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DISCIPLINA: CONTABILIDADE AVANÇADA
PROFº TAKEO
QUESTÃO 01
Quando estudamos contabilidade, aprendemos que os investimentos permanentes, segundo a Lei 6.404/76,
devem ser avaliados pelo custo ou método da equivalência patrimonial. Pelo MEP quando se tratar de coligada,
controlada, sociedade sob controle comum ou sociedades do mesmo grupo (Lei 6.404/76, art. 248). Os demais
devem ser avaliados pelo método de custo (Lei 6.404/76, art. 183, III). Todavia, os Pronunciamentos Contábeis
hoje vigentes trazem regras distintas para a avaliação dos investimentos permanentes. Com fulcro nestas
normas, passam a existir três métodos possíveis para a avaliação de investimentos permanentes:
a) Método da Equivalência Patrimonial, Método do Valor Justo e Método do Custo
b) Método de Valor Patrimonial, Método do Custo Corrigido e Método das Partidas Dobradas
c) Método da Equivalência Patrimonial, Método de Custo de Reposição Futuro e Método de Equivalência Contábil
d) Método do Valor Justo, Método do Custo Histórico Corrigido e Método de Valor de Mercado
QUESTÃO 02
No que concerne a participação societária e sua contabilização, o Pronunciamento Técnico, CPC 18 (R2),
estabelece a seguinte definição: "(...) contabilização por meio do qual o investimento é inicialmente reconhecido
pelo custo e, a partir daí, é ajustado para refletir a alteração pós-aquisição na participação do investidor sobre os
ativos líquidos da investida. As receitas ou as despesas do investidor incluem sua participação nos lucros ou
prejuízos da investida, e os outros resultados abrangentes do investidor incluem a sua participação em outros
resultados abrangentes da investida". Esta definição está diretamente associada a:
a) Negócio em conjunto
b) Equivalência Patrimonial
c) Controle conjunto
d) Influência significativa
QUESTÃO 03
A companhia XXX adquiriu, para fins de investimentos, 150 ações da companhia YYY pelo valor unitário de R$
45,60 em 01/02/2020. Sabe-se que o contador da entidade reconheceu esse investimento como um instrumento
financeiro mensurado a valor justo para o resultado do exercício. O contador verificou que o preço das ações da
companhia YYY, em 31/12/2018, era de R$ 40,70. Baseando-se nesses dados, o contador da companhia XXX
reconheceu
a) perda por desvalorização de investimentos no valor de R$ 735,00 no resultado do exercício
b) perda por desvalorização de investimentos no valor de R$ 735,00 no ajuste de avaliação patrimonial
c) perda na venda de investimentos no valor de R$ 735,00 no resultado do exercício
d) despesa de equivalência patrimonial no valor de R$ 735,00 no resultado do exercício
DISCIPLINA: PERÍCIA CONTÁBIL E ARBITRAGEM I
PROFº TAKEO

QUESTÃO 04
Na questão da Perícia judicial em Contabilidade, na espera cível, o caso é composto pelo litigante, pelo litigado,
pelos advogados das partes, pelo magistrado, pelo perito contador e pelo assistente técnico. Sabemos que o perito
possui uma série de exigências para poder atual profissionalmente, enquanto o assistente dispensa dos critérios
burocráticos, devendo apenas ter conhecimento apurado sobre o assunto litigioso. Sendo assim, o assistente
técnico é um profissional que se faz presente em uma perícia judicial. Tendo em vista tal afirmação, aponte a
afirmativa correta.
a) O assistente técnico atua na condição de auxiliar do juízo, por ser de inteira confiança deste.
b) O assistente técnico atua na condição de auxiliar das partes, independentemente de quem o indicou, após o
devido deferimento do juízo.
c) O assistente técnico atua na condição de auxiliar do perito judicial, após o devido deferimento do juízo.
d) O assistente técnico atua na condição de auxiliar de quem o indicou, após o devido deferimento do juízo.
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QUESTÃO 05
O planejamento pericial é de suma importância devido a representar um procedimento de quais etapas o perito
deverá seguir em determinado litígio. Toda perícia deverá possuir sua natureza ou tipo de perícia, bem como o
período a ser executada, além de quais departamentos a mesma deverá investigar baseada nos quesitos
correspondentes ao caso. Diante de tais afirmações, identifique quais dos itens abaixo correspondem a objetivos
do planejamento da perícia e assinale a alternativa correta.
I. Facilitar a execução e a revisão dos trabalhos.
II. Definir a natureza, a oportunidade e a extensão dos procedimentos a serem aplicados, em consonância com o
objeto da perícia.
III. Identificar potenciais problemas e riscos dos controles internos que possam vir a comprometer as
informações das demonstrações contábeis.
IV. Conhecer o objeto e a finalidade da perícia, a fim de permitir a adoção de procedimentos que conduzam à
revelação da verdade, a qual subsidiará o juízo, o árbitro ou o interessado a tomar a decisão a respeito da lide.
V. Estabelecer como ocorrerá a divisão das tarefas entre os membros da equipe de trabalho, sempre que o perito
necessitar de auxiliares.
a) Somente os itens I, III, IV e V estão corretos.
b) Somente os itens II, IV e V estão corretos.
c) Somente os itens I, II, IV e V estão corretos.
d) Somente os itens II, III e IV estão corretos.
QUESTÃO 06
Acerca dos procedimentos periciais, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a
alternativa com a sequência correta.
( ) O exame é a análise de livros, registros de transações e documentos.
( ) A certificação é o ato de atestar a informação trazida ao laudo ou ao parecer pelo perito.
( ) A avaliação é o ato de estabelecer o valor de coisas, bens, direitos, obrigações, despesas e receitas.
a) V – V – F
b) V – V – V
c) F – V – F
d) F – F – V
DISCIPLINA: AUDITORIA E FRAUDES CONTÁBEIS I
PROFº TAKEO
QUESTÃO 07
1) O conceito de Auditoria ficou definido como “o processo de confrontação entre uma situação encontrada e um
determinado critério, ou, em outras palavras, é a comparação entre o fato ocorrido e o que deveria ocorrer.”
Tendo em vista tal conceito, qual seria o objetivo principal da Auditoria Contábil?
a) a análise do sistema contábil e do sistema de controle interno.
b) emissão de parecer sobre a adequação das demonstrações contábeis.
c) a execução do programa de auditoria na busca por fraudes contábeis.
d) a aplicação de procedimentos de auditoria com vista à emissão de opinião.
QUESTÃO 08
Considerando que existem vários tipos de auditorias, como a Governamental, a Administrativa, a Financeira, a
Operacional entre outras, as mesmas se dividem entre Auditoria Interna e Auditoria Externa, cujas funções entre
ambas são muito parecidas. Neste cenário, assinale a alternativa que contém exclusivamente características da
auditoria externa ou da auditoria interna.
a) o profissional que a realiza é independente da organização ou empresa auditada, não possuindo qualquer
vínculo empregatício; a revisão das operações e do controle interno é realizada para atender as normas de
auditoria e para determinar a extensão (escopo) do exame das informações contábeis; objetiva atender às
necessidades e aos interesses da administração.
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b) as áreas da organização ou empresa auditada são continuadamente revisadas. A periodicidade é definida pela
administração/ organização ou empresa auditada; o auditor deve planejar seus trabalhos de modo a identificar
erros e fraudes que ocasionem efeitos relevantes nas demonstrações contábeis.
c) as informações comprobatórias das demonstrações contábeis são auditadas periodicamente, geralmente em
base anual; normalmente não se restringe aos assuntos financeiros. As fases dos exames são subdivididas em
relação às áreas operacionais e às linhas de responsabilidade da administração.
d) é executada por empregado da organização ou empresa auditada; objetiva atender às necessidades e aos
interesses da administração; o auditor direciona seus exames para a identificação de erros e fraudes.
QUESTÃO 09
Considerando que a Auditoria Interna é aquela que possui vínculo empregatício, no entanto, a mesma deverá
manter a característica da independência, analise as afirmativas a seguir e assinale a opção correta.
I. A auditoria interna deve assessorar a administração na prevenção de fraudes e erros;
II. Fraude é o ato intencional de omissão praticado para manipular documentos, registros e relatórios.
III. A auditoria interna é independente e imparcial;
a) As assertivas I, II e III estão erradas.
b) As assertivas I e III estão corretas e a II está incorreta.
c) As assertivas I e II estão corretas e a III está incorreta.
d) As assertivas II e III estão incorretas e a I está correta.
DISCIPLINA: CONTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL I
PROFª MARIA JOSÉ

QUESTÃO 10
“Investimentos que as organizações possuem destinados a proteção, preservação e recuperação ambiental e que
deverão ser classificados em títulos contábeis específicos.” Com base nos conceitos utilizados na Contabilidade
Ambiental, a descrição anterior refere-se a:
a) ( ) gastos ambientais.
b) ( ) passivos ambientais.
c) ( ) receitas ambientais.
d) ( ) ativos ambientais.
QUESTÃO 11
Balanço ambiental é a demonstração que apresenta ativo e passivo ambiental natural num determinado
momento. Ele evidencia, sinteticamente, as contas da gestão ambiental e as relações do patrimônio com o meio
ambiente.
Passivo ambiental, no entendimento do IBRACON, é a
a) ( ) ação cujo objetivo é o de permitir o uso reiterado de materiais e produtos de forma a prolongar seu
respectivo ciclo de vida.
b) ( ) agressão praticada contra o meio ambiente, que consiste no valor dos investimentos realizados para
reabilitá-lo.
c) ( ) aplicação em meios patrimoniais que são utilizados para a preservação do meio ambiente natural, ou, os
bens disponíveis da empresa que servem para redução da contaminação ambiental.
d) ( ) avaliação do impacto cumulativo que a atividade cause no meio ambiente sejam impactos de natureza
material como preservação, conservação, recuperação ou reciclagem.
QUESTÃO 12
Como ciência a contabilidade ambiental passou a contribuir para a proteção ambiental, pois ela virou o elo entre
sistema econômico e meio ambiente. Assim, empresas apresentam seu lado social por meio de Balanço
Social, fortalecendo a sua responsabilidade social empresarial. Tendo assim alguns objetivos, relacione abaixo
como (V) Verdadeiro e (F) Falso abaixo.
I) ( ) Juntamente com as demais demonstrações contábeis revelar quão sólida é a estratégia de sobrevivência e
crescimento da entidade com relação à responsabilidade social;

AVALIAÇÃO UNIFICADA 2022
CIÊNCIAS CONTÁBEIS/ 7º PERÍODO
II) ( )Evidenciar, com indicadores, as contribuições à qualidade de vida da população, aos empregados e ao meio
ambiente;
III) ( )Apresentar alguns investimentos no desenvolvimento de pesquisas e tecnologias;
IV) ( ) Verificar a não participação do quadro funcional no processo de gestão;
a) ( )V,V,F,F
b) ( )V,V,F,F
c) ( )F,V,F,V
d) ( )V,F,V,F
QUESTÃO 13
A Contabilidade Ambiental é o conjunto de práticas que usa princípios tradicionais de contabilidade e finanças
para calcular os custos que as decisões empresariais terão sobre o meio ambiente.
O conceito de Contabilidade Ambiental, pode ser definido também como um ramo da contabilidade que lida com
atividades, métodos, sistemas, registros, análises e relatórios que vão além de interesses financeiros, pois sua
preocupação está ligada à Responsabilidade Social, no relacionamento com a comunidade e na sustentabilidade.
Desta forma podemos destacar e afirmar algumas práticas contábeis ambientais sendo:
a) ( ) Os princípios e práticas contábeis ambientais são utilizados principalmente pelas organizações para
equilibrar suas motivações econômicas com o meio ambiente do entorno comunitário. Por exemplo, uma
empresa antes de optar por fechar uma fábrica e terceirizar a função para uma organização estrangeira, ela pode
usar a contabilidade ambiental para determinar os efeitos a curto e longo prazo da decisão, como o desemprego
na região da planta. Por isso, a Contabilidade Ambiental é muitas vezes defendida como componente da
Responsabilidade Social Empresarial (ou RSE).
b) ( ) A Contabilidade Ambiental e Social, controle somente os estoque de insumos antipoluentes; Controle
financeiro das iniciativas de recuperação de áreas degradadas; Orçamento de investimentos em tecnologias que
ajudem no controle ambiental; Controle de custos e despesas gerados por ações para proteger o meio ambiente;
c) ( ) Gestão de Pagamentos de multas em decorrência de eventuais irregularidades na relação da empresa com
o meio ambiente;
d) ( ) Planejamento financeiro para eventuais perdas patrimoniais devido aos eventos de cunho ambiental.
DISCIPLINA: TÓPICOS AVANÇADOS EM CONTABILIDADE I
PROFª MARIA JOSÉ

QUESTÃO 14
De acordo com a legislação tributária, a empresa Filial é um estabelecimento subordinado à matriz, constituindose extensão de sua personalidade jurídica, podendo assim manter sua contabilidade da seguinte forma:
a) ( ) deverão manter contabilidade centralizada.
b) ( ) poderão manter contabilidade não centralizada, pois são pessoas jurídicas distintas.
c) ( ) poderão manter contabilidade não centralizada, devendo incorporar, ao final de cada mês, os resultados da
filial à matriz.
d) ( ) deverão manter contabilidade individualizada.
ATENÇÃO AO ENUNCIADO ABAIXO RELATIVO ÀS QUESTÕES 15 E 16
Através da empresa Silpa abaixo, constitui sua primeira filial, e realizou algumas transações contábeis, conforme
consta nas questões 19 e 20, abaixo confirmar os lançamentos contábil correspondente.
A Companhia Silpa constitui, em janeiro de 19X5, sua primeira filial, com capital inicial, em moeda, no valor de
R$ 135.000,00, que passará a operar da seguinte forma:
 As mercadorias serão transferidas da matriz para a filial sempre ao preço de custo de aquisição;
 Os registros contábeis serão efetuados de forma descentralizada, e a filial possuirá seus próprios livros
de escrituração;
 A filial poderá adquirir mercadorias para revenda e bens para o ativo imobilizado de terceiros, porém o
controle de bens do ativo fixo será efetuado pela matriz;
 A matriz e a filial avaliam os estoques utilizando o inventário permanente;
 As demonstrações financeiras serão apresentadas mensalmente.
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QUESTÃO 15
Adquiriu, à vista, móveis e utensílios no valor de R$ 45.000,00.
a) ( ) Na Filial I.
D – Móveis e Utensílios
C – Caixa
D – C/C Matriz
C – Móveis e Utensílio
Na Matriz.
D – Móveis e Utensílios
C – C/C Filial
b) ( ) Na Filial I.
D – Móveis e Utensílios
C – Caixa
D – C/C Matriz
C – Móveis e Utensílio
c) ( ) Na Matriz.
D – Móveis e Utensílios
C – Caixa
D – C/C Matriz
C – Móveis e Utensílio
d) ( ) Na Filial I.
D – Móveis e Utensílios
C – C/C Filial
D – C/C Matriz
C – Móveis e Utensílio
Na Matriz.
D – Móveis e Utensílios
C – C/C Caixa
QUESTÃO 16
Adquiriu a prazo mercadorias para revenda, no valor de R$ 110.000,00, com ICMS em destaque à alíquota de
18%.
a) ( ) Na Filial I.
D – Mercadorias em Estoque = 90.200,00
D – ICMS a Recuperar = 19.800,00
C – Fornecedores = 110.000,00
b) ( ) Na Matriz.
D – Mercadorias em Estoque = 90.200,00
D – ICMS a Recuperar = 19.800,00
C – Fornecedores = 110.000,00
c) ( ) Na Filial I.
D – Mercadorias em Estoque = 110.000,00
C – Fornecedores = 110.000,00
d) ( ) Na Matriz.
D – Mercadorias em Estoque = 90.200,00
C – ICMS a Recuperar = 19.800,00
C – Fornecedores = 110.000,00
DISCIPLINA: CONTROLADORIA APLICADA
PROFª ANA PAULA BARBOSA
QUESTÃO 17
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A controladoria é o departamento responsável pelo projeto, elaboração, implementação e manutenção do
sistema integrado de informações operacionais, financeiras e contábeis de determinada entidade, com ou sem
finalidades lucrativas, sendo considerada por muitos autores como o atual estágio evolutivo da Contabilidade.
De acordo com as afirmações abaixo sobre a controladoria e o controller, assinale a alternativa correta:
I – A moderna controladoria é uma obrigação de prestar contas dos resultados obtidos, em função das
responsabilidades que decorrem de uma delegação de poder. Esse conceito pode ser entendido como a utilização
dos procedimentos contábeis como instrumento de “prestação de contas”. Daí surgiram os fundamentos para a
Contabilidade Sociológica e Socioambiental, divulgação dos atos de corrupção, fraudes e sonegação etc.
II – Dependendo do organograma da empresa, o título de controller pode ser aplicado a diversos cargos nas áreas
administrativas, contábeis e financeiras, com níveis de responsabilidade e remuneração que dependem do setor
e do porte das organizações. Podem ser vistos, com certa frequência, anúncios que recrutam finance controller
(controller financeiro); corporative controller; planting controller, senior controller; controller para unidades de
negócios, diretor ou gerente de controladoria.
III – Accountability deve estar estruturada tanto para atender a necessidades de controles sobre as atividades
rotineiras como servir de ferramenta para o monitoramento permanente sobre todas as etapas do processo de
gerenciamento da empresa. A estruturação da Accountability deve estar ligada aos sistemas de informações
necessárias à gestão, tanto de aspectos rotineiros como dos gerenciais e estratégicos.
IV- É atribuição da controladoria dar suporte informacional em todas as etapas do processo de gestão, com vista
em assegurar o conjunto de interesses da empresa, além de exercer o controle das atividades de uma entidade.
V – De acordo com Mosimann (1993), a controladoria consiste em um corpo de doutrinas e conhecimentos
relativos à gestão econômica. Pode ser visualizada sobre dois enfoques: Como um órgão administrativo com uma
missão, funções e princípios norteadores definidos no modelo de gestão e sistema empresa e; Como uma área do
conhecimento humano com fundamentos, conceitos, princípios e métodos oriundos de outras ciências.
a) Apenas I e II estão incorretas.
b) Apenas I e III estão incorretas.
c) Apenas II e IV estão incorretas.
d) Apenas III, IV e V estão incorretas.
QUESTÃO 18
O objeto principal da Controladoria é o estudo e prática das funções de planejamento, controle, registro e
divulgação dos fenômenos da administração econômica e financeira das empresas em geral. O processo decisório
é influenciado pela atuação da Controladoria por meio das informações de planejamento e controle. Segundo
Padovezze (2012) A controladoria pode ser definida, como a unidade administrativa responsável pela utilização
de todo o conjunto da Ciência Contábil dentro da empresa. Com base nas afirmações abaixo sobre a controladoria,
assinale a alternativa correta que corresponde a sequência exata de V (Verdadeiro) e F (Falso):
I – Segundo Kanitz (1997) as funções de controladoria podem ser resumidas em: Informação, Motivação,
Coordenação, Avaliação, Planejamento e Acompanhamento.
II – De acordo com o Financial Executive Institute (FEI), são algumas atribuições/funções da Controladoria:
estabelecer, coordenar e manter um plano integrado para o controle das operações; analisar as causas de desvios
e sugerir correção desses planos ou dos instrumentos e sistemas de controle.
III – A Contabilidade atualmente praticada será cada vez mais influenciada pelas normas vigentes em outros
países, em decorrência da globalização e abertura da economia brasileira. Para atender aos usuários da
Contabilidade nesse novo ambiente, há necessidade de adaptar os atuais procedimentos e práticas contábeis aos
padrões internacionais. A acentuada valorização do comportamento ético; contabilidade social; contabilidade
ambiental; administração da informação; e funções de consultoria de alto nível, são os procedimentos vigentes
nos países desenvolvidos que não são praticados em sua plenitude no Brasil.
IV – A Controladoria e a Auditoria interna, funcionam como uma engrenagem. A auditoria é quem implementa o
sistema de controle interno e não a controladoria. A auditoria interna dá suporte a controladoria. A controladoria
dá orientação a auditoria de como trabalhar, ou seja, a controladoria faz um apontamento de um processo interno
que está tendo problema (está desalinhado com as boas práticas), a auditoria vai lá e corrigi.
V - Apenas as grandes empresas podem utilizar/apresentar um departamento de controladoria.
a) F; F; F; F; V. b) V; F; V; V; F.
c) V; V; V; F; F.
d) V; V; V; V; F.
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QUESTÃO 19
No contexto da administração financeira, a Controladoria serve como órgão de observação e controle da cúpula
administrativa, preocupando-se com a constante avaliação da eficácia e eficiência dos vários departamentos no
exercício de suas atividades. Numere as colunas e assinale a alternativa que corresponde a sequência exata de
numeração:
1 – Missão da Controladoria
2 – Papel da Controladoria
3 - Planejamento e Controle
4 – Contábil e Fiscal
5 – Função do Controller
( ) Assessorar as diversas gestões da empresa, fornecendo mensurações das alternativas econômicas e, por meio
da visão sistêmica, integrar informações e reportá-las para facilitar o processo decisório.
( ) Otimizar os resultados econômicos da empresa por meio da definição de um modelo de informações baseado
no modelo de gestão.
( ) É o aspecto moderno das funções e atividades de Controladoria. Devem estar incorporadas as atribuições
relacionadas a gestão de negócios.
( ) Fornecer as informações específicas a cada usuário, preparadas na linguagem do executivo que as recebe.
( ) Segmento, no qual são exercidas as funções e atividades da contabilidade tradicional, representadas pela
escrituração contábil e fiscal.
a) 2; 5; 4; 1 e 3.
b) 1; 5; 4; 2 e 3.
c) 2; 5; 3; 1 e 4.
d) 2; 1; 3; 5 e 4.
QUESTÃO 20
Você futuro controller, com conhecimento de controladoria e conhecimento de contabilidade financeira, auxilie
a alta gestão da empresa Alfa Ltda no processo de tomada de decisão. Para isso, assinale a alternativa correta,
considerando os diversos dados a seguir:
Imóveis
Empréstimo
Devolução de Vendas
Custo de Mercadorias Vendidas
Receita Bruta de Vendas
Impostos sobre Vendas
Receitas Financeiras
Despesas com Vendas
Despesas Administrativas
Despesas Financeiras
Outras Despesas
Caixa
Capital

R$ 210.000,00
R$ 120.000,00
R$ 20.000,00
R$ 140.000,00
R$ 500.000,00
R$ 40.000,00
R$ 12.000,00
R$ 70.000,00
R$ 78.000,00
R$ 14.000,00
R$ 44.000,00
R$ 110.000,00
R$ 200.000,00

a) A Receita Líquida representa R$ 460.000,00.
b) O Lucro Bruto é de R$ 320.000,00.
c) O Lucro Operacional é de R$ 138.000.
d) O Lucro após o Imposto de Renda e CSLL é de R$ 106.000,00.
DISCIPLINA: CONTABILIDADE PÚBLICA E ORÇAMENTO GOVERNAMENTAL I
PROFª KATIANE ROUZE

QUESTÃO 21
O processo orçamentário, pode ser entendido como um processo contínuo, dinâmico e flexível, através do qual
se elabora, aprova, executa, controla e avalia os programas do setor público nos aspectos físico e financeiro.
Considerando as informações apresentadas, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.
I - O ciclo orçamentário não se confunde com o exercício financeiro, este na realidade, é o período durante o qual
se executa o orçamento, correspondendo, portanto, a uma das fases do ciclo orçamentário.
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PORQUE
II - O exercício financeiro coincide com o ano civil, ou seja, inicia em 01 de janeiro encerra em 31 de dezembro de
cada ano, conforme dispõe o art. 34 da Lei no 4.320/1964, e o ciclo orçamentário é um período muito maior,
iniciando com o processo de elaboração do orçamento, passando pela execução e encerrando-se com o controle.
a) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
b) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
c) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.
d) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.
QUESTÃO 22
A observância aos Princípios de Contabilidade é obrigatória no exercício da profissão contábil e constitui
condição de legitimidade das Normas Brasileiras de Contabilidade, portanto, também se aplicam às entidades
que utilizam as normas de contabilidade aplicadas ao setor público.
I – Principio da oportunidade, refere-se ao processo de mensuração e apresentação dos componentes
patrimoniais para produzir informações íntegras e tempestivas.
II - Princípio da continuidade reconhece o Patrimônio como objeto da Contabilidade e afirma a autonomia
patrimonial.
III – Principio da entidade pressupõe que a entidade continuará em operação no futuro e, portanto, a mensuração
e a apresentação dos componentes do patrimônio levam em conta esta circunstância.
É correto o que se afirma em
a) I apenas.
b) I e II apenas.
c) I e III apenas.
d) I, II e III.
QUESTÃO 23
A Contabilidade Aplicada à Administração Pública nas áreas federal, estadual, municipal ou no Distrito Federal
tem como base a Lei no 4.320/64, que estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e o controle
dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
Considerando as informações apresentadas, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.
I - A Norma Brasileira de Contabilidade – NBC T 16.1 – conceitua a Contabilidade Aplicada ao Setor Público como
o ramo da ciência contábil que aplica, no processo gerador de informações, os princípios e normas de
contabilidade direcionadas ao controle patrimonial de entidades do setor público.
PORQUE
II - O objeto da Contabilidade Pública são os bens de domínio público ou de uso comum do povo, como: mares,
lagoas, rios, praças, estradas, ruas etc.
a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.
b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.
c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
QUESTÃO 24
Visando abranger e proporcionar o maior grau possível de bem-estar social ou de prosperidade pública, os
serviços públicos são colocados à disposição da coletividade. Considerando os serviços privativos do estado,
avalie as asserções a seguir:
I - São as atividades exercidas diretamente pelo Estado, que, por sua natureza, exigem centralização e
exclusividade, pois satisfazem necessidades de subsistência da coletividade.
II - São aqueles que se relacionam intimamente ao bem-estar coletivo e, por isso mesmo, só podem ser executados
diretamente pelo Poder Público, sem delegações a particulares.
III - Cabe ao Estado a promoção dos serviços que proporcionam à sociedade bens que não possam ser alcançados
pela atividade de particulares.
É correto o que se afirma em
a) I apenas.
b) I e II apenas.
c) I e III apenas.
d) I, II e III.

