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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Em cada um dos itens a seguir é apresentada uma situação
hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada.
51

A Cia. Ithaka fabrica bandeirinhas de papel para festas juninas,

Julgue os itens seguintes, de acordo com os princípios de
contabilidade e as normas do Conselho Federal de Contabilidade
(CFC).
55

Relevância e comparabilidade são características qualitativas
fundamentais da informação contábil-financeira útil, pois
tornam a informação capaz de fazer a diferença nas decisões
tomadas pelos usuários.

56

O relatório contábil-financeiro de propósito geral não atende
a todas as informações de que os investidores, os credores por
empréstimos e outros credores, existentes e em potencial,
necessitam, nem mesmo é elaborado no sentido de apurar o
valor da entidade que reporta a informação.

57

No processo contábil de uma secretaria de estado, não é
possível aplicar integralmente o princípio da competência, pois
a simultaneidade da confrontação de receitas e despesas
correlatas é restrita na esfera pública.

58

Considere que o contador de determinada sociedade
empresária tenha observado ser possível utilizar três opções
para quantificar as mutações patrimoniais, todas igualmente
válidas, de acordo com as normas contábeis brasileiras.
Considere, ainda, que a tabela a seguir apresente os valores
resultantes dessas estimativas.

que, em 2011, eram vendidas por R$ 1,50 o metro linear. Uma
estimativa baseada na evidência mais confiável mostrou que o
preço de venda para o ano seguinte seria de R$ 0,80 o metro
linear, haja vista a entrada de uma concorrente que produz
bandeirinhas mais duráveis. No final do exercício de 2011, a
Cia. Ithaka tinha 50.000 metros em estoque, contabilizados por
R$ 0,70 o metro linear. Contudo, uma vistoria identificou
avarias na estocagem e estimou um custo adicional de R$ 0,20
por metro para colocar o produto em condições de
comercialização. Nessa situação, se a Cia. Ithaka mensurar o
estoque de bandeirinhas de papel pelo valor realizável líquido,
os relatórios contábil-financeiros da entidade, em 31/12/2011,
apresentarão o valor total de R$ 5.000,00 para esse ativo.
52

As companhias Ydra e Kithero investiram na companhia Xios,
detendo, respectivamente, 44,5% e 9% das ações ordinárias
emitidas por essa companhia. A companhia Ydra não investiu

opção 1 opção 2
ativo
passivo exigível

opção 3

1.000

900

900

700

500

700

na companhia Kithero, mas realizou com ela um acordo,
segundo o qual a Kithero sempre seguiria os votos da Ydra nas
decisões relativas à Xios. Nessa situação, é correto afirmar que
as

demonstrações

financeiras

da

Xios

deverão,

Nesse caso, segundo o princípio da prudência, a opção 3 será
a recomendável para reconhecimento do patrimônio, pois
apresenta a menor situação líquida.
RASCUNHO

obrigatoriamente, ser consolidadas pela companhia Ydra.
53

Uma companhia brasileira é investidora de uma companhia
estrangeira, que elabora suas demonstrações financeiras usando
o dólar norte-americano. Nessa situação, para realizar a
conversão das demonstrações para a moeda funcional da
investidora, utilizando o método da taxa corrente, a investidora
deverá converter os valores dos ativos e passivos pela taxa de
fechamento do dólar na data do respectivo balanço. As receitas
e as despesas deverão ser convertidas pelas taxas cambiais em
vigor nas datas das transações ou pela taxa média do período,
sendo reconhecidas as variações cambiais resultantes em conta
específica do patrimônio líquido.

54

A companhia Skops adquiriu duas coligadas. Na aquisição de
uma delas, surgiu um goodwill positivo, enquanto na aquisição
da outra, surgiu um goodwill negativo. Nessa situação, a
companhia Skops deverá contabilizar, na data da aquisição, o
valor positivo e o negativo do goodwill, juntamente com os
valores dos investimentos.
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Uma empresa que utiliza o custeio por processo iniciou, em junho,
a produção de 7.500 unidades de determinado produto. No final
desse mesmo mês, restavam 300 unidades a serem concluídas.
As unidades equivalentes (UEs) às unidades semiacabadas foram
calculadas em 200 unidades referentes ao custo de materiais e
100 unidades referentes ao custo de conversão. Esses custos são,
respectivamente, R$ 12,00 e R$ 8,00 por UE. Com base nessas
informações e considerando que a empresa adota o método da
média ponderada, julgue o item abaixo.
59

O custo das unidades semiacabadas a serem apropriadas no
final de junho é superior a R$ 3.000,00.

receitas

varejo

venda direta

370.000

500.000

200.000

220.000

10.000

20.000

propaganda

20.000

20.000

depreciação do depósito

25.000

15.000

salário dos diretores

30.000

30.000

outras despesas

40.000

40.000

comissões
custos fixos

Considere que uma empresa que atualmente comercializa suas
mercadorias por meio de uma rede varejista, esteja avaliando uma
proposta para realizar a comercialização alternativamente, por
venda direta. Considere, ainda que o gerente comercial tenha
levantado os valores envolvidos nessas duas alternativas e
construído a tabela acima. Com base nessas informações, julgue o
próximo item.
60

ajuste negativo para reconciliar o lucro líquido
aquisição de ações para tesouraria
aquisição de empresas, líquido do caixa

A soma dos custos incrementais a serem considerados na
tomada de decisão é superior a R$ 105.000.

R$ mil
918.292
71.956
155.000

aquisição de imobilizados

678.862

lucro líquido do exercício

1.367.409

obtenção de financiamentos

1.815.957

pagamento de financiamentos

1.315.193

pagamento de juros sobre o capital próprio
recebimento pela venda de imobilizado
resgate de aplicações financeiras de títulos mantidos
até o vencimento
variação positiva nos ativos e passivos circulantes

custos variáveis
custo dos produtos vendidos

evento/transação

501.644
8.579
20
392.962

Considere que, para elaborar a demonstração do fluxo de caixa, de
acordo com a legislação societária, determinada companhia de
capital aberto tenha apurado as operações que afetaram o caixa e
seus respectivos valores, referentes ao ano de 2011, conforme
mostra a tabela acima. Considere, ainda, que o saldo de caixa e
equivalentes de caixa, no início do exercício de 2011, tenha sido
igual a R$ 211.159 mil e que a variação cambial tenha gerado um
efeito positivo nas disponibilidades na ordem de R$ 1.340 mil. Com
base nessas informações e na tabela apresentada, julgue o item
subsequente.
61

Durante o exercício de 2011, as atividades operacionais e de
investimento geraram caixa, porém as atividades de
financiamento consumiram um valor superior ao gerado. Em
consequência disso, o saldo de caixa e equivalentes de caixa,
no final do exercício de 2011, ficou inferior a R$ 160.000.

RASCUNHO
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Com relação à contabilidade comercial, julgue os itens a seguir.
62

63

64

Considere que, no final do exercício, uma empresa tenha
reconhecido provisão para crédito de liquidação duvidosa no
valor de R$ 40.000,00 e perda no recebimento de crédito no
valor de R$ 4.000,00. Considere, também, que as bases de
cálculo tenham sido, respectivamente, o histórico de
inadimplência de clientes e a parcela que excedeu o valor que
um cliente, declarado concordatário, comprometeu-se a pagar.
Nesse caso, as despesas operacionais dedutíveis para fins de
apuração do lucro tributável (lucro real) somam R$ 36.000,00.
Nas indústrias, a falta de constituição mensal na folha de
pagamento das provisões para férias e para o décimo terceiro
salário implica a distorção dos custos de produção, da
mensuração dos estoques de produtos acabados e da apuração
dos custos das mercadorias vendidas.

Acerca dos tributos incidentes sobre a renda das empresas, julgue
os itens seguintes.
70

A apuração de receita bruta em regime que seja diferente do
regime de competência contábil configura infração à legislação
tributária.

71

São contribuintes do imposto de renda todas as pessoas
jurídicas e as empresas individuais, desde que regularmente
registradas.

72

A realização de qualquer negócio em condições de
favorecimento com pessoa ligada à empresa contribuinte
corresponde à distribuição disfarçada de lucros.

RASCUNHO

Uma empresa comercial adquiriu mercadorias para revenda nas
condições mostradas na tabela a seguir.
R$
mercadoria

600.000,00

ICMS

108.000,00

IPI

30.000,00

Nesse caso, no lançamento correto da contabilidade, deverá
constar um débito no valor de R$ 108.000,00 na conta ICMS
a recuperar (ativo) e R$ 492.000,00 na conta mercadorias para
revenda.
Acerca de companhias abertas, julgue os itens que se seguem.
65

Embora seja vedado ao administrador intervir em qualquer
operação em que tiver interesse conflitante com o da
companhia, poderá realizar com ela contratos em condições
razoáveis e equitativas, idênticas às que prevalecem no
mercado ou em que a companhia contrataria com terceiros.

66

Em caso de alienação direta do controle de companhia aberta,
o adquirente é obrigado a fazer oferta pública de aquisição das
ações com direito a voto de propriedade dos demais acionistas
da companhia, assegurando-lhes o preço no mínimo igual a
80% do valor pago por ação com direito a voto, integrante do
bloco de controle.

Considerando o Plano Contábil das Instituições do Sistema
Financeiro Nacional (COSIF) do BACEN, julgue os itens a seguir,
com relação aos princípios gerais de contabilidade bancária.
67

Cada tipo de instituição financeira possui elenco de contas
próprio, exceto as sociedades de crédito imobiliário, que
utilizam o plano de contas definido para as associações de
poupança e empréstimo.

68

Os princípios do COSIF aplicam-se às agências dos bancos
comerciais estrangeiros instalados no país, desde que não
apresentem conflito com as normas existentes no país sede
desses bancos.

69

Segundo o COSIF, o ativo e o passivo das instituições
financeiras são desdobrados em grupos, subgrupos,
desdobramentos, títulos e subtítulos, com o objetivo de
evidenciar a fonte do recurso, o direcionamento do crédito e a
natureza das operações.
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ano 1

ano 2

ano 3

ativo circulante

35

30

40

ativo não circulante

65

70

60

passivo circulante

30

20

30

passivo não circulante

20

25

15

capital social

50

55

55

110

110

110

lucro operacional após o IR

27

27

27

lucro líquido

24

15

10

receita de vendas

RASCUNHO

Os dados constantes na tabela acima foram extraídos da
contabilidade de determinada empresa, e fazem referência a três
anos consecutivos. Com base nessas informações, julgue os itens
subsequentes.
73

Considerando-se que a margem de contribuição permaneceu
constante em 40% das vendas ao longo dos três exercícios, é
correto afirmar que o grau de alavancagem financeira e o grau
de alavancagem operacional apresentaram tendências opostas
durante o período observado.

74

As análises horizontal e vertical das demonstrações contábeis
devem ser utilizadas em conjunto, pois, enquanto a análise
horizontal realiza um comparativo temporal, a vertical realiza
uma análise relacional entre uma conta ou grupo de contas com
itens afins ou correlacionáveis, dentro de um mesmo exercício
social. Essas duas análises apontam um crescimento do ativo
circulante do ano 1 para o ano 3.

75

O capital circulante líquido cresceu a taxas constantes ao longo
dos três anos.

Com relação às normas e instituições internacionais de
contabilidade e à adequação da contabilidade brasileira aos padrões
internacionais, julgue os próximos itens.
76

Em consonância com as normas internacionais, o comitê de
pronunciamentos contábeis (CPC) recepcionou o conceito de
custo atribuído a bens do ativo imobilizado, mantendo, na
prática, por determinado período de tempo, a metodologia de
reavaliação de ativos, praticada no Brasil desde antes dos CPC.

77

A demonstração do resultado abrangente do exercício foi uma
das contribuições das normas internacionais aceitas pela
contabilidade brasileira. Contudo, diferentemente do que
possibilita a norma internacional, a demonstração não poderá
ser apresentada como continuidade da demonstração de
resultado do exercício, devendo ser apresentada em relatório
à parte ou dentro da demonstração de mutações do patrimônio
líquido.
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Com base nas normas aplicáveis à auditoria independente, julgue os itens subsecutivos.
78

O não reconhecimento de uma distorção ou de um desvio constitui um risco resultante do uso de amostragem em auditoria.

79

No Brasil, a convergência das normas brasileiras de auditoria aos padrões internacionais ocorre por meio da tradução e adequação
das normas emanadas pela Federação Internacional de Contadores (IFAC), do CFC e do Instituto dos Auditores Independentes do
Brasil (IBRACON).

80

É licita e aceitável a realização de trabalhos por auditores independentes que não estejam em conformidade com as Normas Brasileiras
de Contabilidade – Estrutura Conceitual para Trabalhos de Asseguração (NBC – TA).

A respeito do orçamento público, das receitas e despesas públicas e das variações por elas provocadas no patrimônio, julgue os itens
seguintes.
81

Uma prefeitura municipal que efetuou o registro do recebimento da receita corrente de dívida ativa no exercício de 2010,
referente aos valores pagos pelo credor, contabilizou uma mutação patrimonial ativa.

82

O orçamento fiscal (referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive
fundações instituídas e mantidas pelo poder público) e o orçamento de investimento das estatais (empresas em que a União, direta
ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto) serão compatibilizados com o plano plurianual. Suas funções
compreendem, entre outras, a de reduzir desigualdades inter-regionais, considerando-se o critério populacional.

83

No momento da contabilização da inscrição da dívida ativa, não ocorre alteração do patrimônio do órgão competente para o seu
registro.
3. despesas

590.000

3.3 - despesas correntes

270.000

pessoal

160.000

4. receitas
4.1 - receitas correntes
tributária

610.000
400.000
255.000

juros da dívida

30.000

patrimonial

65.000

serviços

60.000

dívida ativa

80.000

material de consumo

20.000
4.2 - receitas de capital

210.000

3.4 - despesas de capital
investimentos/máquinas

320.000
200.000

operações de crédito

150.000

aquisições de bens usados

70.000

alienação de veículos

60.000

amortização da dívida

50.000

Os dados das tabelas acima, em que os valores são expressos em reais, foram extraídos do balancete da prefeitura de uma cidade, em
31/12/2010, e representam apenas as receitas e despesas orçamentárias executadas. Com base nos dados apresentados, julgue os próximos
itens.
84

Com base apenas nos dados apresentados na tabela, é possível afirmar que a parcela da despesa inscrita em restos a pagar (se houver
inscrição), fará parte da dívida flutuante que, na elaboração do balanço patrimonial da referida prefeitura, integra o passivo financeiro.

85

Com base nos dados apresentados na tabela, e sabendo-se que houve inscrição em restos a pagar de parte da despesa executada, é
possível afirmar que, na elaboração do balanço financeiro da referida prefeitura, a soma dos ingressos e dispêndios extraorçamentários
será igual a zero.

86

Na demonstração das variações patrimoniais, o valor das mutações ativas (fatos permutativos da despesa) é igual a R$ 320.000.

87

Se a demonstração das variações patrimoniais evidenciar igualdade entre as variações ativas e passivas, independentemente da
execução orçamentária, o resultado patrimonial será um superávit de R$ 70.000.

88

No balanço orçamentário, haverá resultado orçamentário correspondente a superávit de R$ 20.000 e déficit no orçamento de capital.

89

Com base apenas nos dados mostrados na tabela apresentada, não é possível afirmar que a elaboração do balanço orçamentário da
referida prefeitura demonstrará economia de despesas. Por outro lado, é possível afirmar que a execução orçamentária demonstra
descapitalização.
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97

Considere que o convênio da prefeitura de determinado

contratação direta mediante dispensa e inexigibilidade e aos

município, para a execução de obra de asfaltamento de ruas,

contratos da administração pública, julgue os itens que se seguem.

com recursos do Ministério da Integração Regional, tenha sido

90

Para o julgamento das propostas de pregão eletrônico para a

extinto. Nesse caso, o saldo financeiro remanescente do

aquisição de bens e serviços comuns, no âmbito da União,

recurso transferido pelo ministério, resultante da aplicação

serão fixados critérios objetivos que permitam aferir o menor

financeira realizada durante o período em que o recurso esteve

preço ou a melhor técnica. Além disso, deverão ser

sob a responsabilidade da prefeitura, deverá ser devolvido ao

considerados os prazos para a execução do contrato e do

ministério repassador, no prazo improrrogável de trinta dias da

fornecimento, as especificações técnicas, os parâmetros

ocorrência do evento, sob pena de imediata instauração de

mínimos de desempenho e de qualidade e as demais condições

tomada de contas especial do responsável, providenciada pela

definidas no edital.
91

autoridade competente do órgão ou entidade titular dos
Segundo a lei das licitações, a contratação emergencial é

recursos.

permitida, por meio de inexigibilidade de licitação, nos casos
de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada

98

urgência de atendimento de situação que possa ocasionar

Contas da União e a Controladoria Geral da União terão acesso

prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras,

ao Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse

serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares.
92

(SICONV), bem como outros órgãos que demonstrem tal

Bens imóveis da administração pública adquiridos por meio de

necessidade, a critério do órgão central do sistema, podendo

procedimentos judiciais ou de dação em pagamento poderão

incluir, no referido sistema, informações a respeito da

ser alienados por ato da autoridade competente, mediante

execução de convênios realizados entre órgãos da União e

procedimento licitatório, na modalidade de concorrência ou

prefeituras de municípios brasileiros.

leilão.
93

O Poder Legislativo, o Ministério Público, o Tribunal de

Será inexigível a licitação quando houver inviabilidade de

Com relação aos tributos, ao crédito tributário e às obrigações

competição, em especial para a contratação de serviços

tributárias, julgue os itens subsecutivos.

técnicos de natureza singular, com profissionais ou empresas
de notória especialização, incluídos os serviços de publicidade

94

99

Resolução do Senado Federal, de iniciativa do presidente da

e de divulgação.

República ou de senador da República, aprovada pela maioria

No procedimento para a realização da licitação na modalidade

absoluta dos membros do Senado, estabelecerá as alíquotas do

pregão, todos os membros da equipe de apoio deverão ser

ICMS aplicáveis às operações e prestações interestaduais e de

servidores ocupantes de cargo efetivo ou de emprego da

exportação, ainda que as operações e as prestações se iniciem

administração e pertencer obrigatoriamente ao quadro

no exterior.

permanente do órgão ou entidade promotora do evento.
100

Com relação à legislação que disciplina os convênios no âmbito da

pessoa física pode optar pelo desconto simplificado, observado

União, julgue os itens de 95 a 98.
95

o disposto pela Receita Federal do Brasil, o que implica a

Os órgãos e as entidades federais poderão executar programas

substituição de todas as deduções admitidas na legislação

estaduais. Já os órgãos da administração direta poderão

tributária pelo desconto de 20% do valor dos rendimentos

executar programas a cargo de autarquias ou fundações, sob o

tributáveis, sendo proibida a opção pelo desconto simplificado

regime de mútua cooperação mediante convênio.
96

Na declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda, a

na hipótese de o contribuinte pretender compensar prejuízo da

Termo de cooperação é um instrumento por meio do qual é

atividade rural ou imposto pago no exterior.

ajustada a transferência de recursos financeiros de órgão da
administração pública federal direta, de autarquia, de fundação

101

Não serão aplicadas penalidades nem juros de mora a

pública, ou de empresa estatal dependente para outro órgão ou

pagamento que estiver em atraso, caso o sujeito passivo esteja

entidade integrante da estrutura administrativa da União, de

aguardando pendência de consulta formulada dentro do prazo

estado, do DF ou de município.

legal para pagamento.
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Com relação às condutas típicas previstas no Código Penal

107

A importância do controle do preço de transferência pela
administração tributária decorre da prevenção contra a perda

brasileiro e em leis específicas, e ainda, no que se refere às

de receita. É o caso, por exemplo, de uma operação comercial

disposições gerais sobre a prova (CPP, Cap. I, Tít. VII), julgue

entre um contribuinte situado no Brasil e uma empresa, no
os itens seguintes.
102

exterior. Para caracterizar-se a fraude em relação ao valor
atribuído à transação, é necessário comprovação de duas

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,

condições, cumulativamente: a vinculação entre as duas partes

a ausência do corpo da vítima em suposto crime de homicídio
impede o ajuizamento da ação penal, haja vista a

103

e que um dos dois países seja considerado paraíso fiscal.
108

Segundo a legislação brasileira, indivíduos brasileiros ou

impossibilidade da realização de exame de corpo de delito, não

domiciliados no Brasil podem ter conta no exterior, enquanto

sendo admitidos, nessa situação, outros meios de provas.

brasileiros que residem ou estão domiciliados no exterior
podem ter contas em moeda estrangeira no Brasil; também é

Considere que em uma operação da polícia federal, agentes

permitido que estrangeiros residentes ou domiciliados no

tenham prendido em flagrante, na sala de embarque, um

exterior mantenham contas em reais no Brasil.

homem que se preparava para embarcar para os Estados
Com base em normas e funcionamento do Sistema Financeiro
Unidos da América com dois quilos de cocaína na mala, que já

Nacional, julgue os seguintes itens.

se encontrava dentro da aeronave. Nessa situação, segundo a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, apesar de haver

109

O Conselho Monetário Nacional, integrante o Sistema
Financeiro Nacional, poderá autorizar o BACEN a emitir,

a intenção do agente de sair do país, para a caracterização da

104

anualmente, até 10% dos meios de pagamento existentes ao

internacionalidade do delito, faz-se necessária a efetiva

final do ano anterior, sem a necessidade de autorização do

transposição de fronteiras.

Congresso Nacional. Acima desse limite, é necessária
autorização prévia do Congresso Nacional, exceto em

De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,

situações imprevistas e de urgência, que, entretanto, deverão

é lícita a gravação de conversa telefônica feita por um dos
interlocutores sem o conhecimento do outro.

ser homologadas pelo Poder Legislativo.
110

uma única instituição financeira. Entre os tipos de instituição

Acerca dos aspectos relacionados a comércio internacional e

que podem compor um banco múltiplo, incluem-se as

câmbio, julgue os itens a seguir.
105

Bancos múltiplos reúnem várias instituições do mercado em

associações de poupança e empréstimo, as cooperativas de
crédito, as sociedades distribuidoras de títulos e valores

Entre os princípios básicos da Organização Mundial do

mobiliários e as agências financeiras de fomento.
Comércio, estão a imposição de barreiras não comerciais e a
discriminação

comercial

em

função

do

nível

de

111

financeiro, que não envolve operações de curto prazo. Nesse

desenvolvimento dos países.
106

mercado, a instituição financeira normalmente não é parte na
operação, e sim interveniente, facilitando a realização dos

Com a crescente importância do comércio internacional, as

negócios.

exportações podem sustentar níveis adequados de demanda
agregada, e a exposição da produção interna à competição
estrangeira pode estimular a produtividade doméstica. Nesse
panorama, a adoção de regimes cambiais flexíveis em países

O mercado de capitais é uma das categorias do mercado

112

Uma das características que tornam atraente a transferência de
recursos financeiros das unidades econômicas superavitárias
para as deficitárias é a divisibilidade, que consiste na
possibilidade de o intermediário financeiro atuar com inúmeros

emergentes contribui para um ajustamento mais fácil e mais

agentes e grandes volumes de recursos, reunindo poupanças e

rápido às mudanças no contexto internacional.

dividindo investimentos.
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os itens subsequentes.
113

O hot money, recurso financeiro de origem duvidosa, é
utilizado para financiar investimentos de elevado risco em
mercados emergentes e não é registrado na movimentação de
capitais.

114

Factoring é uma operação financeira de cessão de créditos que
está associada à prestação de serviços. Em caso de
inadimplência do devedor, a empresa de factoring pode
exercer o direito de regresso contra a cedente dos títulos. Essa
transferência é feita mediante o endosso em branco.

Com referência a conceitos e aplicações do mercado de capitais,
julgue os itens que se seguem.
115

As instituições autorizadas pelo BACEN a realizar operações
de swap devem designar um diretor responsável pelas
operações de derivativos no mercado de balcão, que poderá
exercer outras funções na instituição, vedada, entretanto, a de
administração de recursos de terceiros.

116

Corretoras, cuja função de intermediação consiste em compra
e venda de valores mobiliários, garantindo mais fluidez ao
mercado, precisam de autorização das bolsas de valores e de
mercadorias para funcionar.

117

Considerando-se que os agentes econômicos A e B ajustem um
contrato a termo de venda de ações por A, cotadas no mercado
à vista por R$ 10,00 cada uma, e que o preço acertado seja de
R$ 12,00, é correto afirmar que B esteja especulando com a
possibilidade de que a ação esteja valendo menos que R$ 12,00
ao final do período.

118

A Comissão de Valores Mobiliários tem competência para
apurar e punir condutas fraudulentas no mercado de valores
mobiliários, como atos ou omissões relevantes praticados no
Brasil ou danos a residentes no Brasil, independentemente do
local de ocorrência dos fatos.

Acerca de questões atinentes a matemática financeira, julgue os
itens subsecutivos.
119

Se a taxa de juros anual contratada para um empréstimo de
R$ 1.000,00, vencível em 12 meses, for de 10%, então
com capitalização do empréstimo trimestralmente à taxa
proporcional, com incorporação de juros ao capital, a taxa
efetiva será superior à nominal.

120

Considerando-se que a inflação nos últimos três meses tenha
sido de 1%, 2% e 3%, é correto afirmar que a inflação média
no período foi de 2%.
– 12 –
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PROVA DISCURSIVA
•

Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, transcreva
o texto para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, no local apropriado, pois não serão avaliados
fragmentos de texto escritos em locais indevidos.

•

Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado.

•

Na folha de texto definitivo, identifique-se apenas na primeira página, pois não será avaliado o texto que apresentar qualquer
assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.

•

Ao domínio do conteúdo serão atribuídos até 13,00 pontos, dos quais até 0,60 ponto será atribuído ao quesito apresentação e
estrutura textual (legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos).

O desempenho econômico de um ativo imobilizado de determinada companhia ficou abaixo da
expectativa durante o exercício de 2012. O contador dessa companhia estimou que os possíveis valores
recuperáveis seriam R$ 220.000,00, quando estimado o valor de venda, e R$ 210.000,00, quando
estimado o valor em uso, de acordo com a vida útil restante e com os fluxos de caixa futuros que ainda
poderiam ser gerados por este ativo. Esses valores estimados mostraram-se inferiores ao valor contábil
líquido reconhecido atualmente, que é de R$ 250.000,00.

Considerando a situação hipotética apresentada, redija um texto dissertativo, abordando os seguintes aspectos:
<

situação em que o teste de recuperabilidade não leva a ajuste do valor do ativo; [valor: 3,10 pontos]

<

situação em que o teste de recuperabilidade leva a ajuste do valor do ativo (redução); [valor: 3,10 pontos]

<

procedimento contábil que deve ser aplicado pela companhia; [valor: 3,10 pontos]

<

determinação do valor da redução a ser contabilizado, se for o caso. [valor: 3,10 pontos]
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