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Não olhe as questões antes de 28.06! 
 

Dicas para a realização do simulado: 
 
- Tente fazer a prova no domingo de manhã. 
- Entre 9h30 e 13h30 – 4 horas de duração. 
- Não dê intervalo, exceto para ir ao banheiro, tomar água e comer algo rápido. 
- Pode utilizar a calculadora científica ou HP 12C. 
- Em hipótese alguma utilize consulta. 
- A resolução será ao vivo no Canal do YouTube Gabriel Rabelo, dia 28.6, às 14h30. 
 

Boa prova! 
 

Esta é sua preparação! Seu futuro profissional! Leve a sério! Siga as regras e tenha foco! 
 
1) A empresa comercial Rancho Feliz, que compra e vende máquinas e equipamentos, comprou a 
prazo uma máquina para revenda, conforme nota fiscal da empresa vendedora, apresentada a seguir: 
 
 Valor da máquina R$10.000,00 
 IPI                             R$1.000,00 
 ICMS destacado     R$1.800,00 
  
Considerando-se exclusivamente as informações da nota fiscal e as normas contábeis vigentes, o 
lançamento dessa operação, em reais, feito pela empresa comercial Rancho Feliz, desconsiderando-se data 
e histórico, é o seguinte: 
 
a) Mercadorias                  10.000,00  
a Fornecedores                              10.000,00 
 
b) Máquinas                       10.000,00  
a Contas a Pagar                             10.000,00 
 
c) Diversos  
a Fornecedores                                10.000,00  
Mercadorias                     8.200,00 
ICMS a Recuperar            1.800,00 
 
d) Diversos  
a Fornecedores                                 11.000,00  
Mercadorias                      9.200,00  
ICMS a Recuperar            1.800,00 
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2) Baseado nas informações fornecidas a seguir, responda a questão. Em 30 de junho de 2020, a 
contabilidade da Indústria Zé das Couves Ltda. apresentou as seguintes contas contábeis extraídas do 
razão contábil: 

Caixa   R$     190,00  

Duplicatas a pagar   R$     390,00  

Reservas de Lucros  R$     130,00  

Despesa de aluguéis   R$     140,00  

Comissões ativas   R$       30,00  

Receitas de juros   R$     110,00  

Impostos a recolher   R$     300,00  

Veículos   R$     900,00  

Custos das vendas   R$     600,00  

Receita de vendas   R$  1.050,00  

Despesas de juros   R$     130,00  

Clientes   R$     530,00  

Móveis e utensílios   R$     540,00  

Capital social   R$     800,00  

Impostos federais correntes   R$     200,00  

Despesas com salários   R$     150,00  

Fornecedores   R$     370,00  

Encargos sociais a recolher   R$     200,00  

 
Ao conferir os valores, o contador verificou que o balancete não estava ordenado por grupos do balanço, 
entretanto, os saldos foram conferidos com suas origens, sendo considerados como corretos. 
 
Baseado nas informações contábeis da Indústria Zé das Couves Ltda., pode-se afirmar que o patrimônio 
líquido da Empresa, em Reais, monta a 
 
a) 900,00. 
b) 930,00. 
c) 1.020,00. 
d) 1.140,00. 
 
3) Segundo a Estrutura Conceitual Básica da Contabilidade (CPC 00 – R2), que entrou em vigor em 
2020, assinale a alternativa incorreta: 
 
a) Ativo é um recurso econômico presente controlado pela entidade como resultado de eventos passados. 
Recurso econômico é um direito que tem o potencial de produzir benefícios econômicos. 
b) A entidade não pode ter direito de obter benefícios econômicos de si mesma. 
c) Instrumentos de dívida ou instrumentos patrimoniais emitidos pela entidade e recomprados e detidos 
por ela, por exemplo, ações em tesouraria são recursos econômicos dessa entidade. 
d) Um recurso econômico é um direito que tem o potencial de produzir benefícios econômicos. Para que 
esse potencial exista, não precisa ser certo, ou mesmo provável, que esse direito produzirá benefícios 
econômicos.  
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4) A Cia. Maça Brasileira S.A. apresentou, em 31/12/2020, as seguintes contas com os respectivos 
saldos: 
 

Conta Saldo 

Contas a Receber de Longo Prazo R$   100.000,00 

Veículos R$   300.000,00 

Caixa R$        3.000,00 

Adiantamento a Fornecedores (As mercadorias serão recebidas em 90 dias) R$        9.000,00 

Contas a Receber (Em até 120 dias) R$     36.000,00 

Estoques (Prazo Médio de Renovação de Estoques é de 50 dias) R$     90.000,00 

Depreciação Acumulada - Veículos R$     96.000,00 

Móveis e Utensílios R$   100.000,00 

Impostos a pagar (Em 30 dias) R$     60.000,00 

Títulos a pagar de longo prazo R$     12.600,00 

Equipamentos R$   300.000,00 

Imposto de Renda a Pagar (em 40 dias) R$     12.800,00 

Contas a pagar  R$     60.000,00 

Clientes (Prazo médio de recebimento é de 80 dias) R$   200.000,00 

Aplicações financeiras (Resgatáveis em 150 dias) R$   296.000,00 

Dividendos a pagar  R$     66.000,00 

Fornecedores  R$   220.000,00 

Capital  R$   858.500,00 

Reservas de Capital R$   150.000,00 

Reservas de Lucros R$     24.700,00 

Adiantamento de Clientes  R$        6.000,00 

Depreciação Acumulada - Equipamentos R$   111.000,00 

Ajustes por impairment acumulado - Equipamentos R$     10.000,00 

Seguros antecipados R$        3.600,00 

Depreciação acumulada - Móveis e Utensílios R$     55.000,00 

Terrenos R$   305.000,00 
 

 
O valor total do Ativo Não Circulante em 31/12/2020 era, em reais, 
 
a) 424.800,00. 
b) 1.129.000,00. 
c) 833.000,00. 
d) 853.000,00. 
 
5)  Assinale a alternativa que contenha apenas ativos biológicos: 
 
a) Carneiros; Árvores de uma plantação; Gado de leite; Videiras; Árvores frutíferas. 
b) Carneiros; Tapetes de Lã; Gado de leite; Videiras; Árvores frutíferas. 
c) Fio de algodão; Árvores de uma plantação; Gado de leite; Vinho; Árvores frutíferas. 
d) Madeira serrada; Árvores de uma plantação; Queijo; Videiras; Árvores frutíferas. 
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6) Em 31/12/2019, a Cia. São Sung apresentava os seguintes ativos em seu balanço patrimonial:  
 

2019  
Caixa      100.000  
Estoques     40.000  
Clientes     50.000  
PECLD      - 1.500  
Terreno para aluguel    120.000  
Ativo Total     308.500 
 
Na data, o estoque era composto por 100 unidades do produto P, sendo que cada unidade era vendida por 
R$ 450. Além disso, o terreno era avaliado ao valor justo, enquanto seu custo era de R$ 100.000. 
 
Na elaboração do balanço patrimonial da Cia São Sung, em 31/12/2020, verificou-se que: 
 
• A conta-caixa não havia considerado uma receita à vista em 2019 no valor de R$ 25.000; 
• O produto P estava sendo vendido por R$ 380; 
• A previsão para as perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa era de 5%; 
• O valor justo do terreno era de R$ 130.000; 
• O terreno passou a ser avaliado ao custo. 
 
Assinale a opção que indica o valor do ativo total em 31/12/2020, em comparação ao de 31/12/2019, de 
acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação 
de Erro. 
 
a) R$ 310.500 e R$ 308.500. 
b) R$ 315.500 e R$ 308.500. 
c) R$ 310.500 e R$ 313.500. 
d) R$ 310.500 e R$ 333.500. 
 
7) Uma Sociedade Empresária foi constituída em 15/06/2020, com a subscrição de 600.000 ações de 
valor nominal de R$ 2,50 cada uma. A integralização de parte do capital, nessa mesma data se deu da 
seguinte forma: 15% representado por uma máquina; 25% em moeda corrente e 15% por um conjunto de 
lojas. Considerando apenas as informações apresentadas anteriormente é correto afirmar que: 
 
a) O Passivo Exigível é de R$ 825.000,00. 
b) O Patrimônio Líquido é de R$ 1.500.000,00. 
c) O Capital a Integralizar é de R$ 675.000,00. 
d) O Capital Integralizado é de R$ 375.000,00. 
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8) A empresa Walter Diney Ltda. mandou elaborar a folha de pagamento do mês de outubro com os 
seguintes dados: 
 
Salários e Ordenados      R$ 21.000,00; 
Horas Extras trabalhadas     R$ 2.000,00; 
Imposto de Renda Retido na Fonte    R$ 2.500,00; 
Contribuição para o INSS, parte dos empregados  11%; 
Contribuição para o INSS, parte patronal   20%; 
Depósito para o FGTS     8%. 
 
Com base nos dados e informações acima fornecidos, pode-se dizer que a empresa, em decorrência dessa 
folha de pagamento, terá despesas totais no valor de: 
 
a) R$ 29.440,00 
b) R$ 31.970,00 
c) R$ 34.470,00 
d) R$ 26.910,00 
 
9) A firma Lojas Bicho Bacana S/A, operando mercadorias isentas de tributação, inclusive quanto a PIS 
e COFINS, apresentou o seguinte movimento de estoques, o qual numeramos para indicar a ordem 
cronológica:  
 
1 - Compra de 15 unidades por R$ 1.500,00; 
2 - Compra de 30 unidades por R$ 4.500,00; 
3 - Venda de 48 unidades por R$ 9.600,00; 
4 - Compra de 60 unidades por R$ 9.600,00; 
5 - Venda de 67 unidades por R$ 13.500,00. 
 
Observações:  
 
O estoque inicial do período era de 18 unidades avaliado em R$1.620,00. De acordo com essas 
informações podemos mensurar que o estoque final foi de apenas 8 unidades ao custo unitário de:       
 
a) R$ 160,00, se a avaliação for feita pelo critério UEPS.    
b) R$ 150,00, se a avaliação for feita pelo critério PEPS.  
c) R$ 125,00, se a avaliação for feita pelo critério Preço Médio.  
d) R$ 90,00, se a avaliação for feita pelo critério UEPS.            
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10) A Sociedade Empresária apresentou em 31/12/2018 os seguintes dados de transações realizadas no 
período:  
 

  Valores 

Despesas Bancárias R$ 7.800,00 

Estoque Inicial de Mercadorias para Revenda R$ 45.500,00 

Juros Recebidos de Clientes R$ 2.780,00 

Receita de Aplicação Financeira R$ 5.420,00 

Compras Líquidas de Mercadorias no Período R$ 165.000,00 

Despesas de Salários e Encargos Sociais R$ 23.000,00 

Receita com Vendas de Mercadorias – Valor Total da NF R$ 304.600,00 

ICMS a Recolher R$ 24.000,00 

ICMS Recuperável – Destacado na NF de Compras R$ 26.000,00 

ICMS sobre Vendas – Destacado na NF de Vendas R$ 52.000,00 

Outras Despesas Administrativas R$ 4.900,00 

Estoque Final de Mercadorias para Revenda R$ 25.000,00 

Comissões Sobre Vendas R$ 5.500,00 

 
A partir dos dados apresentados, a Sociedade Empresária apurou o seguinte resultado:  
 
a) Lucro Bruto no valor de R$ 252.600,00.  
b) Receita Líquida de Vendas de R$ 280.600,00.  
c) Lucro Antes dos Tributos sobre o Lucro de R$ 34.100,00.  
d) Lucro Antes das Despesas e Receitas Financeiras de R$ 67.100,00 
 
11) A empresa comercial Tudo de Bão S.A. apresentou as seguintes informações referentes ao ano de 
2020, com os valores expressos em reais: 
 
Receita Bruta de Vendas        2.000.000 
(−) Impostos sobre Vendas        (360.000) 
(=) Receita Líquida         1.640.000 
(−) Custo das Mercadorias Vendidas       (740.000) 
(=) Lucro Bruto         900.000 
(−) Despesas Operacionais 
Despesa de Depreciação        (80.000) 
Despesa com Salários         (40.000) 
(+) Receita Financeira         15.000 
(=) Lucro antes do IR e CSLL        795.000 
(−) IR e CSLL           (115.000) 
(=) Lucro Líquido         680.000 
 
O valor dos tributos recuperáveis referentes aos produtos comercializados no ano de 2020 foi R$ 
110.000,00. Com base nessas informações, o Valor Adicionado a Distribuir gerado pela empresa comercial 
Tudo de Bão S.A. no ano de 2020 foi, em reais, 
 
a) 1.195.000,00        b) 1.150.000,00 
c) 1.085.000.00       d) 1.070.000,00 
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12) Analise as afirmativas a seguir: 
 
- No exercício social de 20X3, a Companhia Beta S.A. apresentou lucro líquido de R$ 560.000,00. Parte 
desse lucro líquido, ou seja, 45%, foi obtido por meio de uma operação de venda de mercadorias para a 
Companhia Alfa S.A. No encerramento do exercício social de 20X3, todas as mercadorias adquiridas nessa 
operação de venda ainda constavam no estoque da Companhia Alfa S.A. 
- A Companhia Alfa S.A. detém 25% de participação no capital social da Companhia Beta S.A., sendo este o 
único investimento da Companhia Alfa S.A. em outras sociedades. Com essa participação, a Companhia 
Alfa S.A. exerce influência significativa sobre a Companhia Beta S.A., mesmo sem controlá-la. 
- A Companhia Alfa S.A. não é controlada (individualmente ou em conjunto) e não sofre influência 
significativa de outras companhias. 
 
Considerando as informações apresentadas e o que dispõe a Norma Brasileira de Contabilidade ITG 09 (R1) 
– Demonstrações contábeis individuais, demonstrações separadas, demonstrações consolidadas e 
aplicação do método da equivalência patrimonial, no encerramento de 20X3, pode-se afirmar que: 
 
a) O Lucro Líquido Ajustado para fins de equivalência patrimonial é R$ 310.000,00 e o Resultado da 
Equivalência Patrimonial é R$ 78.750,00. 
b) O Lucro Líquido Ajustado para fins de equivalência patrimonial é R$ 275.000,00 e o Resultado da 
Equivalência Patrimonial é R$ 90.000,00. 
c) O Lucro Líquido Ajustado para fins de equivalência patrimonial é R$ 218.000,00 e o Resultado da 
Equivalência Patrimonial é R$ 62.500,00. 
d) O Lucro Líquido Ajustado para fins de equivalência patrimonial é R$ 308.000,00 e o Resultado da 
Equivalência Patrimonial é R$ 77.000,00. 
 
13) A Cia. UFC reconheceu, durante o ano de 2020, vendas brutas no valor total de R$ 2.000.000,00. As 
seguintes informações adicionais são conhecidas sobre fatos ocorridos no mesmo ano: 
 
− Devoluções de vendas       R$ 240.000,00 
− Abatimentos sobre vendas       R$ 150.000,00 
− Comissões sobre as vendas realizadas     R$ 50.000,00 
− Frete para entrega das vendas realizadas     R$ 20.000,00 
− Impostos sobre vendas       R$ 370.000,00 
− Estimativa para perdas com créditos de liquidação duvidosa  R$ 60.000,00 
− Recuperação de créditos com clientes     R$ 10.000,00 
 
Sabendo que o custo das mercadorias vendidas foi R$ 800.000,00, a Receita Líquida de vendas e o Lucro 
Bruto (Resultado com Mercadorias) apurados pela Cia. UFC, no ano de 2020, foram, respectivamente, em 
reais, 
 
a) 1.240.000,00 e 420.000,00. 
b) 1.240.000,00 e 440.000,00. 
c) 1.240.000,00 e 320.000,00. 
d) 1.220.000,00 e 420.000,00. 
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14) Em 31/12/2018, a Cia Y possuía um prédio onde estava localizada a sua sede. O prédio estava 
avaliado em R$ 500.000. 
 
Com a mudança de diretoria, a sociedade empresária decidiu construir uma nova sede, comprometendo-se 
com o plano de venda do prédio e iniciando as ações para localizar um comprador. O preço pedido pelo 
prédio foi de R$480.000. 
 
Um ano após o esforço de venda, a entidade não conseguiu realizar a venda e não está mais 
comprometida com o seu plano de venda.  
 
Assinale a opção que indica onde deve ser evidenciado o prédio no balanço patrimonial da Cia Y em 
31/12/2019. 
 
a) Ativo não Circulante Mantido para Venda. 
b) Ativo Realizável a Longo Prazo. 
c) Propriedade para Investimento. 
d) Ativo Imobilizado. 
 
15) Fazem parte do conjunto das demonstrações contábeis previstas pela legislação atualizada para a 
contabilização das empresas: 
 
a) Demonstração do Valor Adicionado; Balanço Patrimonial; Balanço Orçamentário. 
b) Balanço Patrimonial; Demonstração do Valor Adicionado; Balanço Social. 
c) Balanço Patrimonial; Demonstração do Resultado do Exercício; Demonstração de Fluxo de Caixa. 
d) Balanço patrimonial; Demonstração das Variações Patrimoniais; Balanço Orçamentário. 
 
16) A Companhia Siderúrgica “A”, ao encerrar o exercício social de 20X1, apresentou o valor de R$ 
4.125.000,00 referente ao lucro atribuível aos titulares de suas ações ordinárias. Com o objetivo de 
mensurar o resultado básico por ação no exercício social de 20X1, a Companhia Siderúrgica “A” levantou os 
seguintes dados sobre suas ações ordinárias: 
 

Data Descrição 
Ações 

Emitidas 
Ações Em 
Tesouraria 

Ações em Poder 
Dos Acionistas 

 
Saldo do Início do Exercício de X1 20.000 2.000 18.000 

01/04/X1 
Emissão de Novas Ações Com 

Recebimento Em Dinheiro 
6.000 - 24.000 

01/07/X1 
Emissão de Novas Ações Com 

Recebimento Em Dinheiro 
10.000 - 34.000 

 
Saldo Final do Exercício 36.000 2.000 34.000 

 
Com base somente nas informações apresentadas e considerando a NBC TG 41 (R2) – Resultado por ação, 
assinale a alternativa que evidencia o valor mais próximo do resultado básico por ação atribuível aos 
titulares de ações ordinárias da Sociedade Empresária “A” no encerramento do exercício social de 20X1. 
Considere o exercício social de 20X1 com 365 dias e que ações em tesouraria são instrumentos 
patrimoniais readquiridos e mantidos pela própria entidade. 
 
a) R$ 150,00    b) R$ 175,00     c) R$ 200,00    d) R$ 343,00 
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17) A Cia. O Senhor Dos Pastéis efetuou as seguintes transações, em 2020. 
 
• Integralização de capital social, por meio de um imóvel no valor de R$ 200.000; 
• Compra de computadores, para pagamento em agosto de 2018, por R$ 10.000; 
• Pagamento de empréstimo bancário, contraído em 2014 no valor de R$ 30.000; 
• Pagamento de despesas diversas, no valor de R$ 50.000; 
• Resgate de debênture, no valor de R$ 18.000; 
• Pagamento de dividendos, que haviam sido reconhecidos no ano anterior no valor de R$ 15.000; 
• Venda de mercadorias à vista, por R$ 300.000; 
• Reconhecimento dos custos das mercadorias vendidas, no valor de R$ 200.000; 
• Compra de participação em empresa coligada, no valor de R$ 40.000. 
 
Sobre a Demonstração dos Fluxos de Caixa da Cia. Senhor Dos Pasteis, com base nas recomendações do 
Pronunciamento Técnico CPC 03- Demonstração dos Fluxos de Caixa, assinale a afirmativa correta. 
 
a) A atividade operacional gerou R$ 50.000. 
b) A atividade de investimento consumiu R$ 70.000. 
c) A atividade de investimento consumiu R$ 88.000. 
d) A atividade de financiamento consumiu R$ 63.000. 
 
18) Avalie as seguintes proposições. 
 
I. Ativos Intangíveis com vida útil indefinida estão sujeitos ao teste de recuperabilidade (impairment test). 
II. O ajuste para perda de valor recuperável de ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) só 
será revertido, em período posterior ao de sua constituição, se ficar comprovado que houve recomposição 
das expectativas de rentabilidade. 
III. O "Goodwill" (ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura) gerado internamente não deve ser 
reconhecido como um ativo. 
 
Assinale a opção correta. 
 
a) I e III, apenas. 
b) I, apenas. 
c) II e III, apenas. 
d) Todas as proposições estão corretas. 
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19) A indústria Mestre Cervejeira fez as seguintes anotações na produção da Cerveja Praia (Premium 
Especial): 
 
• Produção em quantidade de unidades                                    10.000 
• Matéria-prima consumida por unidade, em reais                   11,00 
• Mão de obra direta consumida por unidade, em reais            4,00 
• Custo fixo unitário, em reais (30.000,00/10.000)                    3,00 
• Despesa fixa unitária, em reais (24.000,00/10.000)               2,40 
 
Face à demanda pela Cerveja Praia, a empresa estima aumentar a produção em 50%, mas mantendo a 
mesma estrutura de todos os custos apontados na produção atual. 
 
Nesse contexto do novo nível de produção da Cerveja Praia, se a indústria adotar o método de custeio por 
absorção e vender 80% da nova produção, por 25,00 a unidade, o lucro bruto apurado, em reais, será de 
 
a) 55.200,00 
b) 76.800,00 
c) 84.000,00 
d) 96.000,00 
 
20) Considere os dados a seguir da Companhia FaceBurguer.  
 
Período inicial sem estoques anteriores  
 
- Custos diretos e indiretos da produção do período: R$ 5.000,00.  
- Unidades produzidas no período: 3.000 unidades (iniciadas e acabadas no período).  
 
Segundo Período  
 
- Custos diretos e indiretos da produção do 2o período: R$ 5.500,00  
- Unidades iniciadas no período: 2.600.  
- Unidades acabadas no período: 2.000.  
- Unidades em elaboração no final do segundo período: 600.  
- As unidades “semi acabadas” receberam 1/3 de todo o processamento necessário.  
- A empresa utiliza o custeio por processo.  
 
Utilizando-se o critério de “Equivalente de Produção”, o custo unitário das unidades acabadas produzidas 
no segundo período na Companhia FaceBurguer foi, em R$,              
 
a)  2,50. 
b)  2,10. 
c)  2,12. 
d)  1,67. 
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21) Em relação as classificações de custos, analise as afirmativas a seguir: 
 
I. Os custos diretos são aqueles que podem ser apropriados diretamente ao produto, desde que haja uma 
medida de consumo. 
II. O custo fixo independe da capacidade instalada e se mantém, independente dos volumes de produção. 
III. Os custos primários são compostos pela matéria prima e pela mão de obra direta, sendo equivalente 
aos custos diretos. 
 
Está correto o que se afirma em 
 
a)  I, II e III. 
b)  I, apenas. 
c)  I e II, apenas. 
d)  III, apenas. 
 
22) Dados extraídos da contabilidade de custos da Indústria Fabrica de Tudo. em julho de 2020. 
 
• Preço de venda do produto X:   R$ 150,00 por unidade 
• Custo variável do produto X:   R$ 60,00 por unidade 
• Despesa variável do produto X:   R$ 20,00 por unidade 
• Custos fixos do produto X:    R$ 500.000,00 por mês 
• Despesas fixas do produto X:   R$ 340.000,00 por mês 
• Vendas médias do produto X:   18.000 unidades por mês 
 
Com base exclusivamente nos dados acima, a margem de segurança do produto X obtém o percentual de 
 
a) 25,00%  
b) 33,33%  
c) 30,00%  
d) 27,50%  
 
23) A Indústria Alfa apresentou a seguinte relação contendo seus custos e despesas em um 
determinado período. Observe: 
 

Descrição R$ 

Matéria prima 500.000,00 

Materiais Indiretos 90.000,00 

Mão de Obra Direta 380.000,00 

Mão de Obra Indireta 55.000,00 

Aluguel da Fábrica 60.000,00 

Manutenção das Máquinas 20.000,00 

Comissão sobre Venda 45.000,00 

Seguro da Fábrica 58.000,00 

Despesas com frete 23.000,00 

Depreciação das Máquinas 62.000,00 

Gastos com Limpeza da Fábrica 52.000,00 

Energia Elétrica Consumida na Fábrica 68.000,00 
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O custo de fabricação, o custo primário e o custo de transformação têm, respectivamente, os valores de: 
 
A) R$ 1.345.000,00; R$ 880.000,00; R$ 845.000,00 
B) R$ 1.413.000,00; R$ 880.000,00; R$ 845.000,00 
C) R$ 1.345.000,00; R$ 970.000,00; R$ 880.000,00 
D) R$ 1.368.000,00; R$ 970.000,00; R$ 880.000,00 
 
24) As seguintes informações sobre as receitas de um determinado ente público municipal, referentes 
ao exercício financeiro de 2019, foram extraídas do seu sistema de contabilidade: 
 
Arrecadação de R$ 9.550.000,00 referente ao valor principal de ISS. 
Arrecadação de R$ 330.000,00 referente à Exploração do Patrimônio Imobiliário do Município. 
Obtenção de R$ 20.000.000,00 referente às Operações de Crédito - Mercado Interno. 
Arrecadação de R$ 130.000,00 referente à Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, 
Permissão, Autorização ou Licença. 
Arrecadação de R$ 18.000,00 com Amortização de Empréstimo concedido. 
Arrecadação de R$ 10.000,00 referente às Indenizações, Restituições e Ressarcimentos. 
Alienação de Bens Imóveis, à vista, por R$ 80.000,00, cujo resultado com a venda foi igual a zero. 
Arrecadação de R$ 50.000,00 referente ao valor de multas e juros de mora de ISS. 
Arrecadação de R$ 20.000,00 referente a Serviços Administrativos e Comerciais Gerais. 
 
Com base nessas informações tomadas em conjunto, o valor da receita de capital arrecadada no exercício 
financeiro de 2019 pelo referido ente público municipal foi, em reais, 
 
a) 10.090.000,00 
b) 20.098.000,00 
c) 148.000,00 
d) 20.080.000,00 
 
25) Um determinado ente estadual adquiriu estoques de cestas básicas para distribuição gratuita em 
determinados bairros de baixa renda do seu território. Tal programa foi idealizado pela secretaria de 
desenvolvimento humano, que por sua vez precisou consultar o Contador Público para saber qual a base 
de mensuração correta desse tipo de estoque. 
 
Analisando o caso, e de acordo com a NBC TSP 04 – Estoques, qual a base de mensuração que melhor 
retrata a situação acima? 
 
a) Valor de custo histórico ou valor realizável líquido, dos dois o maior. 
b) Valor de custo histórico ou custo corrente de reposição, dos dois o maior. 
c) Valor de custo histórico ou valor realizável líquido, dos dois o menor. 
d) Valor de custo histórico ou custo corrente de reposição, dos dois o menor. 
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26) Os dados a seguir foram extraídos do sistema de contabilidade da prefeitura municipal do CFC De A 
a Z: 
 
Receita Prevista:   890.000,00 
Receita Realizada:   820.000,00 
Despesa Fixada:   890.000,00 
Despesa Empenhada:  800.000,00 
Despesa Liquidada:   700.000,00 
Despesa Paga:   663.000,00 
 
Com base nessas informações, o resultado orçamentário encontrado no Balanço Orçamentário da 
prefeitura municipal do CFC De A a Z foi um: 
 
a) Superávit de 227.000,00 
b) Déficit de R$ 120.000,00 
c) Superávit de R$ 20.000,00 
d) Déficit de 70.000,00 
 
27) Tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade 
estatal específica, relativa ao contribuinte. A definição apresentada, retirada do Código Tributário 
Nacional, diz respeito ao seguinte tributo: 
 
a) Contribuição de Melhoria 
b) Empréstimos Compulsórios 
c) Impostos 
d) Taxas  
 
28) O Código Tributário Nacional conceitua "tributo". Sobre sua significação, assinale a alternativa 
correta. 
 
a) Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, por 
obrigação principal ou sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa 
plenamente vinculada. 
b) Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou serviço ad valorem, que não constitua 
sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. 
c) Tributo é toda prestação pecuniária voluntária, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não 
constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente 
vinculada. 
d) Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que 
não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa 
plenamente vinculada. 
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29) À luz dos dispositivos legais do Código Civil acerca do direito de empresa, assinale a opção correta a 
respeito de empresário e de sociedade empresarial. 
 
a) Empresários são tanto aqueles que exercem atividade econômica organizada quanto aqueles que 
exercem profissões intelectuais, científicas, literárias ou artísticas, ainda que estas atividades não 
constituam elementos da empresa. 
b) Pessoa que exercer atividade própria de empresário, apesar de legalmente impedida, não responderá 
pelas obrigações contraídas ao longo do exercício empresarial. 
c) Sócio que se tornar incapaz poderá, nessa condição, dar continuidade à empresa antes administrada por 
ele enquanto capaz, desde que seja representado ou assistido por seu tutor ou curador, 
independentemente de autorização judicial. 
d) Celebram contrato de sociedade as pessoas que, reciprocamente, se obrigam a contribuir com bens ou 
serviços para o exercício de uma atividade econômica e a partilhar dos resultados, podendo ser restrita a 
atividade a um ou mais negócios determinados. 
 
30) Gabriel precisa comprar um automóvel, para carregar sua filha Luísa, mas como ele não possui todo 
o valor necessário para comprá-lo, ele fará um empréstimo em uma instituição financeira que cobra juros 
compostos de 4% ao semestre. Sabe-se que o valor desse empréstimo é de R$ 8.200,00 e que Gabriel 
pagará esse empréstimo. O valor que Gabriel terá pago ao término de um ano será igual a: 
 
a) R$ 6.578,56. 
b) R$ 8.869,12. 
c) R$ 7.946,28. 
d) R$ 8.998,45. 
 
31) A professora Ana aplicou uma avaliação de contabilidade para os seus estudantes de uma turma de 
preparação para o Exame de Suficiência. A média aritmética das notas dos estudantes foi 8,0. Após uma 
revisão nas avaliações, 10 estudantes aumentaram a sua nota em um ponto e a nova média das notas da 
turma passou a ser 8,2. A quantidade de estudantes na turma da professora Ana é: 
 
a) 50    b) 35    c) 40    d) 45 
 
32) Levando em consideração o surgimento e o desenvolvimento das correntes de pensamento no 
campo contábil no século XX, o desenvolvimento contábil acompanhou o desenvolvimento econômico e 
ocorreu a queda da Escola Europeia (mais especificamente a italiana) e a ascensão da Escola Norte-
Americana (IUDÍCIBUS, MARION, 2017).  
  
São fatores que cooperaram para a ascensão da Escola Norte-Americana, exceto: 
 
a) A Contabilidade é apresentada como algo útil para a tomada de decisões, evitando-se endeusar 
demasiadamente a contabilidade; atender os usuários é o grande objetivo. 
b) Como herança dos ingleses e transparência para os investidores das sociedades anônimas (e outros 
usuários) nos relatórios contábeis, a auditoria é muito enfatizada. 
c) Grandes quantias para as pesquisas no campo contábil, o professor em dedicação exclusiva e o aluno em 
período integral valorizavam o ensino nos Estados Unidos. 
d) As mentes privilegiadas produziam trabalhos excessivamente teóricos, apenas pelo gosto de serem 
teóricos, difundindo-se ideias com pouca aplicação prática. 
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33) Os métodos de escrituração são: Método das Partidas _________ e Método das Partidas 
_________.  O primeiro método é considerado deficiente e incompleto, pois não permite o controle global 
do patrimônio. O segundo método, que é de uso universal, parte da premissa de que não há devedor sem 
que haja credor e vice-versa. Ambos os métodos referem-se a uma técnica contábil denominada 
_________.           
 
a) Simples, Dobradas, Escrituração. 
b) Dobradas, Simples, Escrituração. 
c) Simples, Dobradas, Balancete. 
d) Dobradas, Simples, Balancete. 
 
34) A Lei nº 6.404/76, art. 179, item IV, conceitua como contas a serem classificadas no Ativo 
Imobilizado: “os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades 
da companhia ou da empresa ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que 
transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle desses bens”. Trata-se de qual pressuposto 
contábil? 
 
a) Entidade.        b) Competência. 
c) Primazia da essência sobre a forma.     d) Continuidade. 
 
35) O art. 2º da Resolução CFC nº 1328/11 classifica as Normas Brasileiras de Contabilidade em 
Profissionais e Técnicas. Qual conjunto de normas relacionadas a seguir NÃO condiz com a estrutura das 
Normas de Contabilidade Técnicas? 
 
a) NBC TG – são as Normas Brasileiras de Contabilidade convergentes com as normas internacionais 
emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB); e as Normas Brasileiras de Contabilidade 
editadas por necessidades locais, sem equivalentes internacionais; 
b) NBC TSP – são as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público, convergentes com as 
Normas Internacionais de Contabilidade para o Setor Público, emitidas pela International Federation of 
Accountants (IFAC); e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público editadas por 
necessidades locais, sem equivalentes internacionais; 
c) NBC PA – são as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas, especificamente, aos contadores que 
atuam como auditores independentes; 
d) NBC TAG – são as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas à Auditoria Governamental 
convergentes com as Normas Internacionais de Auditoria Governamental emitidas pela Organização 
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI). 
 
36) Capacitadora é a entidade credenciada em Conselho Regional de Contabilidade que promove 
atividades de Educação Profissional Continuada consoante as diretivas desta norma. (NBC PG 12 (R3), 33.). 
Em conformidade com a referida norma, constituem-se em possíveis capacitadoras, EXCETO: 
 
a) Conselho Federal de Contabilidade (CFC) 
b) Associações da Classe Contábil. 
c) Firmas de Auditoria Independente. 
d) Conselho Regional de Administração (CRA). 
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37) O Conselho Federal de Contabilidade é uma autarquia criada e regida por lei específica: o Decreto-
Lei nº 9295/45. Cabe ao Conselho Federal de Contabilidade, as atividades a seguir, EXCETO: 
 
a) Regular acerca dos princípios contábeis, do Exame de Suficiência, do cadastro de qualificação técnica e 
dos programas de educação continuada. 
b) Expedir e registrar a carteira profissional. 
c) Decidir, em última instância, recursos de penalidade imposta pelos Conselhos Regionais. 
d) Editar Normas Brasileiras de Contabilidade de natureza técnica e profissional.                       . 
 
38) O objetivo do relatório financeiro para fins gerais é fornecer informações financeiras sobre a 
entidade que reporta que sejam úteis para investidores, credores por empréstimos e outros credores, 
existentes e potenciais, na tomada de decisões referente à oferta de recursos à entidade. Essas decisões 
envolvem decisões sobre todos os pontos a seguir, exceto: 
 
a) apresentar o valor da entidade que reporta, para investidores, credores por empréstimos e outros 
credores, existentes e potenciais. 
b) comprar, vender ou manter instrumento de patrimônio e de dívida. 
c) conceder ou liquidar empréstimos ou outras formas de crédito. 
d) exercer direitos de votar ou de outro modo influenciar os atos da administração que afetam o uso dos 
recursos econômicos da entidade. 
 
39) Sobre as características qualitativas das demonstrações contábeis e suas particularidades e 
características, no CPC 00 R2, assinale a opção correta: 
 
a) Consistência é a característica qualitativa que permite aos usuários identificar e compreender 
similaridades e diferenças entre itens. 
b) Compreensibilidade significa que diferentes observadores bem informados e independentes podem 
chegar ao consenso, embora não a acordo necessariamente completo, de que a representação específica é 
representação fidedigna. 
c) Tempestividade significa disponibilizar informações aos tomadores de decisões a tempo para que sejam 
capazes de influenciar suas decisões. De modo geral, quanto mais antiga a informação, mais útil ela é. 
d) A neutralidade é apoiada pelo exercício da prudência. Prudência é o exercício de cautela ao fazer 
julgamentos sob condições de incerteza. O exercício de prudência significa que ativos e receitas não estão 
superavaliados e passivos e despesas não estão subavaliados. 
 
40) As bases de mensuração do valor atual incluem, exceto: 
 
a) Custo Histórico. 
b) Valor Justo.  
c) Valor em uso de Ativos e valor de cumprimento de Passivos. 
d) Custo Corrente. 
 
41) Nos termos do CPC 25 – Provisões e Passivo Contingente, um passivo deve ser reconhecido quando 
a sua ocorrência for provável, isto é, quando a probabilidade da sua ocorrência for: 
 
a) superior a 20% e inferior a 30%.    b) superior a 30% e inferior a 40%. 
c) superior a 40% e inferior a 50%.   d) superior a 50%. 
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42) A Cia. KLS emitiu, em 2019, títulos patrimoniais no valor de R$ 200.000,00, tendo procura 
satisfatória. No processo de captação de recursos, a empresa incorreu em custos de transação vinculados à 
emissão no valor de R$ 10.000,00. 
 
Os custos de transação devem ser contabilizados como  
 
a) outros resultados abrangentes.      b) despesa operacional.  
c) ativo intangível.        d) redutores do patrimônio líquido  
 
43) A Demonstração dos Fluxos de Caixa deve ser elaborada destacando três tipos de atividades: 
Operacionais, de Investimentos e Financiamentos.  
 
Analise os itens abaixo e classifique-os de acordo com o tipo de atividade, conforme previsto na legislação. 
 
1. Recebimento de vendas a prazo  
2. Captação de empréstimos junto a instituições financeiras  
3. Venda de veículo de uso da empresa  
4. Aquisição de novos equipamentos para ampliação das atividades operacionais da empresa  
5. Pagamento de dividendos  
6. Compra de mercadorias para revenda  
 
Assinale a alternativa que indica a sequência correta das afirmativas acima, segundo o tipo de atividade, 
considerando que a companhia segue as orientações emanadas pelo CPC 03.  
 
a) Operacional; Investimento; Investimento; Investimento; Financiamento; Operacional. 
b) Operacional; Financiamento; Investimento; Investimento; Operacional; Operacional. 
c) Operacional; Investimento; Investimento; Financiamento; Financiamento; Operacional. 
d) Operacional; Financiamento; Investimento; Investimento; Financiamento; Operacional. 
 

44) Em 28/02/2017, a empresa Monta e Desmonta comprou uma nova máquina no valor de R$ 
160.000,00, à vista, com vida útil econômica estimada de 5 anos e valor residual de R$ 10.000,00. Em 
31/12/2017, após utilizar a máquina por 10 meses, a empresa Monta e Desmonta reavaliou a vida útil 
econômica remanescente da máquina em 40 meses e valor residual de R$ 15.000,00. Em 31/10/2018, a 
empresa Monta e Desmonta decidiu vender esta máquina por R$ 130.000,00, à vista. Com base nessas 
informações, o resultado obtido pela empresa Monta e Desmonta com a venda da máquina foi, em reais, 
 
a) 25.000,00, de ganho. 
b) 28.000,00, de ganho. 
c) 5.000,00, de prejuízo. 
d) 5.000,00, de ganho. 
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45) A NBC TA 200 estabelece os objetivos gerais do auditor independente e a condução da auditoria em 
conformidade com as normas e auditoria. Tal norma traz em seu escopo algumas definições relevantes 
para a interpretação desta e das demais NBC TAs. De acordo com a supracitada NBC TA 200: 
 
a) Risco de detecção é o risco de que as demonstrações contábeis contenham distorção relevante antes 
mesmo da realização da auditoria. 
b) Risco de auditoria é o risco de que o auditor expresse uma opinião de auditoria inadequada quando as 
demonstrações contábeis contiverem distorção relevante. O risco de auditoria é uma função dos riscos de 
distorção relevante e do risco de detecção. 
c) Risco de distorção relevante é o risco de que os procedimentos executados pelo auditor para reduzir o 
risco de auditoria a um nível aceitavelmente baixo não detectem uma distorção existente que possa ser 
relevante, individualmente ou em conjunto, com outras distorções. 
d) Asseguração razoável é, no contexto da auditoria de demonstrações econômico-financeiras da entidade, 
a interpretação de dados desta natureza, flexibilizada pelo ceticismo profissional. 
 
46) Acerca dos tipos de procedimentos de auditoria que podem ser realizados pelo auditor na 
condução dos seus trabalhos, conforme a NBC TA 500 – Evidência de Auditoria, marque a alternativa 
INCORRETA. 
 
a) Inspeção envolve o exame de registros ou documentos, internos ou externos, em forma de papel, em 
forma eletrônica ou em outras mídias, ou o exame físico de um ativo. 
b) Confirmação externa representa evidência de auditoria obtida pelo auditor como resposta escrita de 
terceiro (a parte que confirma) ao auditor, em forma escrita, eletrônica ou em outra mídia. 
c) Observação consiste no exame de processo ou procedimento executado por outros, por exemplo, a 
observação pelo auditor da contagem do estoque pelos empregados da entidade ou da execução de 
atividades de controle. 
d) Recálculo envolve a execução independente pelo auditor de procedimentos ou controles que foram 
originalmente realizados como parte do controle interno da entidade. 
 
47) À luz da NBC PP 01 – Perito Contábil, atualizada em 2020, os termos a seguir estão corretos, exceto: 
 
a) Perito do juízo é o contador detentor de conhecimento técnico e científico, regularmente 
registrado em Conselho Regional de Contabilidade e no Cadastro Nacional dos Peritos Contábeis, que 
exerce a atividade pericial de forma pessoal ou por meio de órgão técnico ou científico.  
b) Perito arbitral é o contador nomeado em arbitragem para exercício da perícia contábil; 
c) Perito oficial é o contador investido na função por lei e pertencente a órgão especial do Estado; 
d) Assistente técnico é o contador ou órgão técnico ou científico indicado e contratado pela parte em 
perícias contábeis. 
 
48) Os procedimentos periciais contábeis visam fundamentar o laudo pericial contábil e o parecer 
técnico-contábil e abrangem, total ou parcialmente, segundo a natureza e a complexidade da matéria. 
Sobre o assunto julgue os itens a seguir: 
 
(  ) A avaliação é o ato de estabelecer o valor de coisas, bens, direitos e obrigações. 
( ) A mensuração é a determinação de valores, quantidade ou a solução de controvérsia por critério 
técnico-científico. 
(  ) A certificação é o ato de denegar a informação trazida ao laudo ou ao parecer pelo perito. 
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(  ) Arbitramento é o ato de qualificação e quantificação física de coisas, bens, direitos e obrigações. 
( ) Testabilidade é a verificação dos elementos probantes juntados aos autos e o confronto com as 
premissas estabelecidas. 
 
Marque V ou F em cada um dos itens e assinale a alternativa correspondente.  
 
a) V, F, F, F, V     b) V, F, F, F, F 
c) V, F, F, V, V     d) F, V, V, V, F 
 

A Importância da Língua Portuguesa para o Mercado de Trabalho 
  
A importância de se aprender as regras gramaticais para se escrever textos melhores aumenta cada vez 
mais na rotina profissional e principalmente no convívio com outras pessoas, pois o saber, o dominar a 
Língua Portuguesa não se restringe apenas ao escrever bem: é necessário para a interpretação, para a 
linguística, para demonstrar o que se quer dizer. 
  
Ao apresentar o correto uso da língua e todas as suas normas e regras, pode fazer com que as pessoas se 
enfatizem em tudo e com todos com quem se relacione. 
  
A linguagem altera a forma como se expressa, como capta e envia mensagens. Isso demonstra a relevância 
da correta interpretação do que o outro quis dizer, e, desde que escreva, fale bem, a interpretação flui de 
forma proporcional à linguagem correta. 
  
Assim, a Língua Portuguesa é de extrema relevância na vida dos brasileiros, como os outros idiomas do 
mundo são importantes para os povos. 
  
É necessário o uso correto do Português para exercer quase todas as funções e tarefas que executamos em 
nosso cotidiano, sendo a leitura e a escrita essenciais para todas as pessoas. 
  
O profissional que sabe se comunicar possui um diferencial a seu favor. Dominando bem a norma culta da 
língua; e sendo apto a escrever e falar corretamente, está sempre à frente, distingue-se da maioria que 
comete erros banais ou até os mais grosseiros. 
  
Devido às diversas exigências do mercado de trabalho ser uma apreensão para os desempregados, a 
necessidade de dominar a língua e utilizá-la de forma correta tornou-se crucial para manter-se empregado; 
e para os que buscam o trabalho, tornou-se mais que importante; necessária. 
  
No mundo corporativo, uma boa comunicação é, sem dúvida, a alma do negócio. Para além do telefone, da 
carta, ou até pessoalmente, hoje em dia, os executivos utilizam, principalmente, o e-mail. Em qualquer 
uma destas formas de comunicação, há que conhecer o bom e correto funcionamento da Língua. Inclusive, 
o domínio da mesma é ainda mais valorizado em algumas profissões, ou seja, falar e escrever bem é já uma 
condição de empregabilidade. Mais do que dominar um segundo idioma, é crucial dominar a própria 
língua, neste caso, o Português. Falar e expressar-se corretamente é uma vantagem tanto para qualquer 
profissional como para a própria empresa, porque um é o reflexo do outro. Um documento sem erros e de 
fácil compreensão, enviado de uma empresa para outra, transmite desde logo uma imagem séria da 
organização em questão. 
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(Heloísa Natalino Valverde Castilho, advogada, in Revista Jus Navigandi, 2018) 

 
49) A Autora do texto destaca que o domínio da Língua Portuguesa é: 
 
a) importante concomitantemente ao domínio de outras Línguas. 
b) imprescindível para qualquer campo de atuação. 
c) garantia de uma imagem elegante e culta. 
d) segurança de ampla vantagem em qualquer entrevista ou concurso. 
 
50) NÃO condiz com a visão da autora sobre a aplicabilidade dos conhecimentos linguísticos apenas: 
 
a) Falar bem é a alma do negócio. 
b) Escrever bem é que garante credibilidade. 
c) Preferir o e-mail pela flexibilidade da informalidade. 
d) Garantir a empregabilidade fica facilitado. 
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