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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Julgue os itens a seguir, relativos a políticas públicas e

planejamento governamental.

51 Por meio do orçamento-programa é possível expressar, com

maior veracidade, a responsabilidade do governo para com a

sociedade, visto que o orçamento deve indicar com clareza os

objetivos da nação.

52 As políticas públicas correspondem à soma das atividades

articuladas pelos governos para melhorar a vida dos cidadãos.

As decisões e análises sobre políticas públicas implicam

responder às seguintes questões: Quem ganha o quê? Por quê?

e Que diferença isso faz?

No que diz respeito aos sistemas e processos orçamentários e à

evolução do planejamento no Brasil, julgue os itens seguintes.

53 Os órgãos setoriais integram o Sistema de Planejamento e

Orçamento Federal e atuam verticalmente no processo

decisório, integrando os produtos gerados no nível subsetorial,

coordenado pelas unidades. Esses órgãos setoriais ficam

sujeitos à orientação normativa e à supervisão técnica do

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

54 A atividade financeira do Estado, caracterizada pela presença

constante de uma pessoa jurídica de direito público, tem como

principal finalidade a arrecadação de recursos.

No que se refere aos planos nacionais, regionais e setoriais, julgue

o próximo item.

55 De acordo com a Constituição Federal, os planos e os

programas nacionais, regionais e setoriais devem ser

elaborados em consonância com o plano plurianual (PPA) e

apreciados pelo Congresso Nacional. Devido à sua relação

com o PPA, os programas nacionais, regionais e setoriais não

podem ter duração superior a quatro anos.

Julgue os itens que se seguem, a respeito do plano plurianual

(PPA).

56 A programação financeira tem o objetivo de ajustar o ritmo de

execução do PPA ao fluxo provável de recursos financeiros, de

modo a executar os programas de trabalho.

57 O PPA possui duração de quatro anos, com vigência até o final

do mandato presidencial subsequente, devendo ser

encaminhado até quatro meses antes do encerramento do

exercício financeiro e devolvido para a sanção até o

encerramento da sessão legislativa.

Com relação à responsabilidade fiscal e a classificações

orçamentárias da receita e da despesa pública, julgue os itens

subsequentes.

58 A discriminação da despesa quanto a sua natureza deve ser

feita, na elaboração da lei orçamentária, por categoria

econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de

aplicação.

59 Na execução orçamentária, as receitas devem ser

contabilizadas nas rubricas correspondentes à sua natureza,

desde que estejam previstas em lei orçamentária e que não

sejam decorrentes de operações de crédito.

60 Em função da autonomia dos poderes, o Poder Executivo não

poderá fixar limites de gastos com pessoal do Poder Judiciário.

No que diz respeito à programação financeira e à programação

orçamentária, julgue os itens subsecutivos.

61 As receitas financeiras auferidas com os rendimentos da

aplicação de saldos de convênio serão obrigatoriamente

computadas a crédito do convênio e aplicadas, exclusivamente,

no objeto de sua finalidade, devendo constar de demonstrativo

específico que integrará as prestações de contas do ajuste.

62 Contratado corresponde a órgão ou entidade da administração

pública direta ou indireta, de qualquer esfera de governo, bem

como a entidade privada sem fins lucrativos, com o qual a

administração federal pactue a execução de programa,

projeto/atividade ou evento mediante a celebração de

convênio.

63 A programação orçamentária e financeira consiste na

compatibilização do fluxo dos pagamentos com o fluxo dos

recebimentos, visando o ajuste da despesa fixada às novas

projeções de resultados e da arrecadação.

Julgue os itens a seguir, com base em dispositivos da Lei de

Responsabilidade Fiscal (LRF).

64 É facultado aos municípios com população inferior a cinquenta

mil habitantes optar por divulgar, semestralmente, o relatório

de gestão fiscal. A divulgação do relatório e demonstrativos

fiscais deverá ser realizada em até trinta dias após o

encerramento do semestre.

65 O titular do Poder não pode contrair obrigação de despesa, nos

dois últimos quadrimestres do seu mandato, que não possa ser

cumprida integralmente nesse período, ou que tenha parcelas

a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente

disponibilidade de caixa para esse efeito.
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A respeito da análise e avaliação econômica e financeira, julgue os
itens a seguir.

66 A montagem do fluxo de caixa deve levar em conta o rigor das
normas internacionais, não se admitindo o registro de fluxos
virtuais de caixa; portanto, recomenda-se que, na operação de
desconto de duplicatas, seja considerado o recebimento do
valor líquido descontado pelo banco como uma entrada
classificada entre as atividades operacionais.

67 Se, no estudo de viabilidade de determinado projeto,
verificar-se que a taxa interna de retorno calculada é menor
que o retorno exigido, será correto propor-se como alternativa
o parcelamento do investimento inicial necessário sem prejuízo
do fluxo de receitas esperado, ou, na impossibilidade do
referido parcelamento, concentrar-se o fluxo de receitas,
antecipando-se o seu recebimento.

68 No processo de tomada de decisões financeiras, devem ser
priorizadas a minimização do risco e a maximização do
retorno, tendo, por isso, os investidores racionais a expectativa
de, simultaneamente, correrem os menores riscos e obterem o
maior retorno.

Com relação a séries de valores, valores atual e futuro e contas a
receber, julgue os itens seguintes.

69 Considere a seguinte situação hipotética. 
Determinada empresa que só vende a prazo tem uma média de
contas a receber de R$ 100.000,00 e um quociente de giro
anual das vendas de 5. Essa empresa constatou que os
concorrentes, cujas operações também são feitas
exclusivamente a prazo, têm vendas 80% superiores. Para
alcançar essa mesma meta, a referida empresa está disposta a
reduzir as exigências para a concessão de crédito.
Nessa situação hipotética, se a empresa mantiver estoques
médios de R$ 150.000,00 em contas a receber, então ela terá
de aumentar o prazo médio de recebimento.

70 Com a finalidade de constituir-se um fundo para aposentadoria,
deve-se adotar o modelo básico de capitalização, caracterizado
por pagamentos mensais, de igual valor, durante trinta anos, a
partir do momento da assinatura do contrato.

71 Caso, na análise da viabilidade de um projeto, se constate que,
à medida que se aumenta a taxa de desconto mínima aceitável,
diminui o valor presente líquido, a decisão favorável à
realização desse projeto só se dará se houver uma diferença
positiva entre o valor presente dos fluxos futuros de caixa e o
valor presente do investimento.

No que diz respeito ao SIAFI e à nota fiscal de serviços eletrônica,
julgue os próximos itens.

72 Os dados contidos na nota fiscal de serviços eletrônica, que só
pode ser cancelada ou substituída por iniciativa do fisco, são
de responsabilidade exclusiva do contribuinte. Nesse
documento fiscal, o prestador do serviço tem de ser
obrigatoriamente identificado pelo CNPJ e pela inscrição
municipal.

73 De acordo com as normas referentes ao SIAFI, será liberada
mensalmente ao MPU a parcela correspondente ao duodécimo
de suas dotações, já deduzido o contingenciamento, em
proporção não superior ao aplicado para os demais poderes.

Julgue os itens subsequentes, relativos aos tributos e às suas
respectivas competências.

74 O valor cobrado por empresa pública concessionária de serviço
público de fornecimento de energia elétrica é considerado
como preço privado.

75 A arrecadação do imposto sobre propriedade territorial rural
pertencerá inteiramente ao município quando este optar por
fiscalizá-lo e cobrá-lo, hipótese em que o município não
poderá abrir mão de sua arrecadação integral, vedado qualquer
tipo de renúncia fiscal.

76 A União pode elevar a alíquota do IPI sem depender da
aprovação do Congresso Nacional, mas essa elevação não
poderá ser implementada antes de noventa dias de sua
decretação.

Em relação a crédito e obrigações tributárias, fato gerador e
domicílio tributário, julgue os itens que se seguem.

77 Os lançamentos do IPTU e do IPVA são tipicamente da
espécie por homologação, pois o contribuinte pode calculá-los
e pagá-los antecipadamente, por iniciativa própria.

78 Se uma imobiliária deixar de informar ao fisco os aluguéis
pagos aos seus clientes, tal obrigação não desaparecerá e a
consequente infração tributária fará surgir a obrigação
principal referente à multa.

79 O imposto sobre heranças e doações incidente sobre bens
móveis é de competência da unidade da Federação onde tais
bens forem localizados.

Relativamente às retenções efetuadas pela administração pública
federal, ao IRPJ e à CSLL, julgue os itens subsecutivos.

80 Caso a dedutibilidade de certa despesa do exercício findo, para
efeito da CSLL, só possa ser aproveitada dentro de dois
exercícios, o valor correspondente será lançado como CSLL
diferida, no ativo realizável em longo prazo.

81 O imposto de renda cuja retenção a pessoa jurídica tenha
sofrido na fonte sobre as receitas recebidas constitui um crédito
a ser lançado em seu ativo, como imposto de renda a
compensar.

Com referência a IRRF, contribuição previdenciária (INSS), ICMS
e ISS, julgue os seguintes itens.

82 Pela regra constitucional geral da não cumulatividade do
ICMS, os créditos e débitos do imposto se compensam
sucessivamente; entretanto, nos casos de isenção ou não
cumulatividade, o beneficiário não transfere crédito para a
operação subsequente nem se beneficia de crédito da operação
anterior.

83 Na prestação de serviços com fornecimento de mercadoria,
independentemente de sua inclusão ou não em uma lista de
serviços tributáveis pelo ISS, incidem conjuntamente o ISS e
o ICMS.

84 Estão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte os
aluguéis pagos por pessoa física a pessoa jurídica, ao passo que
não se sujeitam a essa incidência os rendimentos do trabalho
assalariado pagos por pessoa física a outra pessoa física.

85 As contribuições sociais sobre a folha de pagamentos das
empresas se converteram, a partir da Emenda Constitucional
n.º 20/1998, em contribuições destinadas exclusivamente ao
custeio dos benefícios do regime geral da previdência social,
não incidindo sobre essa receita a desvinculação de receitas da
União.
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De acordo com as normas emitidas pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis, julgue os itens a seguir, relativos às
demonstrações contábeis.

86 Para disponibilizar informações relevantes, comparáveis e
compreensíveis, a entidade deve apresentar separadamente
rubricas de receitas oriundas de itens extraordinários na
demonstração do resultado. 

87 As receitas de venda de mercadorias, produtos e serviços de
uma indústria devem incluir, na demonstração do valor
adicionado, os valores dos tributos incidentes sobre as
referidas receitas.

88 A demonstração das mutações do patrimônio líquido inclui o
resultado abrangente do período, apresentando, separadamente,
o montante total atribuível aos proprietários da entidade
controladora e, se houver, o montante correspondente à
participação de não controladores.

89 O efeito das mudanças nas taxas de câmbio sobre o caixa e
equivalentes de caixa, mantidos em moeda estrangeira, deve
ser classificado, na demonstração dos fluxos de caixa, como
fluxos de caixa das atividades operacionais. 

90 As notas explicativas que contêm informações sobre a base
para a elaboração das demonstrações contábeis e as políticas
contábeis específicas podem ser apresentadas como seção
separada das demonstrações contábeis.

91 Para avaliar a conformidade da apresentação das contas de
forma separada no balanço patrimonial, a entidade deve utilizar
os seguintes critérios: a natureza e a liquidez dos ativos; a
função dos seus ativos; e os montantes, a natureza e o prazo
dos passivos.

Considerando as disposições aplicáveis ao patrimônio líquido de
companhias abertas, julgue os itens subsequentes.

92 Um dos requisitos para a criação de reservas estatutárias é o
estabelecimento de um limite máximo de valor.

93 O capital social integralizado pelos sócios deve ser
discriminado, em uma única conta, pelo seu montante, sem
qualquer dedução.

94 As reservas para contingências são constituídas com a
finalidade de compensar, em exercício futuro, diminuições do
lucro decorrentes de perdas consideradas, pelas companhias,
como de ocorrência remota.

95 A reserva legal objetiva assegurar a integridade do capital
social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízos
ou para aumentar o capital.

96 A reserva de lucros a realizar pode ser utilizada para o
pagamento do dividendo obrigatório ou para aumentar o
capital social, desde que seja autorizado pelas assembleias das
companhias.

97 As reservas de capital podem ser utilizadas para a compra de
ações de empresas coligadas e controladas.

Julgue os itens que se seguem, relativos à contabilização dos itens

do ativo e do passivo.

98 Os custos de serviços diários não devem ser reconhecidos no

valor contábil da propriedade mantida para investimento.

99 O ativo intangível gerado internamente não deve ser

reconhecido nas demonstrações contábeis.

100 O arrendamento mercantil operacional deve ser reconhecido

pelo arrendatário em contas específicas do ativo e do passivo

no seu balanço por quantias iguais ao valor justo da

propriedade arrendada.

101 O valor de custo do estoque deve incluir todos os custos de

aquisição e de transformação bem como outros custos

incorridos para trazer os estoques à sua condição e à sua

localização atuais.

Considerando que uma empresa apresente índices de liquidez

imediata, de liquidez corrente, de liquidez seca e de liquidez geral

iguais a 0,70; 1,80; 0,70 e 1,80, respectivamente, e que todos os

ativos estejam classificados no ativo circulante, julgue os itens

seguintes.

102 O saldo do passivo não circulante será inferior ao saldo do

passivo circulante.

103 O saldo dos estoques será superior ao saldo do passivo não

circulante.

104 O saldo do passivo exigível será igual ao saldo das

disponibilidades.

105 O saldo dos estoques será inferior ao saldo das

disponibilidades.

No que se refere a definição, objetivos e componentes do controle

interno, julgue os itens a seguir.

106 A salvaguarda dos ativos da entidade para evitar perdas ou uso

prejudicial dos recursos é um objetivo da atuação do controle

interno, sendo o componente relacionado ao ambiente de

controle primordial na definição dos riscos para evitar

ocorrências indesejáveis.

107 O sistema de controle interno de uma organização empresarial

é uma combinação de políticas e procedimentos operacionais

mantidos para a proteção dos ativos da entidade, devendo esse

sistema ser estabelecido pelos proprietários, controladores ou

administradores.

108 De acordo com as diretrizes de controle interno definidas pelo

COSO (Committee of Sponsoring Organization), constituem

componentes inter-relacionados não somente o ambiente de

controle, a avaliação de riscos, informação e comunicação, mas

também o monitoramento.

109 O objetivo do aperfeiçoamento do sistema de controles

internos das entidades é eliminar de vez os riscos operacionais.
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Em relação ao ambiente de controle e à avaliação de riscos na

organização, julgue os próximos itens.

110 Um efetivo ambiente de controle é influenciado por fatores

intangíveis, entre os quais se destacam os valores éticos das

pessoas nele inseridas.

111 A alta administração, que exerce a função de governança da

entidade, é responsável pela definição de um adequado

ambiente de controle, que independe da atuação da auditoria

interna ou externa.

112 Independentemente da existência de uma área específica de

gestão de riscos, a auditoria interna é organizada com a função

de assegurar o cumprimento dos objetivos do negócio e o

gerenciamento de riscos.

113 Embora o ambiente de controle da organização seja formado

por pessoas cujas experiências e habilidades técnicas recebem

influência do próprio ambiente de trabalho, a cultura

organizacional não pode influenciar os padrões de controles

internos definidos.

Acerca de atividades de controle e avaliação de riscos, julgue os

seguintes itens.

114 Uma adequada avaliação de riscos pressupõe estudo dos

acontecimentos já vivenciados pela organização para a correta

definição de seus objetivos, uma vez que a ocorrência de

eventos futuros incertos não é administrável.

115 Na atividade de controle, lidar com o risco é tratar de algo

intangível, porém passível de ser quantificado.

116 Verificação, análise técnica, segregação e rodízio de funções

são princípios primários que regem o sistema de controle

interno.

117 Resultante da atividade corretiva de agentes sobre um processo

de licitação pública, uma atividade de controle pode ser

realizada por meio de análise técnica que produza um relatório,

um parecer ou um laudo.

No que concerne a informação e comunicação e a monitoramento

nos sistemas de controle interno, julgue os itens subsecutivos.

118 A atuação de gerentes e auditores internos e externos, bem

como a realização de seminários fazem parte das atividades de

monitoramento contínuo das operações objeto dos sistemas de

controle interno.

119 Os sistemas de informação e comunicação internos de uma

organização precisam ser pré-estabelecidos e formais, sendo

inadmissíveis as informalidades na identificação de riscos. 

120 Se os elementos do gerenciamento de riscos corporativos não

estiverem inteiramente documentados, eles não poderão ser

testados, nem executados de forma eficaz, o que

impossibilitará a avaliação dos riscos envolvidos.

Espaço livre


