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Prof. Antonio Daud

LICITAÇÕES, CONTRATOS & 
CONVÊNIOS

Organização Admin.
Prof. Antonio Daud

1 Licitações e contratos administrativos. 1.1 Legislação pertinente. 1.1.1 Lei nº
8.666/1993 e suas alterações e Lei nº 14.133/2021. 1.1.2 Lei nº 10.520/2002 e demais
disposições normativas relativas ao pregão. 1.1.3 Decreto nº 7.892/2013 e suas
alterações (Sistema de Registro de Preços). 1.1.4 Lei nº 12.462/2011 e suas alterações
(Regime Diferenciado de Contratações Públicas). 1.1.5 Lei nº 11.079/2004 e suas
alterações (Parcerias Público‐privadas) 1.1.6 Lei nº 8.987/1995, e suas alterações (Lei de
Concessões). 1.1.7 Lei nº 13.303/2016 e suas alterações (Lei das Estatais). 1.2
Fundamentos constitucionais.

2 Administração de contratos. 2.1 Características do contrato administrativo. 2.2
Formalização e fiscalização do contrato. 2.3 Aspectos orçamentários e financeiros da
execução do contrato. 2.4 Sanção administrativa. 2.5 Equilíbrio econômico‐financeiro.
2.6 Garantia contratual. 2.7 Alteração do objeto. 2.7.1 Acréscimos e supressões. 2.8
Prorrogação do prazo de vigência e de execução.

3 Convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres.
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Organização Admin.
Prof. Antonio Daud

@professordaud t.me/professordaud

LEI 14.133/2021 – LICITAÇÕES

Prof. Antonio Daud
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CEBRASPE - 2021 - PGE-CE - Procurador do Estado
As regras de licitações e contratos previstas na Lei n.º 14.133/2021 são aplicáveis aos
contratos da administração pública que tratem de
A locação, serviços de arquitetura e concessão de uso de bens públicos.
B serviços técnico‐profissionais especializados, tecnologia da informação e operação de
crédito interno.
C operação de crédito interno, locação e serviços de arquitetura.
D tecnologia da informação, gestão de dívida pública e serviços técnico‐profissionais
especializados.

art. 1º 

nova lei aplica‐se

compra (inclusive por encomenda)

prestação de serviços (inclusive os técnico‐
profissionais especializados)

obras e serv. de arquitetura e 
engenharia

contratações de TIC

alienação de bens
locação

concessão e permissão de uso de bens 
públicos

concessão de direito real de uso de bens

não se aplica

operações de crédito e gestão da 
dívida pública 

Contratações sujeitas à legislação 
própria
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art. 1º 

nova lei alcança

administração direta
(inclusive Legislativo e Judiciário no exercício da 

função administrativa)

autarquias

fundações públicas

fundos especiais

entidades controladas

não alcança

estatais (regras constam da Lei 13.303/2016, 
exceto crimes da NLL)

repartições no exterior 
(regul. próprio, mas "princípios básicos" da 

NLL)

contratações que envolvam recursos 
estrangeiros 

(regras próprias)

reservas internacionais 
(ato normativo do Bacen)

Orçamento da 
licitação

público (regra)

sigiloso

ato justificado

deve divulgar quantitativos e demais 
informações p/ propostas

exceções

sigilo não prevalece para 
órgãos de controle

Critério “maior desconto”
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Nova Lei de Licitações
Prof. Antonio Daud
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Nova Lei de Licitações
Prof. Antonio Daud

Nova Lei de Licitações
Prof. Antonio Daud
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LEI 14.133/2021 – CONTRATOS

Prof. Antonio Daud

Direito Administrativo
Prof. Antonio Daud

contratos 
administrativos

aplicação 
primária

clásulas do próprio contrato

preceitos de direito público

aplicação 
supletiva

princípios da teoria geral dos 
contratos 

preceitos de direito privado
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Direito Administrativo
Prof. Antonio Daud

formalismo dos 
contratos 

administrativos 

os contratos administrativos devem ser 
formais e escritos (em regra)

Instrumento de 
contrato

facultativo

dispensa de licitação por 
baixo valor

independentemente do 
valor, para compra com 

entrega imediata e integral 
(sem obrigações futuras)

obrigatório demais casos

contrato verbal, em regra, nulo e 
de nenhum efeito 

exceção: pequenas compras e 
serviços de pronto pagamento 

(até R$ 10.804,08)

Direito Administrativo
Prof. Antonio Daud

Admitem alteração unilateral (art. 124, inc. I) Exigem acordo entre as partes (inciso II) 

Qualitativas  

(isto é, modificação do projeto ou das 
especificações, para melhor adequação técnica 

aos seus objetivos) 

substituição da garantia de execução 

Quantitativas  

(isto é, modificação do valor contratual em 
decorrência de acréscimo ou diminuição 

quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos 
pela Lei) 

modificação do regime de execução da obra 
ou serviço, bem como do modo de 

fornecimento, em face de verificação técnica 
da inaplicabilidade dos termos contratuais 

originários 

- 
modificação da forma de pagamento, 

mantido o valor inicial atualizado 

- 

restabelecer o equilíbrio econômico-
financeiro inicial do contrato, em caso de 

força maior, caso fortuito ou fato do príncipe 
ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou 
previsíveis de consequências incalculáveis, 
que inviabilizem a execução do contrato tal 

como pactuado. 
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Direito Administrativo
Prof. Antonio Daud

Acréscimos 
unilaterais

Regra: 25%

do valor inicial atualizado do 
contrato

Reforma: 50%

Supressões 
unilaterais -25%

Limites p/ alterações

Direito Administrativo
Prof. Antonio Daud
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Direito Administrativo
Prof. Antonio Daud

Cebraspe/SEFAZ-CE - 2021

A sanção que declara a inidoneidade para licitar ou contratar não se sujeita a
limites mínimos de prazo, cabendo a autoridade responsável pela imposição de
condenação a fixação dos devidos parâmetros, observado o prazo máximo
estabelecido pela norma regente.

lim
ite

s d
as

 g
ar

an
tia

s d
e 

co
nt

ra
to

regra geral máximo 5% do valor inicial 
do contrato

exceções:

complexidade técnica e 
riscos envolvidos

máximo de 10% do valor 
inicial do contrato

obras e serviços de 
engenharia de grande vulto 

(acima de R$ 216 milhões)

máximo de 30% do valor 
inicial do contrato 

(seguro‐garantia)
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S.R.P.
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LEI DAS ESTATAIS

empresa pública

personalidade de direito privado

criação autorizada por lei 

capital social é integralmente detido 
por ente federativo ou por entidade 

da administração indireta

sociedade de economia mista

personalidade de direito privado

criação autorizada por lei

ações com direito a voto pertencem 
na maioria a ente federativo ou a

entidade da administração indireta

forma de sociedade anônima
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Administradores: indicações vedadas (1/2)

In
di

ca
çõ

es
 v

ed
ad

as

representante do órgão regulador ao qual a estatal está sujeita

Ministro de Estado, Secretário de Estado, Secretário Municipal

titular de cargo, sem vínculo permanente com o serviço público, de 
natureza especial ou de DAS na Administração

dirigente estatutário de partido político

titular de mandato no Poder Legislativo

pessoa que atuou, nos últimos 36 meses, como participante de 
estrutura decisória de partido político

ou trabalho vinculado à 
campanha eleitoral

pessoa que exerça cargo em organização sindical

ainda que licenciados

inclui parentes até 3º grau

Administradores: indicações vedadas (2/2)

In
di

ca
çõ

es
 v

ed
ad

as

pessoa que tenha firmado contrato ou parceria, como fornecedor ou comprador, 
demandante ou ofertante, de bens ou serviços de qualquer natureza, com a pessoa

político‐administrativa controladora da empresa pública ou da sociedade de economia 
mista ou com a própria empresa ou sociedade em período inferior a 3 (três) anos antes 

da data de nomeação

pessoa que tenha ou possa ter qualquer forma de conflito de interesse com a pessoa 
político‐administrativa controladora da empresa pública ou da sociedade de economia 

mista ou com a própria empresa ou sociedade
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Ainda que licenciado do cargo, titular de mandato no Poder Legislativo não pode ser
indicado para atuar no conselho de administração ou na diretoria de estatais.

Cespe/TCE-RJ - 2021

É permitido que pessoa que tenha participado, nos últimos vinte e quatro meses, da
estrutura decisória de partido político seja indicada para atuar no conselho de
administração ou na diretoria de uma estatal.

Cespe/TCE-RJ - 2021
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É vedada a indicação de dirigente estatutário de partido político para atuar no conselho de
administração ou na diretoria de uma estatal.

Cespe/TCE-RJ - 2021

Administradores das estatais

Requisitos

reputação ilibada

notório conhecimento

formação acadêmica compatível

não ser inelegível

tempo mínimo de experiência profissional
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Administradores: tempo de experiência profissional

10 anos

no setor público ou privado

na área de atuação da EP ou da SEM ou área conexa

em função de direção superior

4 anos ocupando 
pelo menos um 
dos seguintes 

cargos:

direção ou chefia superior em empresa de porte ou objeto social semelhante 
(chefia superior = 2 níveis hierárquicos não estatutários mais altos) 

cargo em comissão ou função de confiança equivalente a DAS-4 ou superior

docente ou pesquisador em áreas de atuação da estatal

4 anos como profissional liberal em atividade direta ou indiretamente vinculada à área 
de atuação da estatal

Administradores: tempo de experiência profissional

Requisitos 
dispensados se 

for indicado:

empregado que 
preencha os 

seguintes 
requisitos:

ingressado na estatal por meio de concurso público

mais de 10 anos de trabalho efetivo na estatal

ocupado cargo na gestão superior da estatal, 
comprovando sua capacidade para assumir as 

responsabilidades dos cargos

+

+
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Prazo de gestão dos membros do 
C.A. e diretores

unificado

até 2 anos

no máximo 3 reconduções 
consecutivas

Prazo de gestão dos membros do 
Conselho Fiscal

até 2 anos

no máximo 2 reconduções 
consecutivas

Órgãos estatutários (arts. 18-22; 23; 24-25; 26)

Ó
rg

ão
s d

o 
Es

ta
tu

to

Conselho de 
Administração

Avaliar diretores

Decidir sobre políticas de pessoal 

Governança (riscos, controle interno ...)   

Participação de representante dos empregados e minoritários

Diretoria
Propõe plano de negócios 

Estratégia de LP (mínimo 5 anos)

Comitê de 
Auditoria

auxiliar do Conselho de Administração

Reporte direto

unidade de auditoria 
interna

vinculada ao Comitê ou ao Conselho de 
Administração

Conselho Fiscal Regras da Lei 6.404/1976

mínimo de 3

7 a 11 membros

3 a 5 membros

3 a 5 membros
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Assembleia‐Geral de 
acionistas

Conselho de 
Administração

Conselho Fiscal

Comitê de 
auditoria

Auditoria 
Interna

Presidência e 
Diretorias 

Órgãos estatutários

Em empresas públicas, o conselho de administração é responsável por aferir a adequação
do controle interno e a efetividade do gerenciamento dos riscos e dos processos de
governança.

Cespe/TCE-RJ - 2021
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PREGÃO

A fase externa da licitação na modalidade pregão é iniciada com a convocação dos
interessados.

Cespe/TCE-RJ - 2021

Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará
as seguintes regras:
I ‐ a convocação dos interessados será efetuada por meio de publicação de aviso em diário
oficial do respectivo ente federado ou, não existindo, em jornal de circulação local, e
facultativamente, por meios eletrônicos e conforme o vulto da licitação, em jornal de grande
circulação, nos termos do regulamento de que trata o art. 2º;
(..)
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No pregão, declarado o vencedor, qualquer licitante terá o prazo de dois dias para
manifestar a intenção de recorrer.

Cespe/TCE-RJ - 2021

vedações

garantia de proposta

aquisição do edital como 
condição para participação 

no certame

pagamento de taxas e 
emolumentos

salvo 
fornecimento 

do edital

não superiores 
ao custo da 
reprodução 

gráfica ou de TI
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Pregão –
não adoção

obras

locações imobiliárias 

alienações

bens e serviços especiais

serviços de engenharia 
especiais

#anotaí

Contabilidade
Prof. Silvio Sande

OBRIGADO!

Prof. Antonio Daud
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Contabilidade
Prof. Silvio Sande

Prof. Silvio Sande

Contabilidade Geral

t.me/profsilviosande
/silvio.sande.5
@prof.silviosande
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Contabilidade
Prof. Silvio Sande

01. (CESPE / SEDF / 2017)
Em relação aos mecanismos contábeis para avaliação de ativos, passivos, impostos e
custos, julgue o item que se segue.

A depreciação de um ativo somente deve ser contabilizada a partir do momento em
que o ativo estiver efetivamente em uso.

Contabilidade
Prof. Silvio Sande

02. (CESPE / FUB / 2015)
Com relação a avaliação e mensuração de itens patrimoniais, julgue o item que se
segue.

O valor da depreciação de um ativo imobilizado pode ser calculado por vários métodos,
mas, uma vez escolhido, o método deve ser mantido até a baixa do ativo em questão.
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Contabilidade
Prof. Silvio Sande

03. (CESPE / FUNPRESP / 2016)
Julgue o item a seguir, relativo aos procedimentos contábeis e à forma correta de
registro das transações.

Uma entidade cujas atividades sejam exercidas em dois ou mais turnos de trabalho
poderá desconsiderar essa informação ao estabelecer a vida útil de suas máquinas,
para fins de contabilização da depreciação de seu imobilizado, visto que a legislação do
imposto de renda determina os percentuais fixos para cada tipo de ativo

Contabilidade
Prof. Silvio Sande

04. (CESPE / ANATEL / 2014)
Acerca dos ativos intangíveis e do teste de impairment, julgue o item a seguir.

Um ativo intangível consiste em um direito monetário não identificável e não dotado
de substância física.
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Contabilidade
Prof. Silvio Sande

05. (CESPE / CADE / 2014)
Com base nos pronunciamentos do CPC e nos seus reflexos na elaboração e divulgação
das demonstrações contábeis, julgue o item a seguir.

A distinção básica entre ativo intangível e goodwill reside no fato de o primeiro ser,
necessariamente, identificável, ao passo que o ágio derivado da expectativa de
rentabilidade futura (goodwill) não é identificado individualmente apesar de ser um
ativo que representa benefícios econômicos futuros, gerados por outros ativos
adquiridos em uma combinação de negócios

Contabilidade
Prof. Silvio Sande

06. (CESPE / CNJ / 2013)
A respeito do tratamento contábil do ativo intangível, julgue o item a seguir.

Quando não houver expectativa de benefícios econômicos futuros ou serviços
potenciais com a sua utilização ou alienação, o ativo intangível deve ser baixado.
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Contabilidade
Prof. Silvio Sande

07. (CESPE / EBSERH / 2018)
No que se refere a avaliação e mensuração dos itens do ativo imobilizado, julgue o item
subsequente.

A constatação de que o valor de mercado das ações de uma empresa é inferior ao seu
valor patrimonial é um indicativo externo de que seus ativos podem estar
sobreavaliados, sinalizando a necessidade de realização de testes de recuperabilidade
do valor patrimonial desses ativos.

Contabilidade
Prof. Silvio Sande

08. (CESPE / EMAP / 2018)
Relativamente aos procedimentos de mensuração e avaliação de itens patrimoniais, de
acordo com os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC),
julgue o item subsequente.

O impairment test dos ativos intangíveis com vida útil indefinida deve ser realizado
anualmente, mesmo que não haja indícios de que possa ter havido perda da
recuperabilidade de seu valor
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Contabilidade
Prof. Silvio Sande

09. (CESPE / TJ-SE / 2014)
Julgue o item seguinte à luz dos pronunciamentos técnicos e das interpretações do
CPC.

Em algumas situações, para mensurar o valor recuperável de um ativo intangível, não é
necessário determinar o valor justo líquido de despesas de venda e o valor em uso
desse ativo. Isso acontece quando um desses valores excede o valor contábil do
intangível, de acordo com o CPC 01 (R1) – Redução ao Valor Recuperável.

Contabilidade
Prof. Silvio Sande

10. (CESPE / MPE-CE / 2020)
Considerando a mensuração de passivos, julgue o item subsecutivo, acerca de
provisões e passivos contingentes.

Provisões são obrigações presentes derivadas de eventos passados como os demais
passivos, mas possuem prazos ou valores incertos.
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Contabilidade
Prof. Silvio Sande

11. (CESPE / MPE-CE / 2020)
Considerando a mensuração de passivos, julgue o item subsecutivo, acerca de
provisões e passivos contingentes.

Os passivos contingentes devem ser imediatamente reconhecidos em contas
patrimoniais e periodicamente avaliados para determinar a probabilidade da saída de
recursos.

Contabilidade
Prof. Silvio Sande

12. (CESPE / DPU / 2016)
Com relação ao reconhecimento e à mensuração de itens patrimoniais e de resultado,
julgue o item subsecutivo.

Caso determinada sociedade empresária estime uma provisão, em virtude de garantia
oferecida por problema no funcionamento inadequado de produto vendido, essa
sociedade deverá reconhecer um passivo e uma despesa no momento da venda, pelo
valor estimado.
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Contabilidade
Prof. Silvio Sande

13. (CESPE / FUB / 2018)
Acerca dos tributos e seus impactos nas operações das empresas, julgue o item
subsequente.

Os impostos recuperáveis incidentes sobre a compra de mercadorias para revenda não
compõem o custo desses estoques e devem ser reconhecidos como direitos contra o
fisco em conta própria do ativo.

Contabilidade
Prof. Silvio Sande

14. (CESPE / SEFAZ-AL / 2020)
Com relação a operações envolvendo estoques de mercadorias, julgue o item
subsecutivo.

Em um cenário econômico de alta dos preços, a opção pela utilização do método PEPS
(primeiro que entra, primeiro que sai) provoca custos de mercadorias vendidas em
valores maiores do que os que seriam obtidos com a utilização do método da média
ponderada.
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Contabilidade
Prof. Silvio Sande

15. (CESPE / SEFAZ-AL / 2020)
Com relação a operações envolvendo estoques de mercadorias, julgue o item
subsecutivo.

Uma mercadoria cujo custo de aquisição não possa ser mais recuperável deve ser
mensurada a valor justo até a sua venda definitiva.

Julgue o item seguinte, de acordo com os princípios de contabilidade e as normas do Conselho
Federal de Contabilidade (CFC).

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.

Prof. Silvio Sande

16. (CESPE/DPF/PCF/2018)
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Com base no Pronunciamento Técnico CPC 00 (R2) – Estrutura Conceitual para Relatório
Financeiro, julgue os itens subsecutivos.

O valor em uso de um ativo não contempla os custos de transação que a entidade que detém o
controle do referido ativo espera incorrer no futuro, caso venha a negociar esse ativo ao final
de sua vida útil.

Prof. Silvio Sande

17. (CESPE/TCE-RJ/2021)

Contabilidade
Prof. Silvio Sande

18. (CESPE/TCE-RJ/2021)
Com relação aos pronunciamentos técnicos do CPC a respeito do conteúdo e a
classificação contábil de estoques, julgue o próximo item.

Um estoque que uma entidade pretenda consumir no decurso normal do seu ciclo
operacional deve ser por ela classificado como ativo circulante no balanço patrimonial.
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Contabilidade
Prof. Silvio Sande

19. (CESPE/PO-AL/2013)
Com base na legislação societária, nos princípios fundamentais de contabilidade e nos
pronunciamentos contábeis do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), julgue o
item subsequente, referente à elaboração de demonstrações contábeis.

As aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte devem ser registradas em
ativos não circulantes.

Contabilidade
Prof. Silvio Sande

20. (CEBRASPE/TJ-AM/2019) 
Considerando as regras do CPC válidas para a elaboração de demonstrações contábeis,
julgue o item a seguir.

Situação hipotética: Uma entidade tem poder discricionário conferido por dispositivo
contratual que lhe garante tomar decisões relacionadas à rolagem de dívidas sem depender
da anuência de terceiros. Essa entidade pretende substituir no futuro uma obrigação recém-
contratada, com vencimento em até doze meses após a data do balanço, por outra
obrigação, com vencimento superior a doze meses após a data do balanço.
Assertiva: Nessa situação, a entidade deve classificar a referida obrigação recém-
contratada como passivo não circulante.
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Contabilidade
Prof. Silvio Sande

21. (CEBRASPE/ABIN/2018) 
De acordo com as normas contidas nas legislações de contabilidade aplicáveis às
demonstrações contábeis, julgue o item que se segue.

Quando a apresentação do balanço patrimonial baseada na liquidez proporcionar
informação confiável e mais relevante, a entidade deverá apresentar seus grupos de contas
de forma sequenciada, sem separá-los em circulante e não circulante.

Contabilidade
Prof. Silvio Sande

22. (CESPE/TCE-RJ/2021)

A respeito dos procedimentos estabelecidos pela legislação societária e pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC) em relação às demonstrações contábeis, julgue os itens
a seguir.

Na demonstração do resultado do exercício de uma empresa comercial, o lucro bruto
representa a diferença entre a receita bruta das vendas e o somatório dos seguintes
eventos: deduções das vendas, abatimentos e impostos.
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Contabilidade
Prof. Silvio Sande

23. (CESPE/TELEBRÁS/2015)
No que se refere à demonstração do resultado do exercício (DRE), julgue o item
subsecutivo.

O desconto comercial é uma redução do preço concedida no ato da venda, ao passo
que o desconto financeiro é disponibilizado sob o compromisso de o cliente pagar a
dívida até determinada data. Na DRE, o desconto comercial é dedução da receita
bruta; por sua vez, o desconto financeiro é despesa operacional financeira.

Contabilidade
Prof. Silvio Sande

24. (CEBRASPE / TCE-RJ / 2021)
A respeito dos procedimentos estabelecidos pela legislação societária e pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC) em relação às demonstrações contábeis, julgue o item
a seguir.

Os ajustes de exercícios anteriores derivados de efeitos de mudança de critério contábil
são eventos que não devem compor a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados.
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Contabilidade
Prof. Silvio Sande

25. (CEBRASPE / TELEBRÁS/ 2015)
No que se refere à elaboração de diversas demonstrações contábeis, julgue o item
a seguir.

O valor dos dividendos distribuídos aos proprietários a cada período e o valor do
dividendo distribuído por ação podem ser evidenciados na demonstração de
mutações do patrimônio líquido (DMPL).

Contabilidade
Prof. Silvio Sande

26. (CEBRASPE / TC-DF/ 2021)
No que diz respeito às novas práticas contábeis adotadas no Brasil, julgue o item a
seguir.

A demonstração das mutações do patrimônio líquido inclui informações referentes
ao resultado abrangente do período, sendo apresentados separadamente o
montante total atribuível aos proprietários da entidade controladora e o montante
correspondente à participação de não controladores.
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Contabilidade
Prof. Silvio Sande

27. (CESPE / STM / 2018)
Tendo como referência a legislação societária e os pronunciamentos do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis, julgue o item a seguir, relativo à elaboração de
demonstrações contábeis.

Na demonstração do valor adicionado, a receita com vendas e prestação de serviços
deve ser apresentada líquida de seus efeitos tributários, uma vez que tributos não
constituem receitas efetivas da empresa.

Contabilidade
Prof. Silvio Sande

28. (CESPE / TCDF / 2021)
Julgue o item a seguir, relativos às demonstrações contábeis e às regras legais e
normativas a elas associadas.

A demonstração do valor adicionado apresenta a remuneração de capitais próprios
como uma distribuição de valor adicionado.
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Contabilidade
Prof. Silvio Sande

29. (CEBRASPE / CAMDEP / 2014)
A respeito da contabilidade geral, pública e comercial, julgue o item que se segue.

Equivalente de caixa é o conjunto de aplicações financeiras de curto prazo, conversíveis em
um montante conhecido de caixa e não sujeitas a qualquer mudança de valor.

Contabilidade
Prof. Silvio Sande

30. (CEBRASPE / TCE-RJ / 2021)
A respeito dos procedimentos estabelecidos pela legislação societária e pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC) em relação às demonstrações contábeis, julgue o
item a seguir.

Na demonstração dos fluxos de caixa, os saldos bancários a descoberto originários de
empréstimos obtidos por meio de cheques especiais ou contas correntes garantidas,
cuja liquidação costuma ocorrer em curto espaço de tempo, devem compor o saldo de
caixa e equivalentes de caixa.
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Contabilidade
Prof. Silvio Sande

31. (CEBRASPE / DPU / 2016)
Com base nas normas de contabilidade aplicáveis às demonstrações financeiras, julgue o
item subsecutivo.

No fluxo de caixa pelo método indireto, as variações positivas (negativas) do ativo
circulante aumentam (reduzem) o caixa e as variações positivas (negativas) do passivo
circulante reduzem (aumentam) o caixa.

Contabilidade
Prof. Silvio Sande

32. (CEBRASPE / EBSERH / 2018)
Julgue o item seguinte, a respeito da elaboração das demonstrações contábeis segundo
os pronunciamentos do CPC e a legislação vigente.

O valor pago na aquisição de um imóvel destinado a locação a terceiro é exemplo de
fluxo de caixa decorrente de atividades de investimentos.
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Contabilidade
Prof. Silvio Sande

33. (CESPE/ TELEBRÁS / 2015)
A respeito das regras do CPC para a classificação de transações na demonstração dos
fluxos de caixa, julgue os itens que se seguem.

Os fluxos de caixa decorrentes de imposto de renda se classificam como fluxos de caixa
operacionais e jamais se admite outra classificação para essas movimentações.

Contabilidade
Prof. Silvio Sande

34. (CESPE/TCE-SC/2016)
Com relação à terminologia de custos, julgue o seguinte item.

A matéria‐prima é considerada um investimento no momento de sua aquisição, e
torna‐se custo ao ser utilizada para a geração do produto.
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Contabilidade
Prof. Silvio Sande

35. (CESPE/TCE-PA/2016)
Acerca da classificação de custos, julgue o próximo item.

Considere que uma instituição tenha calculado a depreciação de seus equipamentos com
base no método de quotas decrescentes e que os valores calculados nos últimos três meses
para determinado item de custo tenham sido os seguintes: R$ 1.000; R$ 900 e R$ 800.

Nessa situação, a classificação mais adequada para o referido item seria como custo
variável.

Contabilidade
Prof. Silvio Sande

36. (CESPE/TCU/2015)
Tendo em vista que os custos podem ser classificados quanto à forma de apropriação ou
quanto à variabilidade, julgue o item a seguir.

Quanto maior for o volume de produção, maior será o custo fixo por unidade produzida.
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Contabilidade
Prof. Silvio Sande

37. (CESPE/TCU/2013)
Acerca da classificação de custos, julgue o item que se segue.

Os custos indiretos são aqueles gastos que necessitam de um critério de rateio, pois não são
facilmente identificáveis. São exemplos de custos indiretos o aluguel da fábrica, a mão de
obra indireta e a manutenção da fábrica.

Contabilidade
Prof. Silvio Sande

38. (CESPE/TCU/2013)
Acerca da classificação de custos, julgue o item que se segue.

Os custos variáveis dependem da quantidade produzida e estão diretamente relacionados
com o volume de produção. Se não houver produção, não haverá custos variáveis.
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Contabilidade
Prof. Silvio Sande

39. (CESPE/TCU/2013)
Com relação aos sistemas de custos, julgue o item a seguir.

Os custos do período são todos aqueles não incluídos nos custos do produto. De acordo com
o regime de competência, esses custos são considerados despesas na demonstração de
resultado do período em que eles ocorreram.

40. (CESPE/EBSERH/2018)

Em relação ao custo da atividade hospitalar, julgue o item a seguir.

O custeio por absorção, que incorpora ao custo dos produtos todos os custos de
produção, sejam eles diretos ou indiretos, fixos ou variáveis, apresenta poucas
distorções em sua análise, sendo importante ferramenta para a tomada de decisão.

Prof. Silvio Sande

85

86



41. (CESPE/SEFAZ-AL/2021)
Julgue o item a seguir, no que se refere ao controle e à gestão de custos em uma
empresa industrial.

Nas situações em que o volume de produção se apresenta maior que o volume de
vendas, o lucro líquido apurado com base no custeio por absorção costuma ser menor do
que o lucro líquido apurado com base no custeio variável.

Prof. Silvio Sande

Contabilidade
Prof. Silvio Sande

42. (CESPE/TCE-SC/2016)
Com relação aos métodos de custeio variável e por absorção, julgue o item que se segue.

A margem de contribuição unitária de um produto é afetada pelo reajuste do valor dos
custos fixos no período de sua produção.
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Contabilidade
Prof. Silvio Sande

43. (CESPE/CNJ/2013)
No que se refere à utilização de sistemas de custos e informações gerenciais para tomada de
decisões e a suas especificidades, julgue o item subsecutivo.

Quando se utiliza o conceito da margem de contribuição para tomada de decisão, é possível
apurar o ponto de lucro esperado. Para apurá‐lo, é necessário adicionar o valor do lucro‐
meta da empresa ao numerador da equação do ponto de equilíbrio contábil, obtendo‐se
como resultado a quantidade a ser produzida/vendida para que esse lucro seja alcançado.

Contabilidade
Prof. Silvio Sande

44. (CESPE/STM/2018)
A tabela seguinte ilustra, com valores em reais, a estrutura de custos, despesas e preços de
uma empresa que produz um único produto.
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Contabilidade
Prof. Silvio Sande

Em determinado período, a empresa produziu 20.000 unidades do produto e vendeu 18.000
unidades, não havendo estoques finais de produtos em processo nem estoques iniciais de
qualquer espécie.

Considerando a tabela e as informações anteriormente apresentadas, julgue o item.

A margem de segurança da empresa foi superior a 30%

Contabilidade
Prof. Silvio Sande

45. (CESPE/TCE-RO/2013)
Com relação à análise custo‐volume‐lucro, julgue o item que se segue.

Quanto menor for a participação dos custos fixos na estrutura de custos de uma empresa,
maior será o seu grau de alavancagem operacional.

91

92



Contabilidade
Prof. Silvio Sande

46. (CESPE/TELEBRÁS/2015)
A tabela a seguir apresenta informações relativas ao sistema de custos, produção e despesas
de uma empresa que fabrica um único produto.

Contabilidade
Prof. Silvio Sande

A partir desses dados, julgue o item a seguir, tendo em vista que não havia estoques iniciais,
que toda a produção iniciada foi concluída no período e que as informações apresentadas são
as únicas relevantes relativas aos gastos da empresa.

O grau de alavancagem operacional da empresa, no momento dado, é superior a três vezes.

93

94



Em relação ao custeio com base em atividades (ABC), julgue o item seguinte.

O ABC minimiza as distorções provocadas pelo rateio dos custos indiretos, muito
utilizado no custeio por absorção, e está fundamentado no fato de que as atividades
consomem recursos e os produtos consomem atividades.

Prof. Silvio Sande

47. (CEBRASPE/TCE-PA/2016)

Em relação ao custeio com base em atividades (ABC), julgue o item seguinte.

No ABC, a transferência dos custos das atividades para os produtos segue uma ordem de
prioridade distinta à adotada na atribuição de custos às atividades.

Prof. Silvio Sande

48. (CEBRASPE/TCE-PA/2016)
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Em relação ao custeio baseado em atividades (ABC) e aos métodos de custeio por
absorção e variável ou direto, julgue o seguinte item.

Os direcionadores de custos de recursos servem para custear as atividades, enquanto os
direcionadores de custos de atividades são adequados para custeamento de produtos.

Prof. Silvio Sande

49. (CEBRASPE/TCE-PA/2016)

Quanto à utilização de instrumentos de análise econômico-financeira, julgue o item
subsequente.

As análises vertical e horizontal são técnicas de análise comparativa, sendo a
primeira tendencial e a segunda, estática.

Prof. Silvio Sande

50. (CEBRASPE/PD-DF/2021)

97

98



No que se refere à análise econômico‐financeira de entidades, julgue o item a seguir.

Uma empresa com ativos circulantes totais de R$ 3 milhões, com ativos totais de R$ 10
milhões e com um índice de liquidez corrente igual a 0,8 possui passivos não circulantes
(inclusive patrimônio líquido) superior a R$ 6 milhões.

Prof. Silvio Sande

51. (CEBRASPE/CODEVASF/2021)

No que se refere à análise econômico‐financeira de entidades, julgue o item a seguir.

Considere que uma empresa tenha apresentado, em seu último trimestre, lucro
operacional líquido de R$ 1,5 milhão, vendas de R$ 30 milhões e ativos operacionais
médios de R$ 10 milhões. Nessas condições, o ROI (return on investment) apurado no
período foi superior a 20%.

Prof. Silvio Sande

52. (CEBRASPE/CODEVASF/2021)
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No que se refere à análise econômico-financeira de entidades, julgue o item a seguir.

Uma entidade que possui exigibilidade geral inferior a 50% possui uma predominância de
capitais próprios no financiamento de suas atividades.

Prof. Silvio Sande

53. (CEBRASPE/CODEVASF/2021)

t.me/profsilviosande
/silvio.sande.5
@prof.silviosande
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Contabilidade
Prof. Silvio Sande

BOA PROVA!!!!

Prof. Silvio Sande

REVISÃO VÉSPERA TCE-SC
CONTABILIDADE PÚBLICA

Prof. Gilmar Possati
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CONTABILIDADE PÚBLICA

Ementa

Top 7 assuntos

AFO
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Composição do Patrimônio (NBC TSP EC)

• Detalhes das definições de Ativo, Passivo e PL

(ler o arquivo “Composição do Patrimônio Público em tópicos para revisão” (disponível no Telegram:
@canalcontabilizando)

Variações Patrimoniais

Fato Gerador!

 antes da liquidação

 após a liquidação
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Variações Patrimoniais

Fato Gerador!

 antes da arrecadação

 após a arrecadação

Mensuração de Ativos: Estoques
Os custos de estoques devem abranger todos os custos de compra, conversão e outros custos incorridos referentes ao
deslocamento, como impostos não recuperáveis, custos de transporte e outros, referente ao processo de produção. Os custos
posteriores de armazenagem ou entrega ao cliente não devem ser absorvidos pelos estoques.

Os gastos de distribuição, de administração geral e financeiros são considerados como VPD;

Exemplos de despesas excluídas do valor do estoque e reconhecidos como VPD:
a. Quantias anormais de materiais desperdiçados, mão de obra ou de outros custos de produção;
b. Custos de armazenamento, a menos que sejam necessários no processo de produção antes de uma nova fase de
produção;
c. Despesas gerais administrativas que não contribuam para colocar os estoques no seu local e na sua condição atual;
d. Custos de vendas.

Os descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes são deduzidos na determinação do custo de aquisição.
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Mensuração de Ativos: Estoques
 Mensurados pelo valor de custo histórico (valor de aquisição/produção/construção) ou valor realizável líquido, dos

dois o menor.

» Exceções:

 Estoques adquiridos por meio de transação sem contraprestação valor justo

 Bens do almoxarifado  custo médio ponderado (art. 106, da Lei 4.320/64).

Devem ser mensurados pelo custo histórico ou pelo custo corrente de reposição*, dos dois o menor, os estoques mantidos

para:

a. Distribuição gratuita ou de valor irrisório;

b. Consumo no processo de produção de bens a serem distribuídos gratuitamente ou por valor irrisório.

*custo que a entidade incorreria para adquirir o mesmo ativo na data da demonstração contábil.

Os elementos do custo de um ativo imobilizado compreendem:

a. Seu preço de aquisição, acrescido de impostos de importação e tributos não recuperáveis sobre a compra,
depois de deduzidos os descontos comerciais e abatimentos;

b. Quaisquer custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo no local e condição necessários para o
mesmo ser capaz de funcionar da forma pretendida pela administração;

Exemplos de custos diretamente atribuíveis:
a. custos de pessoal decorrentes diretamente da construção ou aquisição de item do ativo imobilizado;
b. custos de preparação do local;
c. custos de frete e manuseio (para recebimento e instalação); e
d. honorários profissionais.

Não se consideram custo de um item do ativo imobilizado os custos administrativos e outros custos indiretos.

Mensuração de Ativos: Imobilizado
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Formas:

a) Aquisição separada: Registrar pelo preço de aquisição (observar tributos não recuperáveis e custos diversos);
b) Geração interna: Separar as fases:

a) Fase de pesquisa: não deve ser reconhecido (gastos com pesquisa - VPD);
b) Fase de desenvolvimento: ativado quando observadas certas condições.

c) Aquisição por meio de transação sem contraprestação;

Marcas, listas de usuários, direitos sobre folha de pagamento e outros itens de similares,
gerados internamente, NÃO devem ser reconhecidos como intangíveis.

Mensuração de Ativos: Intangível

Mensuração de Passivos: provisões

Saída de recursos >> Provável Possível Remoto
Reconhecimento Contábil Sim Não Não
Divulgação em Notas Explicativas Sim Sim Não

113

114



PCASP

As contas contábeis do PCASP são identificadas por códigos com 
7 níveis de desdobramento, compostos por 9 dígitos.

X  .  X  .  X  .  X  .  X  .  XX  .  XX 
 

1º Nível – Classe (1 dígito) 
2º Nível – Grupo (1 dígito) 
3º Nível – Subgrupo (1 dígito) 
4º Nível – Título (1 dígito) 
5º Nível – Subtítulo (1 dígito) 
6º Nível – Item (2 dígitos) 
7º Nível – Subitem (2 dígitos) 

PATRIMONIAL

ORÇAMENTÁRIA

CONTROLE

Registro contábil por natureza de informação no 
PCASP

1 - Ativo 2 - Passivo

5 - Controles da Aprovação do 
Planejamento e Orçamento

7 - Controles Devedores 8 - Controles Credores

4 - Variações Patrimoniais 
Aumentativas (VPA)

3 - Variações Patrimoniais 
Diminutivas (VPD)

6 - Controles da Execução do 
Planejamento e Orçamento

D                      C

D                    C

D                        C

OS LANÇAMENTOS DEVEM DEBITAR E CREDITAR CONTAS QUE APRESENTEM A 
MESMA NATUREZA DE INFORMAÇÃO.!
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PCASP
1 – Ativo
1.1 - Ativo Circulante
1.2 - Ativo Não Circulante

2 – Passivo e Patrimônio Líquido
2.1 - Passivo Circulante
2.2 - Passivo Não Circulante
2.3 - Patrimônio Líquido

3 – Variação Patrimonial Diminutiva
3.1 - Pessoal e Encargos
3.2 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais
3.3 - Uso De Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
3.4 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras
3.5 - Transferências e Delegações Concedidas
3.6 - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos
3.7 - Tributárias
3.8 - Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados
3.9 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

4 – Variação Patrimonial Aumentativa
4.1 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
4.2 - Contribuições
4.3 - Exploração e venda de bens, serviços e direitos
4.4 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
4.5 - Transferências e Delegações Recebidas
4.6 - Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos
4.9 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

5 – Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento
5.1 - Planejamento Aprovado
5.2 - Orçamento Aprovado
5.3 - Inscrição de Restos a Pagar

6 – Controles da Execução do Planejamento e Orçamento
6.1 - Execução do Planejamento
6.2 - Execução do Orçamento
6.3 - Execução de Restos a Pagar

7 – Controles Devedores
7.1 - Atos Potenciais
7.2 - Administração Financeira
7.3 - Dívida Ativa
7.4 - Riscos Fiscais
7.5 - Consórcios Públicos
7.6 - Controles Fiscais
7.8 - Custos
7.9 - Outros Controles

8 – Controles Credores
8.1 - Execução dos Atos Potenciais
8.2 - Execução da Administração Financeira
8.3 - Execução da Dívida Ativa
8.4 - Execução dos Riscos Fiscais
8.5 - Execução dos Consórcios Públicos
8.6 - Execução de Controles Fiscais
8.8 - Apuração de Custos
8.9 - Outros Controles

Balanço Orçamentário (BO)

Balanço Financeiro (BF)

Balanço Patrimonial (BP)

Demonstração das Variações 
Patrimoniais (DVP)

Demonstração dos Fluxos de Caixa 
(DFC)

Demonstração da Mutação no 
Patrimônio Líquido (DMPL)

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor 
Público (DCASP)

Notas Explicativas (NE)

Informações Comparativas
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Resultado Orçamentário
Arrecadado x Empenhado

A > E = Superávit Orçamentário
E > A = Déficit Orçamentário

Balanço Orçamentário
Resultado Execução Receita

Prevista x Arrecadada
P > A = Insuficiência
P < A = Excesso
P = A = Equilíbrio

Arrecadação

Resultado Execução Despesa
Fixada x Empenhada

F > E = Economia
F < E = Excesso *
F = E = Equilíbrio

Despesa
* Situação impossível

Capitalização (+)
Superávit Corrente e Déficit de 

Capital
Descapitalização (-)

Superávit de Capital e Déficit 
Corrente

Endividamento
Op. Crédito x Amortização Dívida

OC > AD = Aumento Endividamento
OC < AD = Diminuição Endividamento
OC = AD = Equilíbrio

Cumprimento da Regra de Ouro
Op. Crédito < ou = soma despesas 

capital 
(investimentos, inversões financeiras e amort. dívida).

Resultado Financeiro 
Ingressos x Dispêndios ou confronto dos saldos

RP INscrito = INgresso Extraorçamentário
RP Pago = Dispêndio Extraorçamentário
I > D = Resultado Financeiro Positivo

Atenção! Não é Superávit Financeiro
O SF é calculado no balanço patrimonial

PCASP! Classes 1, 2, 3, 4, 5 e 6

Balanço Financeiro
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Saldo Patrimonial

• Estrutura da Lei 4.320 (ênfase nos aspectos orçamentário)
Financeiro x Permanente

Financeiro = independe de autorização orçamentária/legislativa 
Permanente = depende de autorização orçamentária/legislativa

• Estrutura das Normas (ênfase nos aspectos patrimonial)

Circulante x Não Circulante

Balanço Patrimonial

Resultado Patrimonial
VPAs x VPDs

VPAs > VPDs = Superávit Patrimonial
VPDs > VPAs = Déficit Patrimonial

• PCASP! Classes 3 e 4
• Resultado Patrimonial não é um indicador de desempenho
• NBC TSP 11: forma de apresentação das VPDs = natureza ou função. 
• Estrutura do PCASP detalha VPDs conforme a abordagem da natureza (obrigatório)

Demonstração das Variações Patrimoniais
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Métodos
MCASP = Direto

NBC TSP 12 = Direto ou Indireto
(incentiva o direto)

Juros e Dividendos 
Juros pagos ou recebidos: atividades operacionais

Dividendos recebidos: atividades de investimento
Dividendos pagos: fluxo das atividades de financiamento

Atividades Operacionais: Ingressos e desembolsos relacionados com a ação pública

Receitas Correntes; Remuneração Disponibilidades; Outras Receitas Derivadas/Originárias; Transferências

recebidas/concedidas; VPD Pessoal; Juros e Encargos da Dívida.

Atividades Investimento: aquisição e à alienação de ativo não circulante, adiantamentos ou
amortização de empréstimos concedidos.

Atividades Financiamento: recursos relacionados à captação e à amortização de empréstimos e
financiamentos (obtidos); Integralização capital social (empresas dependentes)

Demonstração dos Fluxos de Caixa

5º Nível (Subtítulo) – Consolidação

x.x.x.x.1.xx.xx CONSOLIDAÇÃO
Compreende os saldos que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados do
OFSS.

x.x.x.x.2.xx.xx INTRA OFSS
Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do
OFSS do mesmo ente.

x.x.x.x.3.xx.xx INTER OFSS – UNIÃO

Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do OFSS
de entes públicos distintos, resultantes das transações entre o ente e a União.

x.x.x.x.4.xx.xx INTER OFSS – ESTADO

Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do OFSS
de entes públicos distintos, resultantes das transações entre o ente e um estado.

x.x.x.x.5.xx.xx INTER OFSS – MUNICÍPIO

Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do OFSS
de entes públicos distintos, resultantes das transações entre o ente e um município.

Consolidação Nacional: inclui 1; exclui “tudão” (INTER e INTRA)!
Consolidação do Ente: inclui 1, 3, 4, 5; exclui dígito 2 (INTRA)

X  .  X  .  X  .  X  .  X  .  XX  .  XX 
 

1º Nível – Classe (1 dígito) 
2º Nível – Grupo (1 dígito) 
3º Nível – Subgrupo (1 dígito) 
4º Nível – Título (1 dígito) 
5º Nível – Subtítulo (1 dígito) 
6º Nível – Item (2 dígitos) 
7º Nível – Subitem (2 dígitos) 

123

124



(CEBRASPE/CODEVASF/2021)

No primeiro exercício financeiro encerrado de uma entidade do setor público, somente as seguintes
transações foram efetuadas e registradas.

I Foi aprovada a lei orçamentária anual (LOA) no valor de R$ 480.000,00, sendo 50% na categoria econômica
corrente e 50% na categoria econômica de capital.

II Foi contratada e recebida à vista uma operação de crédito no valor de R$ 240.000,00, a ser paga em 10
anos, e foram arrecadados R$ 180.000,00 em impostos.

III Foram empenhadas, liquidadas e pagas outras despesas correntes no valor de R$ 160.000,00.

IV Foram empenhadas, liquidadas e inscritas 100% em restos a pagar processados despesas com serviços de
terceiros, no valor de R$ 30.000.00.

V Foi empenhado, liquidado e pago à vista um imóvel adquirido para uso nas atividades da entidade, no
valor de R$ 240.000,00.

VI Foi recebido um veículo em doação, para uso na entidade, no valor de R$ 60.000,00.

A partir das transações apresentadas nessa situação hipotética, julgue os seguintes itens,
considerando a elaboração das demonstrações contábeis aplicáveis ao setor público.

O resultado orçamentário do exercício (ROE) apurado no balanço orçamentário dessa entidade foi
superavitário em R$ 20.000,00.

(CEBRASPE/CODEVASF/2021)
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No primeiro exercício financeiro encerrado de uma entidade do setor público, somente as seguintes
transações foram efetuadas e registradas.

I Foi aprovada a lei orçamentária anual (LOA) no valor de R$ 480.000,00, sendo 50% na categoria
econômica corrente e 50% na categoria econômica de capital.

II Foi contratada e recebida à vista uma operação de crédito no valor de R$ 240.000,00, a ser paga
em 10 anos, e foram arrecadados R$ 180.000,00 em impostos.

III Foram empenhadas, liquidadas e pagas outras despesas correntes no valor de R$ 160.000,00.

IV Foram empenhadas, liquidadas e inscritas 100% em restos a pagar processados despesas com
serviços de terceiros, no valor de R$ 30.000.00.

V Foi empenhado, liquidado e pago à vista um imóvel adquirido para uso nas atividades da entidade,
no valor de R$ 240.000,00.

VI Foi recebido um veículo em doação, para uso na entidade, no valor de R$ 60.000,00.

(CEBRASPE/CODEVASF/2021)

A partir das transações apresentadas nessa situação hipotética, julgue os seguintes itens,
considerando a elaboração das demonstrações contábeis aplicáveis ao setor público.

O resultado financeiro do exercício (RFE) apurado no balanço financeiro dessa entidade foi
deficitário em R$ 10 mil.

(CEBRASPE/CODEVASF/2021)
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No primeiro exercício financeiro encerrado de uma entidade do setor público, somente as seguintes
transações foram efetuadas e registradas.

I Foi aprovada a lei orçamentária anual (LOA) no valor de R$ 480.000,00, sendo 50% na categoria
econômica corrente e 50% na categoria econômica de capital.

II Foi contratada e recebida à vista uma operação de crédito no valor de R$ 240.000,00, a ser paga
em 10 anos, e foram arrecadados R$ 180.000,00 em impostos.

III Foram empenhadas, liquidadas e pagas outras despesas correntes no valor de R$ 160.000,00.

IV Foram empenhadas, liquidadas e inscritas 100% em restos a pagar processados despesas com
serviços de terceiros, no valor de R$ 30.000.00.

V Foi empenhado, liquidado e pago à vista um imóvel adquirido para uso nas atividades da entidade,
no valor de R$ 240.000,00.

VI Foi recebido um veículo em doação, para uso na entidade, no valor de R$ 60.000,00.

(CEBRASPE/CODEVASF/2021)

A partir das transações apresentadas nessa situação hipotética, julgue os seguintes itens,
considerando a elaboração das demonstrações contábeis aplicáveis ao setor público.

O resultado patrimonial do exercício (RPE) apurado na demonstração das variações patrimoniais
dessa entidade foi superavitário em R$ 50 mil.

(CEBRASPE/CODEVASF/2021)
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Instagram: @profgilmarpossati
Telegram: @canalcontabilizando

@discursivas
Canal You Tube: Contabilizando

“Não é inteligência, não é sorte, não é 
destino! As nossas conquistas são frutos de 

muito esforço e determinação!” 
~Possati

Contabilidade
Prof. Silvio Sande
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