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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Com relação a conceitos, objetivos e finalidades da contabilidade,

julgue os itens que se seguem.

51 Auxiliar um governo no processo de fiscalização tributária é

uma das finalidades da contabilidade.

52 A contabilidade consiste em um sistema de informações

financeiras destinado a identificar, registrar e comunicar os

eventos econômicos de uma organização.

53 As finalidades da contabilidade incluem auxiliar os gestores de

uma organização a exercer seu papel na gestão de negócios.

Julgue os itens a seguir, acerca de patrimônio e conceitos

correlatos. 

54 O patrimônio de um grupo econômico é a soma dos

patrimônios de todas as organizações que o integram, ajustados

de acordo com a legislação vigente.

55 A situação líquida de uma organização, que resulta da

diferença entre seus ativos e seus passivos, é afetada

negativamente pelas despesas da organização e positivamente

pelo reconhecimento de receitas e investimentos feitos por seus

acionistas.

56 O balanço patrimonial de uma empresa representa

graficamente a sua situação patrimonial.

57 Se uma empresa possuir R$ 4 milhões em ativos, ela possuirá,

necessariamente, o mesmo montante em obrigações totais. 

Considere os seguintes eventos:

I aquisição, à vista, de matérias-primas para processamento

industrial;

II venda de mercadorias, a prazo, por preço superior ao

praticado nas vendas à vista;

III contratação de novos empregados para a filial da empresa;

IV pagamento, com juros, de duplicata vencida;

V pagamento a trabalhadores eventuais para o

descarregamento de um caminhão, no momento da

prestação do serviço;

VI perda de mercadorias não cobertas por seguro, em

decorrência de inundação na área de estoques;

VII constituição de capital social em dinheiro.

Com base nos eventos apresentados acima, julgue os próximos

itens, relativos a atos e fatos administrativos.

58 Um fato misto é aquele que modifica a situação patrimonial

líquida da empresa e, além disso, implica permuta de valores

idênticos entre contas patrimoniais, como ocorre nos eventos

II e VII.

59 Todos os eventos listados são fatos administrativos, visto que,

em algum momento, afetarão o patrimônio da empresa.

60 Os eventos I e IV são exemplos de fatos permutativos.

61 Os eventos V e VI exemplificam fatos modificativos.

A respeito das contas contábeis: caixa; créditos a receber; provisão

para créditos de liquidação duvidosa; impostos a compensar; perdas

recuperadas; veículos; depreciação acumulada; custo da mercadoria

vendida; impostos a recolher; despesas diferidas; ajuste a valor

presente; fornecedores; capital social; e duplicata de tesouraria,

julgue os itens subsequentes.

62 Na baixa de um crédito a receber considerado incobrável,

ocorre um lançamento a débito na conta de provisão para

créditos de liquidação duvidosa.

63 Mais de seis dessas contas são de natureza devedora.

64 Todas as contas listadas que possuem natureza credora são

classificadas como obrigações.

No que diz respeito ao plano de contas, julgue os seguintes itens.

65 A explicação da função e do funcionamento das contas compõe

um documento anexo ao plano de contas, visto que tais

informações são do domínio dos técnicos e contadores que

utilizarão o rol de contas da organização.

66 O elenco de contas deve ser elaborado para guiar os

procedimentos de contabilização e estruturado de acordo com

as necessidades de cada organização ou, em casos especiais, de

certos segmentos econômicos.
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Considere os seguintes eventos:

I aquisição a prazo, em 5/1/X1, de matérias-primas

industriais no valor de R$ 5.000;

II liquidação de título de um cliente no valor de R$ 1.000,

com juros de R$ 50;

III aquisição à vista, com pagamento por meio de um único

cheque, de ferramentas, rações e fertilizantes para uso

agrícola.

De acordo com os eventos apresentados acima, julgue os itens

subsequentes, a respeito de escrituração contábil.

67 Um registro a crédito em determinada conta é um lançamento

contábil.

68 Apenas o evento I contém os elementos suficientes e essenciais

para permitir a escrituração contábil no livro diário.

69 O evento III deverá ser contabilizado por meio de partida de

terceira fórmula no livro razão.

70 A escrituração, ato de registrar os fatos contábeis nos livros

apropriados, deve ser realizada por meio do método das

partidas dobradas.

No que tange à contabilização de operações contábeis, julgue os

itens subsecutivos.

71 Suponha que uma empresa tenha realizado vendas em moeda

estrangeira no valor de US$ 100.000, com cotação do dólar

norte-americano na data da venda de R$ 2,35/US$ 1,00 e que,

ao final do exercício, antes da liquidação da operação, o real

tenha sofrido uma desvalorização de 2% em relação ao dólar.

Nessa situação, a empresa deverá registrar uma receita de

variação cambial no valor de R$ 4.700.

72 Se uma empresa tiver apurado, sobre a folha de pagamento,

INSS no valor de R$ 8.360, salário-maternidade no valor de

R$ 6.000 e salário-família no valor de R$ 1.000 e se esses

forem os únicos eventos relevantes a considerar, então a

empresa deverá registrar um valor total a recolher de

R$ 15.360.

73 Em uma aplicação financeira com juros prefixados, o valor

correspondente aos juros deve ser reconhecido em conta de

juros ativos a transcorrer e transferido para resultado pelo

transcurso do prazo.

74 Considere que uma empresa tenha descontado R$ 100 em

duplicatas no banco em que mantém conta e que, no ato do

desconto, devido às tarifas e aos juros cobrados, ela tenha

recebido o valor líquido de R$ 96 em sua conta corrente. Nessa

situação, o valor dos juros e das tarifas cobrados será

imediatamente reconhecido como despesa do período.

75 No momento da assinatura do contrato de aluguel de um

imóvel para servir de sede para determinada empresa, o

contador deve registrar os primeiros doze meses no passivo

circulante e os meses subsequentes no passivo não circulante,

realizando a reclassificação de não circulante para circulante

à medida do transcurso do prazo.
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Com relação à contabilização de operações comerciais e de

imobilizado e a conceitos correlatos, julgue os itens subsequentes.

76 Uma provisão deve ser uma obrigação existente no presente,

como resultado de um evento passado, que provavelmente

exigirá uma saída de recursos no futuro, com possível

estimação do seu valor de saída.

77 Na alienação de imobilizado, havendo saldo na conta de

depreciação acumulada do bem, esta deverá ser encerrada

contra a própria conta do bem, antes de efetuada a baixa do

imobilizado.

78 Caso uma empresa tenha apurado R$ 57.600 de COFINS em

um exercício em que tenha apurado, também, prejuízo, então

a contabilização do valor apurado deverá ser:

débito: despesa de COFINS (conta do ativo);

crédito: COFINS diferida (conta do passivo).

79 Considere que uma empresa comercial não contribuinte do IPI

tenha realizado uma compra à vista, por meio de cheque, no

valor de R$ 13.000 em mercadorias, com R$ 3.000 de IPI e

ICMS à alíquota de 18%. Nessa situação, os lançamentos e os

valores deverão ser realizados da seguinte forma:

débito: estoque de matérias-primas.................................. R$ 11.200;

débito: ICMS a compensar........................................ R$ 1.800;

crédito: bancos conta movimento............................ R$ 13.000.

Uma empresa, ao receber o extrato de sua conta corrente relativo ao

mês de janeiro de 2014, constatou algumas divergências em relação

ao razão da conta bancos conta movimento mantido pela

contabilidade. No procedimento de conciliação bancária, foram

encontradas as seguintes divergências:

I a cobrança de uma tarifa de R$ 35 por renovação de

cadastro consta do extrato bancário;

II um cheque no valor de R$ 1.500, utilizado para pagamento

a fornecedor, não consta do extrato, o que demonstra que

ele ainda não foi descontado;

III o cheque emitido por um cliente, no valor de R$ 400, foi

devolvido por insuficiência de fundos;

IV foi recebida, por meio de cobrança bancária, uma

duplicata no valor de R$ 950 emitida contra um cliente;

V um depósito em cheque no valor de R$ 5.500, efetuado no

último dia do mês, ainda não foi creditado pelo banco;

VI o saldo da conta bancária constante no extrato do

dia 31/1/2014 era de R$ 9.500.

Com base nessas informações, julgue os itens de 80 a 85.

80 O evento II deve ser relatado no relatório de conciliação

bancária, mas não cabe qualquer lançamento contábil em

função disso.

81 O evento I deve ser lançado como despesa bancária.

82 Se o cheque referido no evento III for reapresentado, então não

haverá necessidade de nenhuma contabilização.

83 O depósito em cheques ainda não compensados — evento

V — não motiva nenhuma contabilização.

84 Antes da conciliação bancária, o saldo do razão da conta

bancos conta movimento é de R$ 12.985.

85 O lançamento contábil que deverá ser efetuado pelo

recebimento da duplicata do evento IV será:

débito: bancos conta movimento.................................. R$ 400;

crédito: clientes (ou conta equivalente)........................ R$ 400.
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Com relação ao balancete de verificação, julgue os itens a seguir.

86 Considere que em 30/11/2013 a empresa Fumaça S.A. tenha

apresentado os seguintes saldos em suas contas contábeis:

caixa – R$ 500, capital social – R$ 1.000, depreciação

acumulada – R$ 150, ações em tesouraria – R$ 100 e estoque

de mercadorias – R$ 550. Nessa situação hipotética, a soma

total dos valores devedores será igual a R$ 1.050.

87 O balancete de verificação é um demonstrativo que possibilita

verificar se o método das partidas dobradas está sendo

respeitado pela escrituração contábil.

88 O balancete de verificação será elaborado em até oito colunas,

na qual são apresentados os saldos iniciais, o movimento, os

saldos do período e os saldos finais.

89 Na escrituração contábil, a soma de todos os valores das contas

contábeis com saldos devedores deve coincidir com a soma de

todos os valores das contas contábeis com saldos credores.

90 O balancete de verificação é composto apenas pelas contas

patrimoniais. As contas de resultado, mesmo que tenham

saldos, não devem constar no demonstrativo. 

No que se refere ao balanço patrimonial, julgue os itens que se

seguem.

91 De acordo com o pronunciamento técnico do Comitê de

Pronunciamentos Contábeis (CPC) referente à apresentação

das demonstrações contábeis, o valor da participação de não

controladores destacado dentro do patrimônio líquido e o valor

de instrumentos financeiros disponíveis para venda são

exemplos de informações apresentadas no balanço patrimonial.

92 Para que se reconheça um item como ativo, é necessário que o

recurso seja controlado pela entidade e resultante de eventos

passados; por isso, o item que gera benefício futuro não

compõe o ativo.

93 No ativo, as contas são classificadas em ordem crescente de

grau de liquidez dos elementos nelas registrados. 

94 O objetivo do balanço patrimonial é evidenciar a situação

financeira e patrimonial da organização em determinada data,

representando, desse modo, uma posição dinâmica do negócio.

95 O balanço patrimonial é composto pelo ativo, pelo passivo e

pelo patrimônio líquido. Considerando-se que o ativo e o

passivo sejam divididos em circulante e não circulante, é

correto afirmar que as obrigações que vencerem após o término

do exercício social seguinte deverão ser classificadas no

passivo não circulante.

96 O grupo do patrimônio líquido, que representa o valor residual

entre o ativo e o passivo, inclui as contas capital social,

reservas de capital, ajustes de avaliação patrimonial, reservas

de lucros, ações em tesouraria e prejuízos acumulados.

De acordo com os pronunciamentos técnicos do CPC, julgue os

itens seguintes, relativos à apresentação das demonstrações

contábeis.

97 Os resultados de equivalência patrimonial, caso existam,

devem ser apresentados na demonstração do resultado do

exercício de forma destacada.

98 Um conjunto completo das demonstrações contábeis

compreende o balanço patrimonial, a demonstração do

resultado do exercício, a demonstração do resultado

abrangente, a demonstração das mutações do patrimônio

líquido, a demonstração dos fluxos de caixa, a demonstração

do valor adicionado, quando exigida legalmente, e as notas

explicativas.

99 As obrigações financeiras que tiveram prazo de exigibilidade

após o exercício seguinte, mas previsão de pagamento no

próximo exercício, serão registradas no passivo circulante.

100 A demonstração do resultado do exercício (DRE) inicia-se pela

receita líquida de vendas e não apresenta a receita bruta e as

deduções da receita.
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Com base nas disposições da Lei n.º 6.404/1976 e suas alterações,

julgue os próximos itens, relativos à DRE.

101 Considere que a empresa Core S.A. tenha gerado, no período,

receita bruta de vendas de R$ 1.500, despesa de salários de

R$ 100, despesa de depreciação de R$ 50, custo das

mercadorias vendidas de R$ 675, despesa de ICMS de R$ 200,

despesa de COFINS de R$ 50 e vendas canceladas de R$ 100.

Nessa situação hipotética, o valor da apuração da receita

líquida dessa empresa, no período, será superior a R$ 1.100.

102 O objetivo da DRE é evidenciar o desempenho da entidade.

Essa demonstração é uma representação estruturada do total

das receitas deduzidas as despesas e também abrange os

ganhos e as perdas do período.

103 O lucro bruto é o resultado da receita bruta das vendas

deduzidas as devoluções, os cancelamentos, os abatimentos, os

impostos sobre vendas e o custo das mercadorias vendidas.

104 Se uma entidade distribuir lucros aos empregados e

administradores, antes de apurar o lucro líquido do exercício,

será necessário deduzir as participações de empregados e

administradores, sucessivamente e nessa ordem.

105 De acordo com o regime de competência, a confrontação das

receitas com as despesas deve ser realizada considerando as

entradas e as saídas de caixa no período.

Com base no Decreto n.º 5.450/2005, que regulamenta a

modalidade de licitação pregão eletrônico, julgue os itens a seguir.

106 Em um processo licitatório, entre as responsabilidades do

pregoeiro e da equipe de apoio estão incluídas a coordenação

do processo bem como a recepção, o exame e as decisões a

respeito das impugnações.

107 Os órgãos e as entidades controladas direta ou indiretamente

pela União devem, obrigatoriamente, utilizar o pregão para

aquisição de bens e serviços comuns, de preferência o pregão

eletrônico.

108 O uso da modalidade de licitação pregão eletrônico

desburocratizou as contratações de obras de engenharia e de

locações imobiliárias.

De acordo com a Resolução CFC n.º 750/1993 e sua atualização, a

Resolução CFC n.º 1.282/2010, julgue os itens que se seguem,

acerca dos princípios fundamentais de contabilidade.

109 A determinação do maior valor para o passivo e do menor

valor para o ativo, entre duas opções igualmente válidas, está

em consonância com o princípio da prudência.

110 O princípio da competência pressupõe a confrontação das

receitas com as respectivas despesas necessárias à sua geração,

independentemente de terem sido recebidas ou pagas.

111 O princípio da entidade refere-se à separação do patrimônio da

entidade do patrimônio pertencente ao(s) seu(s) sócios(s).
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Com relação aos impactos dos tributos, tanto no desempenho das

empresas quanto nas operações de entradas e saídas de produtos e

mercadorias, julgue os itens a seguir.

112 Uma pessoa não pode obter crédito tributário referente a ICMS

destacado em nota fiscal de compra de mercadoria para

revenda, ou de matéria-prima utilizada na produção, mesmo

que seja contribuinte do imposto.

113 Ao adquirirem mercadorias para revenda, as sociedades

empresárias têm direito a crédito do PIS e da COFINS,

independentemente da forma de tributação do IRPJ.

114 O IRPJ incide diretamente no lucro bruto da empresa,

independentemente da forma de tributação do imposto.

Julgue os itens seguintes, relativos à aplicação da matemática

financeira na atividade contábil.

115 Se uma duplicata de valor nominal de R$ 6.360 for quitada

dois meses antes de seu vencimento, à taxa de desconto

racional simples de 3% a.m, o valor pago, na data de quitação,

será inferior a R$ 5.950.

116 Se um capital de R$ 10.000 for aplicado, durante três meses,

à taxa de juros simples de 2% a.m., gerará um montante

inferior a R$ 10.500.

Com relação a finanças, julgue os itens subsequentes.

117 Os títulos públicos emitidos pelo Banco Central do Brasil e

pelo Tesouro Nacional são investimentos classificados, no

mercado monetário brasileiro, como de alto risco.

118 O planejamento e a análise financeira têm como finalidade

programar e acompanhar a situação financeira da empresa,

avaliar a necessidade de capital e determinar o financiamento

exigido. Essas atividades são realizadas com base nas

demonstrações contábeis, em especial na demonstração do

resultado abrangente, bem como são elaboradas com base nos

fluxos de caixa.

No que se refere a orçamento, julgue os itens que se seguem.

119 O orçamento geral consiste em vários orçamentos individuais,

interdependentes entre si; por exemplo, na elaboração do

orçamento de vendas, utiliza-se o orçamento da produção,

visto que é necessário saber qual a capacidade de produção da

organização.

120 O orçamento participativo é aquele elaborado com o auxílio

dos gerentes de todos os níveis da organização. Contudo, esse

tipo de orçamento é considerado ineficiente, uma vez que

provoca desentendimentos entre os vários níveis da

organização.
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