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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

A respeito da contabilidade geral, julgue os itens a seguir.

51 A contabilidade teórica consiste no registro das operações
de determinada entidade em livros mantidos para essa
finalidade.

52 O patrimônio líquido constitui uma obrigação da entidade para
com outras pessoas físicas ou jurídicas.

53 Se um profissional da contabilidade empreender atividade
profissional diversa, haverá conflito de interesse com ameaça
aos princípios éticos somente quando a outra atividade por
ele exercida requerer habilidades contábeis ou relacionadas
a questão particular sob seu exame.

Julgue os itens que se seguem, relativos ao registro de fatos
contábeis típicos.

54 A avaliação do estoque de mercadorias de uma empresa
pelo método do preço específico é feita por meio do cálculo
do custo das mercadorias vendidas ao final do período
de apuração, levando-se em conta a média ponderada dos
valores de aquisição e do estoque inicial.

55 Para uma empresa que utilize o sistema de inventário
periódico baseado na conta de mercadorias com função
desdobrada, o valor de estoque existente pode ser conhecido
a qualquer momento mediante a verificação do saldo da conta
de mercadorias.

56 A alíquota efetiva do ICMS é inferior à alíquota nominal,
tendo em vista que o valor desse imposto integra a sua
própria base de cálculo.

57 Para uma empresa que realize vendas a prazo e constitua
provisão para créditos de liquidação duvidosa, essa
provisão deverá ser adicionada ao lucro líquido na apuração
do lucro real.

Acerca da contabilidade avançada, julgue os itens seguintes.

58 Se o valor pago pela aquisição de investimentos relevantes
de determinada empresa diferir do valor patrimonial contábil,
o resultado da equivalência patrimonial nos períodos
subsequentes deverá excluir o ágio ou deságio que houver
incidido na aquisição.

59 Caso uma empresa investida apresente passivo a descoberto,
a empresa investidora que quiser manter o apoio financeiro
nessa investida deverá constituir provisão para perdas no ativo
permanente até o limite do valor contábil do investimento.

60 A empresa que detiver o controle acionário de duas outras
empresas será considerada parte relacionada de cada uma
delas, mas as empresas controladas não serão partes
relacionadas uma da outra.

61 A empresa controlada que se encontrar em circunstância
de perda de continuidade e tiver seu patrimônio avaliado
em valores de liquidação poderá ser excluída da consolidação
das demonstrações contábeis.

Julgue os próximos itens, relativos às normas aplicáveis às pessoas

jurídicas e a aspectos de custos.

62 O valor do investimento obtido pelo método da equivalência

patrimonial consiste na aplicação da porcentagem de

participação no capital social sobre o valor do patrimônio

líquido da empresa coligada ou controlada, vedada qualquer

dedução.

63 Se determinada empresa emitir debêntures conversíveis

em ações, seus acionistas terão direito de preferência para

subscrever tais debêntures.

64 O custo de reposição ocorre quando determinada

matéria-prima é submetida a processo de transformação

do qual resulte um ou mais subprodutos acabados.

65 Uma empresa que empregue o sistema de custeio por absorção

deve imputar ao produto final seus custos variáveis diretos

e os custos indiretos e fixos.

66 Para a empresa que optar pelo pagamento do imposto de renda

por estimativa, o período de apuração do imposto poderá

ser anual.

67 É vedado o cálculo da contribuição social sobre o lucro

líquido com base no resultado presumido.

Em relação à contabilidade internacional, julgue os itens seguintes.

68 As normas contábeis internacionais são obrigatórias apenas

para as companhias abertas com ações negociadas na bolsa

de valores.

69 Um ativo proveniente de projeto de desenvolvimento

somente poderá ser classificado como ativo intangível se

a empresa for capaz de demonstrar a viabilidade técnica

de concluir o desenvolvimento do ativo, se houver

comprovação da geração efetiva de resultados e se a empresa

tiver a intenção de concluir o desenvolvimento desse ativo

e a capacidade para usá-lo e vendê-lo.

70 A inclusão da conta de reserva de capital para prêmio na

emissão de debêntures no patrimônio líquido foi feita

para adaptar a legislação nacional às normas internacionais.

Julgue os itens a seguir, referentes à contabilidade rural.

71 O contribuinte do imposto de renda sobre a atividade rural

que vender terra nua deverá incluir o produto da alienação

na receita bruta da atividade rural.

72 Se o lucro sobre atividade rural for remetido para residente

no exterior antes do encerramento do ano-calendário,

o imposto deverá ser recolhido no ato da remessa e incidir

sobre o valor remetido.
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grupo
ano

X1 X0

ativo circulante cíclico 150     140     

ativo circulante financeiro 160     45     

ativo não circulante 210     290     

passivo circulante cíclico 60     50     

passivo circulante financeiro 130     125     

passivo não circulante 330     300     

lucro operacional líquido 48     40     

receita operacional líquida 945     900     

A respeito da tabela precedente (valores em mil reais), que
representa os dados de uma empresa relativos a seus dois exercícios
mais recentes, julgue os próximos itens.

73 No exercício mais recente, a empresa concentrou seus
valores realizáveis no curto prazo, situação que apresentou
melhora no período analisado.

74 No exercício X1, o capital de giro da empresa igualou-se
a sua necessidade de capital de giro, determinando um saldo
em tesouraria nulo.

75 O grau de alavancagem operacional da empresa no exercício
X0 foi inferior a 3.

Julgue os itens a seguir, relativos aos trabalhos de auditoria
e perícia.

76 A necessária independência do auditor independente em
relação ao cliente auditado impõe preocupações quanto
ao tamanho relativo dos honorários acordados ou eventuais
presentes de valor significativo recebidos do cliente,
exigindo a adoção de salvaguardas.

77 Na definição do tamanho da amostra que o auditor utilizará
para formar sua opinião sobre as demonstrações contábeis da
auditada, quanto maior for o valor da distorção esperada na
população analisada, maior deverá ser o tamanho da amostra.

78 Devido à necessidade de emissão de laudo imparcial,
o perito-assistente está impedido, em qualquer hipótese,
de manter contato com o advogado do contratante.

O Plano de Contas Aplicável ao Setor Público (PCASP)
divide-se nas classes:

1 – ativo;
2 – passivo;
3 – variações patrimoniais diminutivas;
4 – variações patrimoniais aumentativas;
5 – controle e aprovação do planejamento e orçamento;
6 – controle e execução do planejamento e orçamento;
7 – controles devedores;
8 – controles credores.

Acerca dessas classes, julgue os itens subsecutivos.

79 O recebimento de uma receita extraorçamentária pelo ente
público gera um registro em conta da classe 4, em
contrapartida a uma conta da classe 1.

80 O balanço patrimonial demonstra eventos contabilizados nas
classes 1, 2, 3 e 4, bem como os registrados nas classes 7 e 8.

81 A demonstração de variações patrimoniais é composta
por valores apresentados no balancete de dezembro de cada
exercício nas classes 3, 4 e 6.

Julgue os itens que se seguem, relativos à administração
financeira e orçamentária brasileira.

82 O ciclo orçamentário inicia-se com a definição das
macrodiretrizes e encerra-se com a mensagem presidencial
comunicando a aprovação do orçamento anual.

83 A modalidade orçamentária atualmente em uso pelos
entes públicos brasileiros é uma evolução do orçamento
de desempenho.

84 A receita obtida por um ente público, quando oriunda
da exploração ordenada de recursos naturais vegetais
em ambiente natural e protegido, integra a categoria
econômica receita corrente.

Determinado ente público federal realizará dois tipos
de operações que envolverão parceiros privados. Na primeira
operação, serão adquiridos bens e serviços comuns, de vários
valores, por meio de um sistema de apresentação pública
de propostas de preços por escrito. Na segunda operação, recursos
financeiros serão transferidos a uma entidade privada para
o desenvolvimento de projeto social em uma comunidade carente.

Nessa situação hipotética,

85 ambas as operações terão de se dar por meio de licitação,
sendo que a segunda, na modalidade convênio.

86 na primeira operação, o pregão constitui a modalidade
obrigatória para a aquisição de bens e serviços comuns,
de vários valores.

Ante as recentes oscilações do preço do dólar
norte-americano, afetando as operações de importação e exportação
de mercadorias, o Banco Central do Brasil interveio no mercado,
oferecendo operações de troca da variação do dólar pela variação
da taxa DI.

Nessa situação hipotética,

87 o alvo da preocupação do Banco Central é a volatilidade
do dólar medida pela PTAX.

88 o instrumento de intervenção descrito é a venda de dólar
futuro.

Acerca das consequências que poderão advir no caso de um
cliente não liquidar integralmente, na data do vencimento, o saldo
devedor da fatura do seu cartão de crédito, julgue os itens a seguir.

89 A parcela não quitada do saldo devedor poderá ser
financiada por meio da modalidade de crédito rotativo,
com prazo de vigência de até doze meses, contados da data
do vencimento da fatura não paga integralmente.

90 É permitida a cobrança de juros remuneratórios sobre
o saldo devedor não quitado pelo cliente, além de multa
e juros de mora, nos termos da legislação em vigor.

91 Além do crédito rotativo, que permite ao cliente liquidar
parcial ou integralmente o seu débito a qualquer momento,
outras modalidades de crédito em condições mais favoráveis
poderão ser-lhe oferecidas a qualquer tempo, antes
do vencimento da fatura subsequente, com vistas a financiar
o saldo devedor remanescente do cartão de crédito.
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Segundo o Relatório de Inflação do Banco Central do
Brasil de junho de 2018, as expectativas de variação do Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) apuradas
pela pesquisa Focus situam-se em torno de 3,9% para 2018
e 4,1% para 2019. Para 2020, as expectativas encontram-se
em torno de 4,0%.

Tendo como referência as expectativas percentuais apresentadas
no texto precedente e considerando as características próprias
do IPCA, julgue os itens subsequentes.

92 Por ser o IPCA o índice de preços que serve de referência
para o sistema de metas de inflação, as estimativas
apresentadas no relatório citado no texto podem ser
comparadas com as metas inflacionárias fixadas pelo
Conselho Monetário Nacional, em relação ao triênio
2018-2020, sinalizando aos agentes econômicos a perspectiva
de cumprimento de tais metas pelo governo federal.

93 Os percentuais apresentados no texto em apreço representam
uma estimativa da variação média dos preços de produtos
e serviços para o consumo de famílias que residem
em áreas urbanas, com rendimentos mensais entre um
e quarenta salários mínimos, independentemente da fonte
desses rendimentos.

94 A estimativa da inflação para o biênio 2019-2020
encontrava-se, à época do relatório, em patamar inferior
a 8,2%.

Uma instituição financeira capta recursos a taxas
pós-fixadas e aplica-os no mercado financeiro a taxas prefixadas.
Esse descasamento entre ativo e passivo atingiu em junho de 2018
o patamar de R$ 100 milhões, sujeitando a instituição a um risco
de mercado relacionado a eventuais variações desfavoráveis
no valor de mercado das taxas de juros.

Com referência a essa situação hipotética, julgue os seguintes itens.

95 A instituição financeira poderá proteger-se do risco de
mercado decorrente do descasamento entre ativos e passivos
recorrendo a uma operação de swap de taxas de juros,
que permite a troca periódica dos fluxos futuros de caixa
decorrentes da aplicação da taxa pós-fixada sobre os
R$ 100 milhões pelos fluxos futuros de caixa decorrentes da
aplicação da taxa prefixada sobre os R$ 100 milhões, devendo
a liquidação financeira do contrato ocorrer pelo valor da
diferença observada entre os referidos fluxos de caixa nas datas
acordadas entre as partes.

96 Uma forma de a instituição financeira proteger-se do risco
de mercado gerado pelo descasamento de ativos e passivos
é recorrer ao mercado futuro de taxas de juros, que costuma
ser operado em bolsas de valores por meio de contratos
padronizados sujeitos a mecanismos que se propõem
a reduzir os riscos da operação, como a margem de garantia
e os ajustes diários.

97 A fim de proteger sua posição, a instituição financeira
pode recorrer a qualquer um dos instrumentos tradicionais
do mercado de derivativos (opção, contratos futuros,
contratos a termo ou swap), que são legalmente reconhecidos
como valores mobiliários independentemente da natureza
dos seus ativos subjacentes, devendo ser registrados
em câmaras ou prestadores de serviços de compensação,
de liquidação e de registro autorizados pelo Banco Central
do Brasil ou pelo Conselho Monetário Nacional.

Uma companhia aberta deseja cancelar o seu registro
na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Para tanto,
deverá fazer uma oferta pública de aquisição de ações (OPA),
na qual manifestará o compromisso de adquirir uma quantidade
específica de ações, a preço e prazo determinados, oferecendo
a todos os acionistas, em condições igualitárias, a possibilidade de
alienar as suas ações. A OPA está sujeita a uma série de condições,
muitas delas estabelecidas pela Instrução CVM n.º 361/2002.

Com referência ao citado normativo, julgue os itens que se seguem.

98 O processo de OPA deve ser intermediado por uma sociedade
de crédito, financiamento e investimento autorizada
a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

99 Não é permitida a utilização de valores mobiliários como
forma de pagamento da OPA.

100 A OPA é operação típica do mercado secundário, podendo
ser realizada tanto em ambiente de bolsa de valores como
por meio de uma entidade de balcão organizado.

Com a Lei n.º 12.865/2013, novas competências foram
conferidas ao Banco Central do Brasil: disciplinar os arranjos
de pagamento e estabelecer medidas que promovam a competição
e a inclusão financeira no processo de prestação de serviços
de pagamento, bem como zelar pela eficiência, pela solidez
e pelo regular funcionamento desses arranjos de pagamento,
assim como das instituições de pagamento. Considerando essas
novas competências do Banco Central, julgue os seguintes itens.

101 Os serviços de transferências e remessas de recursos realizadas
por instituições não financeiras não se enquadram no conceito
de arranjos de pagamento.

102 A permissão para que usuários finais de determinado arranjo
usem uma única conta de depósitos à vista ou de pagamento
para efetuarem pagamentos a usuários de outros arranjos
constitui uma das formas de aplicação do princípio da
interoperabilidade, princípio legal que rege os arranjos de
pagamento.

103 A conta de pagamento é instrumento obrigatório para as
instituições de pagamento que utilizam exclusivamente
instrumentos de pagamento pré-pago.

Tendo em vista que estudos do Banco Central do Brasil,
com base em dados da Associação Brasileira das Entidades
dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA), revelaram
que, em 2017, as 277 empresas brasileiras que obtiveram
recursos no mercado de capitais tiveram custos menores
que aquelas que se financiaram por meio dos canais tradicionais
de crédito bancário, julgue os próximos itens, relativos aos
instrumentos de captação de recursos disponíveis no mercado
de crédito e no mercado de capitais para as empresas brasileiras.

104 Uma companhia de capital aberto pode captar recursos
por meio de debêntures — títulos de longo prazo, conversíveis
ou não em ações, que podem oferecer aos seus investidores
as seguintes remunerações: juros, participação nos lucros
e prêmios de reembolso.

105 Uma forma de obtenção de crédito bancário pelas empresas
é a conta garantida, caso em que a liberação dos recursos
está condicionada ao oferecimento de garantias pelo tomador
do crédito.

106 No desconto de títulos — empréstimo mediante a garantia
de um título representativo de crédito futuro —, o valor
liberado ao tomador do crédito será igual à soma dos valores
nominais dos títulos cujos direitos estiverem sendo cedidos
à instituição financeira responsável pela concessão do
empréstimo.
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107 A forma pela qual o juro é calculado em operação de desconto

bancário resulta em taxa efetiva de operação com valor

superior à taxa nominal do desconto aplicado na transação.

Os fundos de investimento são regidos por um regulamento que,

além das regras básicas de funcionamento, apresenta outras

informações relevantes, tais como: composição dos ativos,

riscos envolvidos nas operações, taxa de administração cobrada

dos investidores e estratégias de investimento a serem adotadas

pelo gestor. As próprias classificações desses fundos são

indicativas dos riscos a que eles estarão sujeitos. A partir

dessas informações, julgue os itens seguintes, acerca da relação

entre o tipo de fundo de investimento apresentado e as estratégias

e os riscos que podem estar sendo assumidos pelos gestores

desses fundos.

108 Fundos referenciados buscam reproduzir, da forma mais

fidedigna possível, as variações de determinado parâmetro

de desempenho por eles especificado.

109 Em se tratando de fundos genéricos, a carteira é composta

de diversos tipos de instrumentos financeiros de renda fixa

e de renda variável, os quais devem representar percentuais

mínimos da carteira, conforme regras estabelecidas pelo

Banco Central do Brasil.

110 Fundos que investem em instrumentos financeiros

derivativos não destinados a hedge são classificados como

fundos alavancados, já que estão sujeitos a perdas capazes

de superar o valor do seu próprio patrimônio.

dia

1 2 3 4 5

X (quantidade

diária de drogas

apreendidas, em kg)

10 22 18 22 28

Tendo em vista que, diariamente, a Polícia Federal apreende

uma quantidade X, em kg, de drogas em determinado aeroporto do

Brasil, e considerando os dados hipotéticos da tabela precedente,

que apresenta os valores observados da variável X em uma amostra

aleatória de 5 dias de apreensões no citado aeroporto, julgue os

próximos itens.

111 A mediana das quantidades X observadas na amostra em

questão foi igual a 18 kg.

112 O desvio padrão amostral da variável X foi inferior a 7 kg.

113 A moda da distribuição dos valores X registrados na amostra

foi igual a 22 kg.

114 A tabela em questão descreve a distribuição de frequências da

quantidade de drogas apreendidas nos cinco dias que

constituem a amostra.

Acerca de crédito tributário, legislação tributária e crime de

lavagem de capitais ou ocultação de bens, direitos e valores, julgue

os itens que se seguem.

115 Remissão concedida por ente público titular de obrigação

tributária a pessoa física ou jurídica provoca a suspensão

temporária do crédito tributário.

116 A majoração de alíquotas do imposto sobre produtos

industrializados depende de lei complementar aprovada pelo

Congresso Nacional, sendo vedada sua implementação no

mesmo exercício financeiro em que tenha sido publicada lei

que aumentou tal tributo.

117 O crime de lavagem de capitais ou ocultação de bens, direitos

e valores não é admitido na modalidade tentada.

Em cada um dos itens seguintes, é apresentada uma situação

hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada a respeito de

obrigação tributária sobre ganho de capitais, de Imposto Predial

Territorial Urbano (IPTU) e de crimes previdenciários.

118 A construção de um presídio em determinado local provocou

imensa desvalorização dos imóveis localizados nas

proximidades. Mário, proprietário de um imóvel nesse local,

vendeu-o, mas teve imenso prejuízo. Nesse mesmo ano, Mário

adquiriu outro imóvel em outro local e o vendeu pelo

equivalente ao dobro do valor de aquisição. Nessa situação,

Mário poderá compensar o ganho de capital obtido com a

alienação do segundo imóvel e o prejuízo advindo do primeiro,

desde que o faça na declaração anual do seu imposto de renda

do ano seguinte à realização dos fatos geradores que deram

origem à compensação.

119 Gustavo e Eduardo firmaram, por meio de instrumento

particular, um contrato de transmissão de posse de imóvel

urbano. Nessa situação, a municipalidade poderá exigir do

adquirente Eduardo as eventuais obrigações provenientes do

IPTU relativas ao período anterior à assinatura do contrato de

transmissão de posse.

120 Durante um ano e cinco meses, a empresa L&X recolheu as

contribuições previdenciárias de seus empregados, mas não as

repassou à previdência social, o que caracterizou o crime de

apropriação indébita previdenciária. Nessa situação, se os

representantes legais da empresa L&X, espontaneamente,

confessarem e efetuarem o pagamento das contribuições antes

do início da ação fiscal, ficará extinta a punibilidade.


