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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Julgue os itens a seguir, relativos a conceitos, objetivos

e finalidades da contabilidade.

51 A contabilidade se define, atualmente, como a ciência do

patrimônio, cujo objetivo é captar os elementos sensíveis,

perceptíveis e habituais de transações que afetem a riqueza

das organizações.

52 Permitir o planejamento, o controle e a análise patrimonial

com vistas à tomada de decisão constitui objetivo da ciência

contábil.

53 O objeto da contabilidade se restringe ao aspecto quantitativo

do patrimônio organizacional.

54 Os investimentos e as modificações na situação patrimonial

são estudados pela dinâmica patrimonial.

Com relação a patrimônio, julgue os itens seguintes.

55 Os bens capazes de gerar benefícios econômicos futuros

para uma entidade, independentemente de estarem ou não

sob seu controle, integram o ativo patrimonial dessa entidade.

56 Situação hipotética: Em 1.º/3/201X, dois sócios investiram,

cada um, R$ 10 mil na constituição de uma nova entidade.

Nesse mesmo mês, a entidade adquiriu R$ 20 mil em

mercadorias — 50% desse valor a prazo — e gastou R$ 5 mil

em instalações em um imóvel que havia alugado por R$ 3 mil.

O aluguel foi contratado no primeiro dia do mês de

constituição da entidade. A parcela a prazo da compra

de mercadorias e o aluguel foram quitados no mês seguinte.

Esses foram os únicos eventos com impactos patrimoniais

realizados no referido mês. Assertiva: Ao final do mês de

março em questão, a situação patrimonial líquida da entidade

era de R$ 17 mil.

57 A situação patrimonial líquida em que o total de passivos

supera o montante do patrimônio líquido é denominada

passivo a descoberto.

58 Por convenção, no lado esquerdo da representação gráfica do

patrimônio, são representados os elementos que exigirão

sacrifício de elementos capazes de gerar resultados econômicos

positivos.

No que se refere a atos e fatos administrativos, julgue os itens

subsequentes.

59 A contratação de um novo empregado para uma empresa

constitui um ato administrativo, visto que essa ação afeta

o patrimônio da entidade.

60 A aquisição de equipamento em que parte do valor seja

paga à vista e o restante, a prazo, sem encargos financeiros

relevantes, constitui fato permutativo do patrimônio.

61 Por ocasião da venda de mercadorias, à vista ou a prazo,

é necessária a baixa no estoque dos itens entregues ao cliente,

evidenciando-se o sacrifício patrimonial realizado e

representando-se um fato modificativo do patrimônio.

62 O pagamento em atraso de um boleto, juntamente com os

encargos financeiros correspondentes, é exemplo de fato misto.

Julgue os próximos itens, a respeito do mecanismo de contas

utilizado na contabilidade.

63 Contas podem ser criadas para registros quantitativos

monetários ou não monetários, sendo essencial que

expressem um fato patrimonial.

64 Contas caixa, ações em tesouraria e depreciação têm em

comum o fato de serem todas de natureza devedora.

65 A aplicação de recursos em uma entidade é representada por

um lançamento a crédito em uma conta patrimonial credora.

66 O pagamento de uma despesa em dinheiro exige a redução

do saldo da conta caixa, o que se dá por meio de lançamento

a débito dessa conta.

Acerca de plano de contas, julgue os itens a seguir.

67 Plano de contas é uma lista de rubricas patrimoniais e de

resultado organizada de forma sistemática e que possui,

geralmente, uma parte numérica — código contábil da conta —

e uma parte alfabética — denominação da conta.

68 A descrição do mecanismo de funcionamento das rubricas

contábeis presentes no plano de contas se faz por meio

de um documento complementar.

69 A natureza de uma conta, se devedora ou credora, pode

ser conhecida no plano de contas.

70 As condições e o método pelos quais contas de resultado

e contas transitórias serão encerradas a cada exercício

são informações disponíveis no plano de contas.

Julgue os itens que se seguem, relativos a escrituração contábil.

71 O registro da aquisição de mercadorias, parte à vista e parte

a prazo, com a ocorrência de encargos financeiros relevantes,

desconsiderados os efeitos tributários, exigirá a utilização

de mais de quatro rubricas contábeis e poderá ser realizado

mediante uma única partida de segunda fórmula.

72 A integralização de capital, em que parte é feita em dinheiro

e parte, em mercadorias, pode ser contabilizada mediante

uma partida de terceira fórmula.

73 A moderna escrituração contábil pressupõe a identificação

da origem e da aplicação dos recursos, fato que justifica

a preferência pela utilização do método das partidas dobradas.

74 Enquanto o livro-razão — que agrupa as contas sempre

com lançamentos de débito e crédito — é essencial para

o levantamento do balancete e, em decorrência, do balanço,

o livro diário reúne os fatos em ordem cronológica,

sendo independente da escrituração no livro-razão.
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Em relação ao registro de operações contábeis diversas, julgue
os itens a seguir.

75 Os juros decorrentes de pagamento em atraso e relativos à
compra de mercadorias são registrados na contabilidade do
fornecedor em conta representativa de receita financeira com
contrapartida na conta clientes.

76 Situação hipotética: Ao final do período de apuração, a
conta IPI a recuperar tem saldo devedor de R$ 2.000, e a conta
IPI a recolher tem saldo credor de R$ 3.000.
Assertiva: Nessa situação, o lançamento de ajuste a ser
realizado por ocasião da apuração do IPI a pagar implicará um
débito na conta IPI a recolher, no valor de R$ 2.000, e um
crédito de mesmo valor na conta IPI a recuperar.

77 Para registrar a correção monetária pós-fixada referente a
empréstimo anteriormente contratado, por ocasião do
vencimento da referida obrigação, será adequado o lançamento
a débito da conta variação monetária passiva e a crédito da
conta empréstimo a pagar.

78 Para registrar uma devolução de compras de mercadorias
adquiridas à vista, considerando-se que a empresa adote o
método da conta mista com inventário periódico, será
adequado o lançamento a débito da conta caixa e a crédito da
conta compras canceladas.

79 A reversão do saldo não utilizado de uma provisão constituída
para suportar prováveis gastos decorrentes de danos ambientais
deve ser registrada por meio de um lançamento que debite uma
conta de resultado e credite uma conta patrimonial componente
do passivo.

A tabela a seguir apresenta os dados, em reais, para
a conciliação dos saldos contábil e bancário da empresa X no
banco Y.

saldo ao final do período, conforme livros contábeis da

empresa
10.000

registros feitos pelo banco a débito da conta-corrente,
ainda não contabilizados na empresa

serviços de cobrança 500

cheques de clientes devolvidos 2.500

registros feitos pelo banco a crédito da conta-corrente,
ainda não contabilizados na empresa

valores relativos a boletos recebidos de clientes 3.000

juros recebidos de clientes 1.500

saldo ao final do período, conforme o extrato bancário 10.500

valores contabilizados na empresa e que ainda não foram

registrados pelo banco

depósitos realizados no caixa eletrônico ainda não
processados

1.000

A partir dessa tabela, julgue os itens subsequentes, a respeito das
conciliações contábeis.

80 Após a conciliação realizada e os correspondentes lançamentos
de ajuste, o saldo da conta contábil representativa da
conta-corrente mantida no banco em questão será de
R$ 10.500.

81 O ponto de partida para a conciliação bancária pode ser o saldo
constante da contabilidade da empresa ou o saldo do extrato
bancário.

82 A conta contábil representativa de clientes deverá ser
acrescida de R$ 500.

83 A demonstração de resultados da empresa em questão será
impactada positivamente em R$ 1.000.

84 A soma dos débitos realizados na conta contábil representativa
da conta-corrente mantida no banco em questão foi de
R$ 3.000.

Em relação ao balancete de verificação, julgue os itens seguintes.

85 O balancete de verificação é uma demonstração financeira
obrigatória pela legislação societária, e sua finalidade
restringe-se a fornecer aos usuários internos da entidade
informações sobre a evolução dos saldos das contas devedoras
e credoras em determinado período.

86 A diferença entre os modelos de balancete de 6 e de 8 colunas
corresponde aos saldos devedores e credores que dizem
respeito ao movimento do período, constantes no segundo
modelo e ausentes no primeiro.

87 Na elaboração do balancete, o livro diário é a fonte de
informações do contabilista para a realização dos trabalhos
relacionados à referida demonstração contábil. 

88 Os valores concernentes às contas retificadoras do ativo e do
passivo devem constar das colunas de saldos credores e
devedores, respectivamente.

Julgue os itens a seguir, referentes a balanço patrimonial.

89 Em consonância com a legislação societária vigente, os
dividendos a serem pagos aos acionistas em prazo mais
alongado, superior ao ciclo operacional da entidade, deverão
compor o patrimônio líquido como conta retificadora dos
lucros ou prejuízos acumulados.

90 As contas representativas de direitos autorais e da
correspondente amortização acumulada devem figurar no ativo
não circulante, no subgrupo intangível.

91 A conta ajuste a valor presente, que registra valores
decorrentes de operações financeiras realizadas, não pode ser
considerada como retificadora de passivo.

92 Os valores correspondentes a participações permanentes no
capital de outras sociedades e avaliados pelos métodos do
custo, da equivalência patrimonial ou do valor justo devem
compor o subgrupo investimentos do ativo não circulante.

A respeito da demonstração do resultado do exercício, julgue os
itens que se seguem.

93 Se uma entidade obtiver receitas provenientes de vendas de
mercadorias, de serviços e de produtos de sua fabricação, ela
deverá elaborar uma demonstração de resultados distinta para
cada atividade. 

94 As vendas anuladas e os descontos incondicionais concedidos
devem ser abatidos da receita operacional bruta de vendas para
cálculo da receita operacional líquida, nos termos da legislação
societária vigente.

95 Situação hipotética: A tabela a seguir apresenta os valores,
em reais, constantes dos registros contábeis de uma empresa
ao final de determinado período.

ICMS sobre venda 1.000

PIS sobre o faturamento 500

COFINS sobre o faturamento 500

contribuição social sobre o lucro líquido 500

vendas líquidas 10.000

lucro bruto 2.000

Assertiva: Nessa situação, a receita bruta é igual a R$ 12.500,
e o custo das mercadorias vendidas é igual a R$ 8.000.
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96 Situação hipotética: A tabela a seguir apresenta os valores,

em reais, constantes dos registros contábeis de uma empresa ao

final de certo período.

tributos sobre o lucro líquido 1.500

participações de debenturistas  1.000

participações de empregados  500

participações de administradores 500

participações de partes beneficiárias  500

quantidade de ações  1.000

lucro líquido por ação 10

Assertiva: Nessa situação, o resultado antes dos tributos sobre

o lucro líquido e das participações é igual a R$ 14.000, e o

lucro após os tributos sobre o lucro líquido é igual a

R$ 12.500.

97 Situação hipotética: A tabela a seguir apresenta os valores,

em reais, constantes dos registros contábeis de uma empresa ao

final do período.

comissões de vendas 1.000

despesas financeiras 10.000

despesas financeiras líquidas 8.000

despesas gerais e administrativas 1.500

prejuízo operacional 2.500

Assertiva: Nessa situação, o lucro operacional bruto é igual a

R$ 2.000.

De acordo com o Decreto n.º 5.450/2005, que regulamenta

o pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens e serviços

comuns, julgue os itens seguintes.

98 Quando o objeto da licitação for a contratação de obras

de engenharia, as sociedades de economia mista não podem

fazer uso da modalidade de pregão, na forma eletrônica.

99 Impugnações e consultas ao edital de licitação na modalidade

de pregão, na forma eletrônica, serão recebidas, examinadas

e decididas pelo pregoeiro, que poderá contar com o apoio

da equipe responsável pela elaboração do edital.

100 Será considerado bem comum o bem ou serviço cujos padrões

de desempenho e qualidade não possam ser definidos de forma

objetiva no edital, mas cujo preço de mercado possa ser aferido

pela entidade promotora da licitação.

Com base no Decreto n.º 7.892/2013, que regulamenta o sistema

de registro de preços (SRP), julgue os itens a seguir.

101 No âmbito da administração pública direta federal, o SRP

não será adotado nos casos em que, em função da natureza

do objeto de licitação, for impossível estabelecer previamente

a quantidade a ser demandada pela administração.

102 A licitação para registro de preços poderá ser realizada

na modalidade de pregão, que deve ser precedida de ampla

pesquisa de mercado.

Julgue os itens subsequentes, a respeito de finanças.

103 As decisões de financiamento são relativas à estrutura

de capital e definem quem terá direito a usufruir dos fluxos

de caixa futuros gerados pela entidade.

104 Quanto maior for a variabilidade do retorno esperado de um

ativo, mais elevado será o seu risco e maior deverá ser a taxa

de retorno exigida pelo investidor para aplicar seus recursos

no referido ativo.

105 Se as taxas de juros da economia estiverem em fase de

ascensão, o preço de mercado dos títulos públicos prefixados

tenderá a subir.

106 A avaliação financeira de um ativo segue o pressuposto de que

o valor desse ativo deva equivaler ao valor presente dos seus

fluxos futuros de caixa projetados.

A respeito de sistemas de amortização e de taxas de juros de

empréstimos bancários, julgue os itens a seguir.

107 Uma das características do sistema de amortização constante

(SAC) é que as prestações a serem pagas pelo tomador do

empréstimo são todas iguais.

108 Em uma economia inflacionária, a taxa real de juros para um

empréstimo bancário será sempre maior que a correspondente

taxa nominal.

109 O imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro (IOF)

não influencia o cálculo da taxa de juros efetiva cobrada

de seus clientes pelo banco.

Com relação a orçamento público, julgue os próximos itens.

110 O orçamento da seguridade social integra a lei orçamentária

anual, que é uma lei de iniciativa do Poder Executivo.

111 Os recursos obtidos com a venda de bens imóveis de

propriedade da União pertencem à categoria econômica

das receitas correntes.

112 Gastos com obras de conservação de bens imóveis são

considerados inversões financeiras e devem ser classificados

na categoria econômica das despesas correntes.

Acerca dos tributos e seus impactos nas operações das empresas,

julgue os itens subsequentes.

113 O valor do imposto de renda a ser reconhecido como despesa

pelas empresas sujeitas ao lucro real é o resultado da aplicação

da alíquota estabelecida pelo fisco sobre o valor do lucro

líquido apresentado na demonstração do resultado do

exercício (DRE).

114 Os impostos recuperáveis incidentes sobre a compra de

mercadorias para revenda não compõem o custo desses

estoques e devem ser reconhecidos como direitos contra

o fisco em conta própria do ativo.

Conforme os critérios de classificação das contas patrimoniais

estabelecidos pela legislação societária, julgue os itens que

se seguem.

115 Se uma empresa industrial tiver participação de caráter

permanente no capital social de outras empresas, esse item

patrimonial deverá ser classificado em investimentos,

no ativo não circulante.

116 Se uma empresa adquire um fundo de comércio, esse item

patrimonial deve ser classificado no ativo imobilizado.
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Julgue os itens seguintes, com base nos pronunciamentos técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

117 A empresa que detém o controle de um determinado recurso está cumprindo um dos requisitos exigidos para que esse recurso seja

considerado um ativo na contabilidade.

118 Ao realizar o teste de valor recuperável de um ativo, uma entidade deve reconhecer um ganho sempre que o valor contábil desse ativo

estiver maior do que o seu valor recuperável.

119 Os custos de manutenção periódica de determinado item do ativo imobilizado devem ser acrescentados ao valor contábil desse item.

120 Os ativos contingentes não devem ser objeto de reconhecimento pela contabilidade.

Espaço livre


