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QUESTÃO ALTERNATIVA  QUESTÃO ALTERNATIVA 

PORTUGUÊS (1 a 10)  CONHECIMENTOS GERAIS (11 a 20) 

1 B  11 A 

2 A  12 D 

3 C  13 A 

4 D  14 D 

5 A  15 A 

6 C  16 C 

7 B  17 D 

8 B  18 A 

9 C  19 ANULADA 

10 C  20 B 
 

QUESTÃO OBJETIVA Nº 13: TROCA DE GABARITO: DE “C” PARA “A” 
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1) Relacione os tipos de tributos que a União, os Estados e os Municípios podem instituir. 
 

A união, os estados, o distrito federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos: 
      - impostos; 
      - taxas; 
      - contribuição de melhoria. 

 
 

2) Explique o princípio contábil da entidade. 
 

O princípio da entidade reconhece o patrimônio como objeto da contabilidade e afirma a autonomia 
patrimonial, a necessidade da diferenciação de um patrimônio particular no universo dos patrimônios 
existentes, independente de pertencer a uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma sociedade ou 
instituição de qualquer natureza ou finalidade, com ou sem fins lucrativos. Por conseqüência, nesta 
acepção, o patrimônio não se confunde com aqueles dos seus sócios ou proprietários, no caso de 
sociedade ou instituição. 

 
 
3) O USGAAP é um padrão internacional para a contabilidade das empresas, os paises que 

utilizam este padrão são: 
 

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, GRÃ BRETANHA, JAPÃO. 
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4) A Consolidação de Balanços é realizada ao final de cada ano, portanto, é necessária sua 

escrituração em livros contábeis, dê sua opinião se esta afirmação é verdadeira e explique 
sua conclusão. 

 

     Consolidação de balanços é a técnica contábil de aglutinarmos o patrimônio e os resultados de um    

     conglomerado de empresas que tem o mesmo controle societário e administrativo.  

O objetivo básico da consolidação de balanços é apresentar o patrimônio empresarial e os resultados 
do grupo de companhias distintas juridicamente, como se fosse uma única só empresa (uma entidade 
econômica). 

A consolidação de balanços é eminentemente gerencial, servindo, principalmente, aos usuários 
externos na avaliação da capacidade financeira do grupo onde está inserida a empresa foco de 
análise.  

Diz-se que a principal utilidade está na contabilidade gerencial, já que não há influência fiscal ou 
societária porque: 

- o imposto de renda e demais tributos são calculados individualmente; 

- os dividendos são calculados sobre o lucro de cada empresa e não sobre o lucro consolidado;  

- do ponto de vista do investidor ou credor, possibilitam uma apreciação mais criteriosa e 
transparente com relação às garantias de seus créditos e lucratividade de seus investimentos; e, 

- do ponto de vista administrativo e gerencial, esta é a principal utilidade das demonstrações 
consolidadas. 

 

 
 


