar o sinal negativo por se tratar de
credoras.

B As receitas recebidas antecipadamente e os correspondentes
custos e despesas estão classificados no grupo adequado,
conforme a legislação brasileira atual e as normas brasileiras
de contabilidade.

C As contas do ativo estão adequadamente ordenadas, em ordem
decrescente de grau de liquidez.

D A conta prêmios de seguros a apropriar deveria ser apresentada
com sinal negativo, uma vez que é retificadora do ativo.

E Os grupos, tanto do ativo quanto do passivo, estão de acordo
com a legislação brasileira atual e com as normas brasileiras de
contabilidade; a composição do ativo não circulante, todavia,
se apresenta em desconformidade.
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QUESTÃO 38

No que se refere à contabilização da baixa de bens do ativo não

circulante, o lançamento contábil composto por um débito na conta

A depreciação e por um crédito na conta depreciação acumulada

é representativo da apuração do valor contábil por ocasião da

venda de bens do ativo não circulante.

B depreciação acumulada e por um crédito na conta veículos é

representativo da efetiva baixa do referido bem, por ocasião de

sua venda.

C caixa/bancos e por um crédito na conta depreciação acumulada

é representativo da apuração do ganho ou da perda na venda de

bens do ativo não circulante.

D ganho ou perdas de capital e por um crédito na conta

caixa/bancos é representativo da apuração do ganho ou perda

na venda de bens do ativo não circulante.

E depreciação acumulada e por um crédito na conta veículos é

representativo da apuração do valor contábil do referido bem,

por ocasião de sua venda.

QUESTÃO 39

A tabela a seguir mostra os dados extraídos do livro-razão da

empresa Beta, ao final do exercício, necessários para a elaboração

do balancete de verificação.

contas saldos (R$)

aluguéis a vencer 5.000

caixa/bancos 5.000

capital a integralizar 10.000

capital social 120.000

custos das mercadorias vendidas 205.000

depreciação acumulada 5.000

estoques 50.000

fornecedores 30.000

imóveis 70.000

prejuízos acumulados 10.000

receitas de vendas 200.000

Nessa situação, o montante dos saldos devedores, em reais, foi

A inferior a 330.000.

B superior a 330.000 e inferior a 340.000.

C superior a 340.000 e inferior a 350.000.

D superior a 350.000 e inferior a 360.000.

E superior a 360.000.

QUESTÃO 40

Considerando que uma empresa tenha aplicado determinada quantia
por certo período e que essa aplicação tenha rendido juros e
correção monetária pré-fixados, assinale a opção correta a respeito
da contabilização das operações que envolvem a aplicação.

A A conta juros passivos a vencer, de natureza credora, receberá
um débito pelo valor dos juros sobre a aplicação, e um crédito
por ocasião da apropriação da receita ganha no período.

B A conta variações monetárias ativas a vencer, de natureza
devedora, receberá um débito pelo valor da correção
monetária, no momento da aplicação, e um crédito por ocasião
da apropriação da receita ganha no período.

C A conta variações monetárias ativas a vencer, de natureza
credora, receberá um crédito pelo valor da correção monetária,
no momento da aplicação, e um débito por ocasião da
apropriação da receita ganha no período.

D A conta variações monetárias passivas a vencer, de natureza
credora, receberá um débito pelo valor da correção monetária,
no momento da aplicação, e um crédito por ocasião da
apropriação da receita ganha no período.

E A conta juros ativos a vencer, de natureza devedora, receberá
um débito pelo valor dos juros sobre a aplicação, e um crédito
por ocasião da apropriação da receita ganha no período.

QUESTÃO 41

Um banco emprestou a uma empresa R$ 100.000,
entregues no ato, sem prazo de carência, para serem pagos em
quatro prestações anuais consecutivas pelo sistema de amortização
constante (SAC). A taxa de juros compostos contratada para o
empréstimo foi de 10% ao ano, e a primeira prestação será paga um
ano após a tomada do empréstimo.

Nessa situação, o valor da segunda prestação a ser paga pela
empresa será

A superior a R$ 33.000.
B inferior a R$ 30.000.
C superior a R$ 30.000 e inferior a R$ 31.000.
D superior a R$ 31.000 e inferior a R$ 32.000.
E superior a R$ 32.000 e inferior a R$ 33.000.

QUESTÃO 42

Na análise financeira para a tomada de decisão, a relação risco
versus retorno é tema central de avaliação, uma vez que os riscos
assumidos em determinada posição pressupõem estimativas
de retorno almejado condizentes com a proporção do risco.
Em momentos de incerteza, as volatilidades aumentam,
principalmente em função das dificuldades envolvendo a previsão
de cenários. Nesse contexto, e considerando a diferença entre risco
e incerteza sob a perspectiva da teoria de finanças, assinale a opção
correta.

A O retorno exigido é menor em condições de incerteza que em
situações de risco.

B Na apuração de probabilidades em condições de risco, a
construção de cenários é dispensável.

C A incerteza pode ser mensurada em diferentes cenários.
D Para o risco, podem ser calculadas probabilidades de cada

evento.
E O risco não pode ser mensurado, impossibilitando a construção

de cenários.



||329_TREBA_011_01N387229|| CESPE | CEBRASPE – TRE/BA – Aplicação: 2017

QUESTÃO 43

O imposto que é apurado pelo valor incidente sobre as vendas,
deduzido o imposto sobre as compras em determinado período
(mês), e que constitui obrigação de pagamento pela companhia em
meses subsequentes, conforme os prazos concedidos pela
autoridade tributária, é o

A IPI.
B IOF.
C ISS.
D ICMS.
E IRRF.

QUESTÃO 44

A empresa Exemplo S.A. adquiriu uma nova sociedade
em 20/1/20x1 e preparou informações financeiras pro forma do
exercício social de 20x0. A referida aquisição se enquadra no
escopo do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) 15, e foi
apurada uma mais-valia das máquinas e equipamentos da sociedade
adquirida.

Nessa situação, para o exercício social de 20x0, as informações
financeiras pro forma da referida mais-valia

A causaram redução do patrimônio líquido.
B provocaram aumento do patrimônio líquido.
C acarretaram redução do lucro líquido. 
D provocaram aumento do lucro líquido. 
E não tiveram efeito sobre o lucro líquido.

QUESTÃO 45

A demonstração financeira combinada que é exigida somente para
a sociedade que tem ações negociadas em bolsa de valores é a
demonstração

A das mutações do patrimônio líquido.
B dos fluxos de caixa.
C das origens e aplicações de recursos.
D do valor adicionado.
E do resultado abrangente.

QUESTÃO 46

O processo mediante o qual os ativos e os passivos de sociedades
controladas e controladora são somados e são eliminadas as
operações entre tais companhias, mas estas continuam a existir
juridicamente, é denominado

A fusão.
B incorporação.
C combinação de negócios.
D consolidação de demonstrações financeiras.
E cisão.

QUESTÃO 47

De acordo com a estrutura conceitual do CPC, assinale a opção que
apresenta as características qualitativas fundamentais da informação
contábil.

A conservadorismo e neutralidade
B relevância e representação fidedigna
C comparabilidade e verificabilidade
D tempestividade e compreensibilidade
E confiabilidade e prudência

QUESTÃO 48

A estrutura conceitual do CPC, que estabelece os conceitos
fundamentais da elaboração e apresentação de demonstrações
contábeis destinadas a usuários externos, visa

A prover uma base para o aumento do número de tratamentos
contábeis alternativos. 

B subsidiar os órgãos reguladores nacionais e internacionais na
elaboração de normas contábeis.

C auxiliar os responsáveis pela auditoria das demonstrações
contábeis, melhorando a qualidade da auditoria feita nas
empresas.

D proporcionar aos interessados informações sobre o enfoque
adotado na formulação dos pronunciamentos técnicos, das
interpretações e das orientações.

E subsidiar o Congresso Nacional no desenvolvimento de novas
leis.

QUESTÃO 49

O procedimento segundo o qual todas as unidades de uma mesma
entidade planejam seu orçamento anualmente como se cada ano
fosse independente um do outro é denominado orçamento

A de base zero.
B diretriz.
C plurianual.
D padrão.
E meta.

QUESTÃO 50

Segundo o Decreto n.º 5.450/2005, que regulamenta o pregão, na
forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá
outras providências, cabe à autoridade competente, de acordo com
as atribuições previstas no regimento ou estatuto do órgão ou da
entidade, a ação de

A fiscalizar a execução do contrato.
B indicar o gerente de projeto.
C credenciamento do leiloeiro.
D determinar a abertura do processo de seleção.
E homologar o resultado da licitação.

QUESTÃO 51

As normas da contabilidade aplicada ao setor público regulamentam
as atividades contábeis de todas as entidades desse setor, devendo,
no entanto, ser adotadas apenas de forma parcial

A nas fundações públicas.
B nos conselhos profissionais.
C nos serviços sociais.
D nas empresas públicas não dependentes.
E nas autarquias.

QUESTÃO 52

A contabilidade aplicada ao setor público tem como objeto 

A o caixa do setor público.
B o balanço patrimonial do setor público.
C a dívida pública.
D o orçamento público.
E o patrimônio público.
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QUESTÃO 53

O total de recursos controlados por uma entidade que sejam
resultado de eventos passados, cujo prazo estimado para
a realização ultrapasse o término do exercício seguinte, e dos
quais se espera que resultem benefícios econômicos futuros,
é classificado como

A capital social.
B ativo circulante.
C ativo não circulante.
D patrimônio líquido.
E passivo não circulante.

QUESTÃO 54

O sistema contábil está estruturado em subsistemas de informações
que visam orientar e suprir o processo de decisão, a prestação de
contas e a instrumentalização do controle social. Nesse contexto, a
função de registrar, processar e evidenciar os fatos financeiros
relacionados às variações qualitativas e quantitativas do patrimônio
público cabe ao subsistema

A patrimonial.
B de custos.
C de compensação.
D orçamentário.
E financeiro.

QUESTÃO 55

O princípio do registro pelo valor original possibilita a mensuração
de itens patrimoniais por meio de seu custo histórico ou da variação
do custo histórico no decorrer do tempo. Entre outros fatores, a
variação do custo histórico pode ser aferida pelo valor realizável,
que, em relação aos ativos, consiste

A nos ativos que são mantidos pelos valores em caixa ou
equivalentes de caixa, os quais podem ser obtidos pela venda
em uma forma ordenada.

B nos ativos reconhecidos pelos valores em caixa ou equivalentes
de caixa, os quais teriam de ser pagos se esses ativos ou
equivalentes fossem adquiridos na data ou no período das
demonstrações contábeis.

C nos ativos que são mantidos pelo valor presente, descontado do
fluxo futuro de entrada líquida de caixa que se espera ser
gerada pelo item no curso normal das operações da entidade.

D no valor pelo qual um ativo pode ser trocado, entre partes
conhecedoras dispostas a isso, em uma transação sem
favorecimentos.

E nos ativos que são registrados pelos valores pagos ou a serem
pagos em caixa ou equivalentes de caixa para adquiri-los na
data da aquisição.

QUESTÃO 56

No setor público, o passivo permanente distingue-se do passivo
financeiro por

A consistir em valor exigível até doze meses após as
demonstrações contábeis.

B corresponder a valor a ser exigido após o final do exercício
financeiro seguinte.

C demandar necessidade de caixa disponível para a sua
liquidação.

D estar sujeito a contrapartida em variação patrimonial
diminutiva.

E depender de autorização orçamentária para amortização ou
para pagamento.

QUESTÃO 57

No ativo imobilizado de uma entidade do setor público, devem ser

reconhecidos, obrigatoriamente, os

A direitos que tenham por objeto bens incorpóreos.

B bens de uso comum do povo em cuja construção tenham sido

empregados recursos públicos.

C estoques de material de consumo, cuja utilização não deve

ultrapassar dois anos.

D bens do patrimônio cultural, como monumentos, prédios

históricos e reservas naturais.

E custos de manutenção periódica de bens móveis, tais como

veículos e equipamentos de informática.

QUESTÃO 58

No setor público, ocorre o passivo a descoberto quando o

A passivo deve ser liquidado até o final do exercício seguinte.

B valor do passivo exigível é igual ao do patrimônio líquido.

C passivo exigível é nulo.

D ativo total é nulo. 

E passivo exigível é maior que o ativo.

QUESTÃO 59

No setor público, as variações patrimoniais são transações que

promovem alterações nos elementos patrimoniais da entidade,

mesmo em caráter compensatório, afetando ou não o seu resultado,

e distinguem-se, primariamente, entre

A aumentativas e diminutivas.

B qualitativas e permutativas.

C qualitativas e quantitativas.

D quantitativas e modificativas.

E qualificativas e aumentativas.

QUESTÃO 60

O método contábil que consiste em reduzir o valor aplicado na

aquisição de direitos de propriedade, inclusive de ativos intangíveis,

cuja existência ou prazo legal ou contratual sejam limitados,

é denominado

A exaustão.

B amortização.

C redução ao valor recuperável.

D depreciação.

E provisão.


