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QUESTÃO NÚMERO 119

GABARITO PRELIMINAR: ERRADO

COMENTÁRIO: A questão afirma que não há a perspectiva financeira nos RCPGs. Porém segue trecho da
estrutura conceitual: Dessa forma, os RCPGs, ao conterem informações financeiras prospectivas acerca da
sustentabilidade em longo prazo das finanças e de programas essenciais da entidade do setor público, são
documentos necessários para fins de prestação de contas e responsabilização (accountability) e tomada de
decisão, como será visto no Capítulo 2.

QUESTÃO NÚMERO 120

GABARITO PRELIMINAR: CERTO

COMENTÁRIO: Segue trecho da estrutura conceitual: Os membros do poder Legislativo são também
usuários primários dos RCPGs e utilizam extensiva e continuamente esses relatórios enquanto atuam como
representantes dos interesses dos usuários de serviços e dos provedores de recursos.

QUESTÃO NÚMERO: 121

GABARITO PRELIMINAR: ERRADO

COMENTÁRIO: O registro da VPA em função do fato gerador pode ser antes, na ou após a realização da
receita orçamentária. A questão limitou as possibilidades informando que deve ser concomitante.

QUESTÃO NÚMERO: 122

GABARITO PRELIMINAR: ERRADO

COMENTÁRIO: Se surge um passivo correspondente com um ativo é porque ocorreu uma variação
patrimonial qualitativa e não quantitativa diminutiva.



QUESTÃO NÚMERO: 123

GABARITO PRELIMINAR: CERTO

COMENTÁRIO: Quando a provisão mensurada envolve uma grande população de itens, a obrigação é
estimada ponderando-se todos os possíveis resultados. Este método estatístico corresponde ao "valor
esperado".

QUESTÃO NÚMERO: 124

GABARITO PRELIMINAR: CERTO

COMENTÁRIO: O reconhecimento e a mensuração dos ativos de infraestrutura seguem a mesma base
utilizada para os demais ativos imobilizados.

QUESTÃO NÚMERO: 125

GABARITO PRELIMINAR: CERTO

COMENTÁRIO: Variações Patrimoniais Diminutivas que vão para DVP:

VPD orçamentárias:

Salários 98.000 x 12 + Limpeza: 12.000 x 12 + Segurança: 18.000 x 12 + Recepção: 22.000 x 12 à

150.000 x 12.000 à 1.800.000

VPD extraorçamentária: Material de consumo à 900 x 28.900 à 26.010.000

VPD orçamentárias: exames: 250 x 28.900 à 7.225.000

VPD extraorçamentária: Depreciação do Imobilizado: 82.000 ano

VPD extraorçamentária: Amortização Intangível: 35.000 ano

Total de VPD extraorçamentárias à  26.010.000 + 82.000 + 35.000 à 216.127.000

QUESTÃO NÚMERO: 126

GABARITO PRELIMINAR: CERTO

COMENTÁRIO: O 1º passo é encontrar a receita econômica. Se utiliza o custo de oportunidade que nesse
caso seria a melhor alternativa (mais econômica) desprezada. Logo, seria o hospital Beta.

Assim, tem-se para 1 ano: 1.100 * 28.900 = 31.790.000



O 2º passo é calcular os custos da UTI Estadual:

Salários 98.000 x 12 + Limpeza: 12.000 x 12 + Segurança: 18.000 x 12 + Recepção: 22.000 x 12 à

150.000 x 12.000 à 1.800.000

Material de consumo + exames: (900 + 250) * 28.900 à 33.235.000

Depreciação do Imobilizado: 82.000 ano

Amortização Intangível: 35.000 ano

Total dos Custos: 1.800.000 + 33.235.000 + 117.000 à 35.152.000

Observe que quando verificou-se que os gastos por atendimento, sem considerar demais gastos, eram de
R$ 1.150 enquanto na rede privada era de 1.100, o déficit estava caraterizado.

Contudo para fins houve resultado econômico negativo de 3.362.00

QUESTÃO NÚMERO: 127

GABARITO PRELIMINAR: CERTO

COMENTÁRIO: A banca considerou o ciclo completo do recebimento de uma taxa (ou seja, não entrou no
mérito se reconheceu o direito antes da arrecadação). Logo gera VPA.

QUESTÃO NÚMERO: 128

GABARITO PRELIMINAR: ERRADO

COMENTÁRIO: Seria do fluxo de financiamentos na DFC.

QUESTÃO NÚMERO: 129

GABARITO PRELIMINAR: CERTO

COMENTÁRIO: Como houve devolução parcial de 40% do recurso no ano seguinte, houve receita
orçamentária, logo envolve classes 1, 6, 7 e 8. E como houve prestação de contas de 60% há o registro nas
classes 1 e 3.

QUESTÃO NÚMERO: 130

GABARITO PRELIMINAR: ERRADO



COMENTÁRIO: A VPD seria registrada apenas em 2020 quando da prestação de contas e foi no valor de R$
600.
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