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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Com relação aos deveres do Estado para com a educação, de acordo
com as disposições da Constituição Federal de 1988 (CF), julgue os
próximos itens.

61 O acesso ao ensino médio é uma das garantias constitucionais
do Estado à sociedade.

62 O Estado deve garantir o acesso gratuito e de qualidade à
educação superior, conforme disposto na CF.

63 O atendimento educacional especializado a portadores de
deficiência, será realizado, preferencialmente, na rede regular
de ensino.

64 A educação de jovens e adultos (EJA) é dever do Estado
apenas no nível do ensino fundamental.

65 O atendimento gratuito na educação infantil deve ser garantido
a todas as crianças de zero a cinco anos de idade.

No que se refere ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior (SINAES), julgue os itens que se seguem.

66 O Conselho Nacional de Educação (CNE) exerce função
recursal em matéria de autorização para credenciamento e
recredenciamento.

67 O processo de avaliação será realizado em todas as
universidades, centros universitários, faculdades,
indistintamente de pertencerem à União, aos estados, ao DF,
aos municípios ou à iniciativa privada.

De acordo com a Emenda Constitucional n.º 53/2006, que criou o
FUNDEB, julgue os itens subsecutivos.

68 Com a ampliação da cobertura do FUNDEB para o ensino
médio, os estados, o DF e os municípios não podem alegar
falta de recursos para deixar de atender a educação de jovens
e adultos (EJA).

69 O FUNDEB, que veio em substituição ao FUNDEF
(EC n.o 14/1996), manteve a educação infantil sem a cobertura
do seu financiamento.

A respeito do sistema e-MEC, julgue os próximos itens.

70 O processo de avaliação de credenciamento se inicia na
Secretaria de Educação Superior do MEC e, em caso de
recurso, ele é encaminhado à Secretaria Executiva do MEC
para análise e julgamento.

71 O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) constitui
elemento fundamental para o pedido de credenciamento ou de
recredenciamento.

72 Determinados cursos, além de estarem submetidos aos
procedimentos constantes do e-MEC, sujeitam-se ao veto de
algumas instituições, além dos resultantes do processo de
avaliação.

73 O processo de credenciamento será gratuito às instituições que
dele queiram participar.

74 Os avaliadores responsáveis pelas visitas in loco são indicados
pelo ministro da Educação após consultas realizadas
anualmente às instituições de ensino.

75 As visitas são sempre realizadas por três avaliadores que se
deslocam até o estabelecimento para a avaliação da instituição
ou de seus cursos.

Julgue os itens a seguir, relacionados às formas de evidenciação do

ativo e do passivo de pequenas e médias empresas.

76 Quando uma entidade penhora ativos financeiros em garantia

de obrigações assumidas, ela deve divulgar esse fato em notas

explicativas, informando o valor contábil dos ativos, os termos

e as condições da garantia. 

77 Considere que uma entidade do setor automobilístico mantenha

passivos financeiros que não são avaliados pelo valor justo.

Nesse caso, a empresa não está obrigada a incluir em notas

explicativas informações relacionadas às despesas de juros

desses passivos.

Em relação ao patrimônio líquido, julgue o item seguinte.

78 De acordo com a estrutura conceitual para elaboração e

divulgação de relatório contábil-financeiro, a definição de

patrimônio líquido corresponde à equação fundamental do

patrimônio, ou seja, representa o valor das contas patrimoniais

devedoras, deduzidos os valores das contas patrimoniais

credoras.
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passivo valor (em R$) probabilidade de ocorrência

A 640.000,00 100%

B 200.000,00 75%

C 60.000,00 45%

D 50.000,00 80%

E 30.000,00 60%

Considerando a tabela acima, que apresenta grupos distintos de

obrigações (passivos) identificados por uma entidade para o

levantamento do balanço no final do exercício, julgue o item a

seguir.

79 A referida entidade deve reconhecer no balanço patrimonial

um passivo exigível total de R$ 640.000,00, além de divulgar

R$ 60.000,00 como passivos contingentes.

Julgue os próximos itens, relacionados com os componentes

patrimoniais de uma entidade.

80 Entre os lançamentos de ajuste para apuração de resultado de

determinado período, incluem-se as partidas dobradas com

créditos de valores iguais aos saldos registrados nas contas de

despesas antecipadas, despesas incorridas e despesas a

apropriar. 

81 Considere que determinada sociedade empresária tenha

adquirido direitos contratuais, classificados como ativo

intangível, por R$ 96.000,00. Considere ainda que o prazo dos

direitos contratuais, que se estende por 8 anos, seja suficiente

para a sociedade empresária, já que a expectativa de utilização

é de 6 anos. Nesse caso, desconsiderando-se qualquer outra

informação, a amortização acumulada referente a esse

intangível, no final do segundo ano de uso, apresenta um saldo

credor de R$ 32.000,00.

82 Considere que uma companhia tenha reconhecido, em seu

relatório contábil-financeiro, tanto ativos intangíveis gerados

internamente como ativos intangíveis adquiridos de terceiros.

Nesse caso, as notas explicativas devem fornecer informações

quanto à vida útil, ao método de amortização e outras, sem a

obrigatoriedade de distinguir os ativos intangíveis, gerados

internamente, dos demais.

83 Considere que o imobilizado de determinada companhia, no

final do exercício social, estava avaliado pelo valor contábil

líquido de R$ 3.075.000,00, embora existissem indícios de que

o valor do imobilizado teria diminuído significativamente.

Considere ainda que, na mesma data do balanço, os testes de

recuperabilidade mostravam que o valor em uso desse ativo era

de R$ 3.000.000,00 e o valor justo líquido de despesas de

venda era de R$ 2.890.000,00. Nessa situação, a companhia

deve reconhecer uma perda ao valor recuperável, aumentando

as despesas do período, no valor de R$ 75.000,00.
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Julgue o próximo item, relacionado à retificação de erros.

84 Considere que, em 2014, antes que os relatórios

contábeis-financeiros de 2013 fossem autorizados para

publicação, a Cia. Alfa tenha percebido que as demonstrações

contábeis divulgadas relativas ao exercício de 2012 não

incluíram a depreciação daquele período de um grupo de

contas do imobilizado, valor considerado material pela

companhia. Nesse caso, a companhia deve corrigir

retrospectivamente o erro cometido nos relatórios de 2012.

Acerca dos fatos contábeis e respectivas variações patrimoniais,

julgue os itens que se seguem.

85 Se uma sociedade anônima tem o capital subscrito

representado pelas contas capital autorizado e capital a

subscrever, então, quando ocorrer uma subscrição de ações,

essa sociedade anônima deverá fazer um lançamento contábil

a crédito da conta capital a subscrever, classificada no

patrimônio líquido.

86 Considere as seguintes informações relativas a uma indústria.

< O processo de fabricação da indústria gera apenas um produto

principal e um subproduto.

< O faturamento do subproduto equivale a 12% do faturamento

do produto.

< No ano de 2013, a indústria registrou gasto total com o

produto/subproduto no valor de R$ 952.000,00 e despesas

gerais no valor de R$ 430.000,00.

< A indústria considera os valores materiais.

< Nenhuma venda foi realizada em 2013.

A partir dessas informações, é correto afirmar que, no final

de 2013, o produto e o subproduto estão mensurados em

R$ 850.000,00 e R$ 102.000,00, respectivamente.

A Cia. Alfa, em 2013, realizou os fatos apresentados a seguir.

< lucro líquido: R$ 10.000.000,00

< constituição de reserva legal: R$ 500.000,00

< dividendos propostos, a serem pagos no exercício seguinte:

R$ 5.900.000,00

< reversão de reserva de contingências de exercícios anteriores:

R$ 2.000.000,00

Tendo como referência os fatos acima, e considerando que o

estatuto da Cia. Alfa é omisso quanto à distribuição dos dividendos,

julgue o item abaixo.

87 A Cia. Alfa deverá distribuir na forma de dividendos, caso não

haja destinação para outras reservas de lucros, montante

inferior ao valor dos dividendos já propostos.

Em relação à alienação e baixa de itens do ativo imobilizado, julgue

os próximos itens.

88 Considere que determinado ativo imobilizado tenha custo de

R$ 50.000,00, vida útil econômica estimada de 5 anos e, ao

final do terceiro ano, seja alienado pelo valor de R$ 25.000,00.

Neste caso, a entidade reconhece no resultado do período uma

perda de capital no valor de R$ 5.000,00.

89 Considere que uma empresa tenha adquirido um veículo por

R$ 100.000,00 e o tenha vendido por R$ 22.000,00 depois de

quatro anos de uso. Nesse caso, se o valor do veículo foi

depreciado linearmente a uma taxa de 20% ao ano, então o

ganho de capital da empresa com a operação foi de

R$ 2.000,00.
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A participação no capital de outras sociedades é avaliada segundo

a relação entre investidora e investida. Acerca dessas participações,

julgue os seguintes itens. 

90 O controle da investidora sobre a investida é caracterizado pelo

poder de conduzir as atividades e pela preponderância nas

decisões financeiras e operacionais. Esse poder é usado pela

investidora em benefício próprio. 

91 Considere que, em janeiro de 2013, a empresa Jurema S.A.

tenha adquirido 90% das ações do capital de Marco S.A., por

R$ 9.000,00. Nesse caso, se Marco S.A. é uma controlada que,

no exercício de 2013, auferiu o lucro de R$ 5.600,00, então o

valor da equivalência patrimonial a ser reconhecido no período

pela empresa Jurema S.A. é de R$ 5.000,00.

92 O valor dos dividendos declarados pela controlada é

contabilizado a crédito na conta de investimento na empresa

controladora.

93 A influência significativa da investidora na investida é

observada mesmo quando a investidora não exerce nenhum

poder nas decisões financeiras ou operacionais da investida.

Os gastos com os bens do ativo imobilizado são classificados como

de capital ou despesas do período. Acerca desse assunto, julgue os

itens subsequentes. 

94 Considere que uma empresa realize manutenção em sua frota

de veículos a cada 10.000 quilômetros rodados e que essa

manutenção não implique aumento da vida útil da frota. Nesse

caso, os respectivos gastos são reconhecidos como despesas

incorridas no período.

95 Se uma empresa adquiriu uma máquina por R$ 150.000,00 e

gastou R$ 10.000,00 com a sua instalação, então o valor

de R$ 150.000,00 deve ser registrado na conta de máquinas no

ativo imobilizado e o valor de R$ 10.000,00 será contabilizado

na conta de despesa do período.

As debêntures e as partes beneficiárias são títulos alienados por

empresas. A respeito desses títulos, julgue os próximos itens. 

96 As debêntures são títulos negociáveis registrados no passivo

circulante, ou no não circulante da empresa emitente, e podem

conceder ao seu detentor o direito à participação nos lucros.

97 A contabilização da alienação de partes beneficiárias é a

crédito em conta específica no grupo de reservas de lucros no

patrimônio líquido, pois cabem ao detentor do título os direitos

privativos de acionista.

Julgue os itens a seguir, em relação a mais-valia e goodwill, que

ocorrem em situações de aquisição de ações de uma empresa e

possibilitam ao investidor uma influência significativa ou o

controle.

98 Goodwill é a diferença positiva entre o valor justo dos ativos

líquidos da investida e o valor patrimonial desses mesmos

ativos líquidos.

99 Considere que a empresa Alfa S.A. tenha comprado 30% do

patrimônio líquido da empresa Beta S.A, pelo valor de

R$ 4.000,00. Considere ainda que o valor contábil do

patrimônio líquido da investida seja R$ 10.000,00, e, na

determinação dos valores justos de ativos e passivos de Beta

S.A., observou-se que o imobilizado vale R$ 1.000,00 a mais

que o seu valor contabilizado. Nesse caso, diante da nova

informação, a mais valia a ser reconhecida pela investidora

Alfa S.A. é de R$ 200,00.
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Com relação à escrituração de operações contábeis diversas, julgue

os itens subsequentes.

100 Considere que o prêmio total de um seguro contra incêndio,

contratado em 1.º de julho de determinado ano e com vigência
de 12 meses, seja de R$ 3.000,00, com pagamento de 50% à

vista e o restante em 12 parcelas mensais. Nesse caso, o valor
ativado inicialmente será de R$ 3.000,00 e o impacto sobre o

resultado final do exercício do ano em questão corresponderá
a uma despesa de R$ 1.500,00.

101 Considere que, no dia 20/2/X, um empregado tenha recebido
R$ 500,00 como adiantamento de salário e, em 5/3/X, receberá

R$ 1.280,00 como salário líquido do mês de fevereiro, com
retenção de R$ 220,00 de INSS e sem retenção de IRPF. Nessa

situação, não havendo outras movimentações na folha de
pagamento desse funcionário relativa ao mês de fevereiro, a

empresa deve reconhecer, no dia 28/2/X, uma despesa de
salário de R$ 2.000,00 e um passivo de R$ 2.220,00.

102 O valor do depósito judicial relativo a passivo trabalhista que
a empresa for obrigada a realizar por determinação judicial

será contabilizado no passivo circulante caso a ação tenha
previsão de solução até o final do próximo exercício, ou no

passivo não circulante, em caso contrário.

103 Considere que uma empresa brasileira tenha adquirido o direito

de produzir determinado equipamento cuja patente pertença a
uma empresa japonesa, à qual serão pagos anualmente

royalties de 100.000 dólares norte-americanos, durante dez
anos. Considere ainda que a moeda nacional, nesse período,

tenha sofrido desvalorização frente ao dólar norte-americano.
Nesse caso, a variação monetária eventualmente verificada a

cada ano será contabilizada como despesa do período e o valor
principal, convertido à moeda nacional, será registrado,

anualmente, em ativo intangível.

Julgue os itens de 104 a 109, relativos às demonstrações contábeis

previstas na legislação em vigor.

104 A demonstração das mutações do patrimônio líquido permite

identificar o fluxo de valores entre as contas componentes
do patrimônio líquido, inclusive os resultados abrangentes,

segregados em acionistas controladores e não controladores.

105 Em uma empresa industrial, tanto a folha de pagamento do

pessoal ligado à produção como a depreciação do maquinário
produtivo são valores que podem integrar a conta estoque de

produtos no balanço patrimonial.

106 Lucro bruto é a diferença entre a receita de vendas líquida e o

custo dos produtos e mercadorias vendidos e(ou) dos serviços
prestados. Lucro líquido operacional é o valor do lucro antes

de computados os resultados não operacionais e as despesas
financeiras.

107 Na primeira linha da demonstração do resultado abrangente,
quando apresentada em demonstrativo próprio, figura o valor

do lucro líquido do exercício, apurado na demonstração do
resultado do exercício.

108 Em uma indústria, as receitas financeiras obtidas pela entidade

compõem o valor adicionado bruto na demonstração do valor
adicionado.

109 A demonstração dos fluxos de caixa, obrigatória para diversos

tipos de entidade, incorpora, nos fluxos de investimento e

financiamento, as origens e aplicações de recursos que não

afetam o capital circulante líquido.

No que se refere à análise das demonstrações contábeis, julgue os

itens seguintes.

110 Um índice de imobilização do patrimônio líquido superior à

unidade indica falta de liquidez da empresa a longo prazo.

111 A demonstração do valor adicionado, por estar ligada ao

balanço social e não ao conjunto de demonstrações contábeis,

não é útil para a avaliação da empresa pelo método da análise

horizontal.
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Em favor do tempo e do custo, o auditor pode utilizar
métodos de amostragem estatística, bem como pode utilizar os
métodos de não estatística para atingir o escopo de seus trabalhos.
Contudo, no primeiro caso, às vezes, a variável explicativa não está
disponível por falta de estatísticas. Nesses casos, o auditor poderá
utilizar uma variável proxy, que substituirá aproximadamente
aquela que ele está procurando. No entanto, é imprescindível que,
a partir da seleção da amostra de auditoria, o profissional se esmere
para obter evidência de auditoria suficiente e apropriada para
sustentar a avaliação dos resultados da amostra.

NBC T 11.11 – Amostragem (com adaptações).

Tendo como referência o texto acima, julgue os itens a seguir, a
respeito da amostragem e de suas técnicas.

112 Em uma auditoria, a utilização da amostragem estatística tem
a vantagem de diminuir o risco inerente, além de reduzir o
tempo e o custo do trabalho; no entanto, apresenta a
desvantagem de não possibilitar o reconhecimento de
documentos falsos, caso a empresa auditada utilize de má-fé.

113 As opiniões de peritos pré-selecionados em relação ao assunto
objeto da pesquisa podem ser utilizadas como variável proxy,
contudo, tais julgamentos não podem ser generalizados para a
população como um todo.

Considerando os normativos que orientam os trabalhos de auditoria,
julgue os itens seguintes.

114 Conforme legislação vigente, o auditor independente não pode
utilizar a dupla data quando reemitir relatório de auditoria
referente às demonstrações contábeis reapresentadas de
exercícios anteriores.

115 Os testes substantivos permitem ao auditor definir o erro
monetário máximo que não produzirá distorções relevantes e
não diminuirá a confiabilidade das demonstrações contábeis.
Os testes de observância, por sua vez, permitem ao auditor
definir o desvio máximo, ou ainda, o risco máximo que não
impedirá a conclusão acerca da regularidade dos controles
estruturados.

Com relação aos testes de auditoria e às estimativas contábeis,
julgue os próximos itens.

116 Em alguns casos, mesmo um modelo de previsão não
sofisticado pode ser eficaz como procedimento analítico.

117 O desfecho de uma transação envolvendo um item financeiro
registrado por estimativa contábil é necessariamente afetado
por eventos ou condições posteriores à data em que foi
estimada a mensuração de seu valor original. 

Considerando a responsabilidade do auditor na elaboração da
documentação de auditoria e a utilização pelo auditor independente
dos trabalhos de auditoria interna, julgue os itens subsecutivos.

118 Caso auditores internos prestem assistência direta na auditoria,
o auditor independente deverá incluir, na documentação de
auditoria, os procedimentos detalhados de auditoria que foram
utilizados pelo auditor interno para avaliar a adequação dos
trabalhos realizados.

119 Após a montagem do arquivo final de auditoria, o auditor
poderá acrescentar nova documentação de auditoria, se houver
autorização da entidade auditada.

Em relação à extensão e aos resultados dos exames realizados pelo
auditor, julgue os itens subsequentes.

120 O resultado insatisfatório de entrevistas realizadas com
uma amostra de funcionários da empresa examinada não é
suficiente para o auditor destacar, em seu relatório, a
inexistência de risco de subavaliação da confiabilidade.

121 A divulgação em nota explicativa de uma prática contábil
indevida ou de erros na sua aplicação que gerem efeitos
relevantes nas demonstrações contábeis não elimina a
necessidade de o auditor independente ressalvar o parecer.

Julgue os itens a seguir, relativos às normas de conduta do auditor
e à auditoria no setor público federal do Brasil.

122 Conforme o Código de Ética Profissional dos Contabilistas, é
vedado ao auditor comunicar fraude e(ou) erros a terceiros,
como forma de preservar a confiabilidade entre auditor e
auditado.

123 De acordo com o Tribunal de Contas da União, os recursos do
processo de auditoria incluem as habilidades e as atitudes dos
auditores e dos demais profissionais que concorrem para a
produção do resultado da auditoria.

A respeito da gestão de projetos, julgue os itens subsecutivos.

124 Para uma instituição pública, é válida a premissa de que o
cliente, interno ou externo à instituição, é o destinatário do
produto ou serviço de um projeto.

125 Há a necessidade de elaboração de um projeto para cada
manutenção periódica de software que a empresa venha a
fazer.

Julgue os próximos itens acerca da gestão de processos.

126 A tecnologia da informação viabiliza a gestão por processo,
uma vez que possibilita a manutenção do agrupamento
das competências funcionais e a integração dos fluxos de
informação entre os processos que permeiam as áreas
funcionais.

127 O balanced scorecard é uma ferramenta de gestão que possui
como limitação não permitir a associação de indicadores de
processos aos indicadores financeiros, de clientes, de mercado
e inovação e de crescimento.

Julgue os itens subsequentes relativos à elaboração de planos de
melhoria de processos.

128 O benchmarking é uma alternativa contraindicada para
melhoria de processos, visto que proporciona cortes drásticos
e paliativos que não atingem a raiz dos problemas
organizacionais.

129 O downsizing é a abordagem mais indicada quando se pretende
diminuir a resistência a melhorias realizadas na organização. 

130 O empowerment é uma ferramenta que aumenta a assertividade
e a efetividade dos processos da instituição e que, uma vez
implantada, dispensa ajustes de curto prazo, sendo, por isso,
bastante contemplada nos planos de melhoria de processos.
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