GABARITO PRELIMINAR EXAME DE SUFICIÊNCIA COMO REQUISITO PARA OBTENÇÃO DE REGISTRO
PROFISSIONAL EM CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE (CRC) 01/2020
ATENÇÃO: AS QUESTÕES, IDENTIFICADAS POR DISCIPLINA, FORAM EMBARALHADAS, ASSIM COMO AS OPÇÕES
DE RESPOSTA. VOCÊ DEVERÁ VERIFICAR E CONFERIR AS QUESTÕES DA SUA PROVA E RELACIONÁ-LAS À RESPOSTA CORRETA
DEVIDAMENTE ASSINALADA.
CONTABILIDADE GERAL
01 Questão: A Sociedade Empresária adquiriu, em outubro de 2018, mercadorias para revenda, a prazo, pelo valor total
de R$ 500.000,00 com ICMS de 18% incluído na NF. Pagou à vista seguros referentes à compra no valor de R$ 10.000,00,
sem a incidência de ICMS. Durante o mês de outubro de 2018 foram vendidas a prazo 50% das mercadorias pelo valor
total de R$ 400.000,00 com incidência de ICMS de 18%. O lançamento contábil que melhor registra ambas as operações
de compra e de vendas é:
Opções de respostas:
NA COMPRA
Débito – Estoques de Mercadorias R$ 420.000,00
Débito – ICMS a Recuperar R$ 90.000,00
Crédito – Fornecedores R$ 510.000,00
NA VENDA
 Débito – Caixa R$ 400.000,00
Débito – ICMS S/ Vendas R$ 72.000,00
Débito – CMV – Custo das Mercadorias Vendidas R$ 210.000,00
Crédito – Receita com Vendas de Mercadorias R$ 400.000,00
Crédito – ICMS a Recuperar R$ 72.000,00
Crédito – Estoque de Mercadorias R$ 210.000,00
NA COMPRA
Débito – Estoques de Mercadorias R$ 510.000,00
Crédito – Fornecedores R$ 500.000,00
Crédito – Caixa R$ 10.000,00
NA VENDA
 Débito – Caixa R$ 400.000,00
Débito – ICMS S/ Vendas R$ 72.000,00
Débito – CMV – Custo das Mercadorias Vendidas R$ 210.000,00
Crédito – Receita com Vendas de Mercadorias R$ 400.000,00
Crédito – ICMS a Recuperar R$ 72.000,00
Crédito – Estoque de Mercadorias R$ 210.000,00
NA COMPRA
Débito – Estoques de Mercadorias R$ 420.000,00
Débito – ICMS a Recuperar R$ 90.000,00
Crédito – Fornecedores R$ 500.000,00
Crédito – Caixa R$ 10.000,00

NA VENDA
Débito – Caixa R$ 400.000,00
Débito – ICMS S/ Vendas R$ 72.000,00
Crédito – Receita com Vendas de Mercadorias R$ 400.000,00
Crédito – ICMS a Recuperar R$ 72.000,00
 Resposta correta:
NA COMPRA
Débito – Estoques de Mercadorias R$ 420.000,00
Débito – ICMS a Recuperar R$ 90.000,00
Crédito – Fornecedores R$ 500.000,00

Crédito – Caixa R$ 10.000,00
NA VENDA
Débito – Caixa R$ 400.000,00
Débito – ICMS S/ Vendas R$ 72.000,00
Débito – CMV – Custo das Mercadorias Vendidas R$ 210.000,00
Crédito – Receita com Vendas de Mercadorias R$ 400.000,00
Crédito – ICMS a Recuperar R$ 72.000,00
Crédito – Estoque de Mercadorias R$ 210.000,00
02 Questão: A Sociedade Empresária vendeu, no exercício de 2016, matéria-prima para sua controladora por R$
500.000,00, apurando um lucro na operação de R$ 180.000,00. Em 31/12/16, a controladora possuía em seus estoques
30% das matérias-primas negociadas. Com base nestas informações, em 31/12/16, o ajuste referente a lucros não
realizados para fins de cálculo da Equivalência Patrimonial na Controlada era de:
Opções de respostas:
 R$ 126.000,00
 R$ 150.000,00
 R$ 180.000,00
 Resposta correta: R$ 54.000,00
03 Questão: Uma Sociedade Empresária apresentou, em 30/04/17, as seguintes informações sobre a folha de
pagamento de seus funcionários para contabilização nesta data, que será paga até o quinto dia do mês de maio/2017;
observe.
Remuneração bruta dos funcionários R$ 210.000,00
INSS – Contribuição Previdenciária Retida dos Funcionários R$ 23.100,00
INSS – Contribuição Previdenciária Patronal R$ 42.000,00
FGTS Calculado sobre o valor bruto R$ 16.800,00
A contabilização das informações sobre a folha de pagamento do mês, considerando apenas os dados apresentados
anteriormente, resultará em um aumento no Passivo Circulante de:
Opções de respostas:
 R$ 203.700,00
 R$ 245.700,00
 R$ 252.000,00
 Resposta correta: R$ 268.800,00
04 Questão: Uma Sociedade Empresária apresentou, em outubro de 2017, as seguintes informações relativas a
operações de compras e vendas de mercadorias realizadas no período:
Datas das aquisições
Valor total da Nota Fiscal de compra
Tributos recuperáveis, incluídos na Nota Fiscal
Frete pago na compra
Quantidade adquirida

10/10/2017
R$ 3.000,00
R$ 540,00
R$ 180,00
200 unidades

16/10/2017
R$ 6.250,00
R$ 750,00
R$ 265,00
500 unidades

No final do mês de setembro/17, o saldo de mercadorias em estoque era igual a R$ 1.455,00, correspondente a 150
unidades. A única venda realizada no mês de outubro/17 ocorreu no dia 27/10/2017, quando foram vendidas 420
unidades. Considerando que a empresa utiliza o Método da Média Ponderada Móvel para avaliação de seus estoques,
o Custo de Mercadorias Vendidas (CMV) no mês de outubro de 2017 foi de:
Opções de respostas:
 R$ 4.914,00
 R$ 4.988,00
 R$ 9.860,00
 Resposta correta: R$ 4.872,00

05 Questão: A empresa Alfa S/A adquiriu 80% de participação na empresa Beta S/A por R$ 300.000,00, passando a
controlá-la e sendo esta considerada um negócio. Na data da operação, o patrimônio de Beta S/A apresentava a
seguinte situação:
Ativo
Passivo
Patrimônio Líquido

Valor Contábil
500.000,00
200.000,00
300.000,00

Valor Justo
560.000,00
200.000,00
360.000,00

Considerando os dados apresentados, assinale a alternativa correta.
Opções de respostas:
 Ágio por mais valia de ativos líquidos de R$ 186.000,00.
 Deságio por menos valia de ativos líquidos de R$ 60.000,00.
 Deságio por rentabilidade futura de R$ 126.000,00.
 Resposta correta: Ágio por rentabilidade futura (goodwill) de R$ 12.000,00.
06 Questão: Uma empresa comercial revendia três tipos de produtos. Em 31/12/2019 apurou a seguinte situação sobre
o estoque:
Produto
Produto A
Produto B
Produto C

Valor de aquisição
92.000,00
87.000,00
54.000,00

Valor realizável líquido
89.000,00
90.000,00
52.000,00

Conforme o disposto na NBC TG 16 (R2) – Estoques, o ajuste ao valor de mercado deverá ser contabilizado.
Considerando os dados apresentados, o registro do fato acarretará:
Opções de respostas:
 Redução de 3.000,00 no Ativo Circulante e aumento de 5.000,00 no Patrimônio Líquido (resultado).
 Aumento de 5.000,00 no Ativo Circulante e de 3.000,00 no Patrimônio Líquido (resultado).
 Aumento de 3.000,00 no Ativo Circulante e redução de 5.000,00 no Patrimônio Líquido (resultado).
 Resposta correta: Redução de 5.000,00 no Ativo Circulante e no Patrimônio Líquido (resultado).
07 Questão: Em 25/12/2018 foram encontradas as contas patrimoniais na contabilidade de uma Sociedade Empresária;
observe.
1 – Duplicatas Descontadas
2 – Terrenos em Uso
3 – Adiantamentos a Empregados
4 – Adiantamento a Fornecedores
5 – Exaustão Acumulada
6 – Impostos a Recuperar
7 – Adiantamento de Clientes
8 – Encargos Financeiros a Transcorrer
9 – Provisão para 13º Salário
10 – Gastos com Emissão de Títulos
11 – Reserva de Incentivos Fiscais
12 – Capital Subscrito
13 – Empréstimos e Financiamentos
14 – Ações em Tesouraria
15 – Debêntures e Outros Títulos de Dívida
Assinale a sequência numérica que apresenta, respectivamente, contas de “Origens” e de “Aplicações “ de recursos no
patrimônio da sociedade.
Opções de respostas:
 Origens: 1, 3, 5, 8, 9, 11, 13, 15; Aplicações: 2, 4, 6, 7, 10, 12, 14
 Origens: 1, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 15; Aplicações: 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14
 Origens: 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 14; Aplicações: 1, 2, 6, 8, 11, 13, 15
 Resposta correta: Origens: 1, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15; Aplicações: 2, 3, 4, 6, 8, 10, 14

08 Questão: A Sociedade Empresária “A” Controladora das Sociedades “B” e de “C” sobre as quais mantém influência
e controles recebeu das controladas informações acerca dos resultados líquidos apurados pelas mesmas em
30/12/2016, sendo, respectivamente, R$ 650.000,00 de “B” e, R$ 428.000,00 de “C”, para serem refletidos no Balanço
Patrimonial de “A” em 31/12/2016. Considere que a participação de “A” no capital votante das controladas é de 20%
em “B” e 25% em “C”, e que o valor inicial dos investimentos registrados na Controladora é de R$ 160.000,00 em “B” e
R$ 125.000,00 em “C”. Aplicando-se o MEP – Método de Equivalência Patrimonial em ambas as investidas, o valor
contábil final que será registrado no Balanço Patrimonial da Controladora “A” em 31/12/2016 será de:
Opções de respostas:
 “B” R$ 290.000,00 e “C” R$ 428.000,00
 “B” R$ 130.000,00 e “C” R$ 107.000,00
 “B” R$ 650.000,00 e “C” R$ 428.000,00
 Resposta correta: “B” R$ 290.000,00 e “C” R$ 232.000,00
09 Questão: Determinada Sociedade Empresária produtora de celulose possui plantação própria de eucaliptos de onde
são extraídos a matéria-prima para o processo produtivo. Em 09/2017 recebeu uma encomenda e, para atendê-la, além
das 400 toneladas que tem disponível para produção da celulose, precisou comprar de terceiros outras 200 toneladas
de matéria-prima in natura, a fim de atender à encomenda. No mês, momento da colheita da sua produção e na compra
de madeira de terceiros, o valor justo da plantação apurado era de 85,00/tonelada e o valor de aquisição de terceiros
foi de 75,00/tonelada. Considerando a existência de mercado organizado e que a sociedade irá aplicar, para fins de
avaliação e mensuração, o disposto na NBC TG 29 (R2) – Ativos Biológicos, o valor total do custo da matéria-prima a ser
utilizado na produção será de:
Opções de respostas:
 45.000,00
 48.000,00
 51.000,00
 Resposta correta: 49.000,00
10 Questão: Considere uma sociedade empresária que tem como atividade compra e venda de mercadorias. No mês
de dezembro de 2018, registrou as seguintes operações:
1 – Adquiriu imobilizado a prazo no valor de R$ 140.000,00;
2 – Considerando que seu estoque de mercadorias em 30/11 estava com saldo zero, adquiriu, a prazo, mercadorias para
revenda no valor total de R$ 160.000,00 com ICMS destacado na NF de 18%;
3 – Recebeu de seus clientes R$ 180.000,00 referente a vendas a prazo realizadas no mês de novembro;
4 – Efetuou vendas a prazo de mercadorias no valor de R$ 200.000,00 com ICMS destacado na NF de 12%, ao custo de
R$ 105.000,00;
5 – Incorreu em despesas com pessoal no valor de R$ 14.000,00 a serem pagas em janeiro/2019;
6 – Obteve empréstimo no Banco no valor de R$ 60.000,00 com juros de 4% ao mês. Em 31/12 efetuou pagamento de
uma parcela no valor de R$ 12.000,00 junto com a parcela de juros do mês;
7 – Efetuou pagamento de salários referente ao mês de novembro/2018 no valor de R$ 12.000,00;
8 – Incorreu em despesas de encargos sociais incidentes sobre a folha do mês no valor de R$ 3.200,00, a serem pagas em
janeiro/2019;
9 – Vendeu em 31/12/2018 equipamento adquirido por R$ 85.000,00 para uso próprio em 10/01/2015, com vida útil
estimada de 10 anos e valor residual de R$ 10.000,00. O equipamento foi vendido por R$ 50.000,00 (a empresa adota
o método linear para cálculo da depreciação);
10 – Contratou seguro contra incêndios em 02/12/2018, com vigência de 12 meses, pelo qual pagou à vista um prêmio
de R$ 24.000,00.
Considerando as transações ocorridas o resultado apurado no mês de dezembro de 2018 foi:
Opções de respostas:
 R$ 42.400,00
 R$ 47.000,00
 R$ 48.800,00
 Resposta correta: R$ 54.400,00

11 Questão: A Sociedade Empresária apresentou, em 31/12/2016, as seguintes contas com seus respectivos saldos na
sua contabilidade, após destinação do resultado apurado:
Caixa e Equivalentes
Edificações em Uso
Reserva de Ágio na Emissão de Ações
Terrenos de Uso
Ações em Tesouraria
Fornecedores
Mercadorias para Revenda
Patentes
Capital Subscrito
Adiantamento a Fornecedores
Reserva de Incentivos Fiscais
Veículos de Uso
Investimentos em Controladas
Reserva Legal
Adiantamento Recebido de Clientes
Depreciação Acumulada de Imóveis
Gastos com Emissão de Títulos Patrimoniais
Capital a Integralizar
Salários a Pagar
Propriedades para Investimentos
Impostos a Recolher
Dividendos a Pagar
Reserva Estatutária
Depreciação Acumulada de Veículos
Clientes
Aplicação de Liquidez Imediata
Exaustão de Terrenos
Empréstimo Bancário

R$ 28.000,00
R$ 188.000,00
R$ 12.000,00
R$ 235.000,00
R$ 28.000,00
R$ 87.500,00
R$ 24.000,00
R$ 18.500,00
R$ 250.000,00
R$ 16.000,00
R$ 45.000,00
R$ 138.000,00
R$ 55.000,00
R$ 32.500,00
R$ 18.000,00
R$ 45.120,00
R$ 9.000,00
R$ 8.000,00
R$ 35.020,00
R$ 60.000,00
R$ 33.820,00
R$ 39.300,00
R$ 42.100,00
R$ 55.200,00
R$ 85.060,00
R$ 25.000,00
R$ 47.000,00
R$ 175.000,00

A partir dos dados apresentados ao final do ano de 2016, o valor total do Patrimônio Líquido é de:
Opções de respostas:
 R$ 345.600,00
 R$ 353.600,00
 R$ 364.600,00
 Resposta correta: R$ 336.600,00
12 Questão: Uma sociedade empresária após conciliação das contas constantes de seu Balanço Patrimonial e da
Demonstração do Resultado do Exercício, relativas ao exercício social de 2017, apurou as seguintes informações
necessárias à elaboração da DFC – Demonstração dos Fluxos de Caixa do mesmo exercício social, conforme a seguir:
Aumento de Capital Social (em moeda corrente)
Aumento de Clientes
Venda de Imobilizado
Aumento de Estoques
Aumento de Duplicatas Descontadas
Empréstimos de Curto Prazo
Depreciação
Aquisição de Imobilizado
Aumento de Fornecedores
Redução de Salários a Pagar
Lucro Líquido do Exercício

R$ 15.000,00
(R$ 18.000,00)
R$ 23.000,00
(R$ 45.000,00)
R$ 12.000,00
R$ 34.000,00
R$ 8.000,00
(R$ 42.500,00)
R$ 32.800,00
(R$ 13.400,00)
R$ 22.300,00

Considerando apenas as informações apresentadas anteriormente, após a elaboração da DFC – Demonstração dos
Fluxos de Caixa, é correto afirmar que as atividades de:
Opções de respostas:
 Financiamento e Operacionais geraram caixa.
 Financiamento e Investimento geraram caixa.
 Financiamento e Investimento consumiram caixa.
 Resposta correta: Investimento e Operacionais consumiram caixa.
13 Questão: A sociedade empresária apresentou, em 31/12/16, a seguinte DRE – Demonstração do Resultado do
Exercício:
DRE /2016
Receita Bruta de Vendas
(-) ICMS s/ Faturamento
Receita Líquida de Vendas
(-) CMV – Custo das Mercadorias Vendidas
Lucro Bruto
Despesas
Salários e Encargos
Depreciação
Aluguéis
Lucro Antes Enc Financeiros
Receita Financeira
Despesas Financeiras
Lucro Antes dos Tributos
IR/CS
Lucro Líquido do Exercício

R$ 328.000,00
(R$ 59.040,00)
R$ 268.960,00
(R$ 146.600,00)
R$ 122.360,00
R$ 12.200,00
R$ 8.000,00
R$ 14.000,00
R$ 16.500,00
(R$ 6.400,00)

(R$ 34.200,00)
R$ 88.160,00
R$ 10.100,00
R$ 98.260,00
(R$ 24.500,00)
R$ 73.760,00

Considerando apenas as informações da DRE – Demonstração do Resultado do Exercício, é correto afirmar que o Valor
Adicionado a Distribuir é:
Opções de respostas:
 R$ 130.860,00
 R$ 173.400,00
 R$ 183.500,00
 Resposta correta: R$ 189.900,00
14 Questão: Uma Sociedade Empresária, em 31/12/2019, apresentou os seguintes saldos de contas do Patrimônio
Líquido:





Capital Social totalmente integralizado no valor de R$ 250.000,00;
Reserva Legal no valor de R$ 46.250,00;
Reserva Estatutária no valor de R$ 57.000,00;
Não haviam outros saldos.

Em 31/12/2019, apurou lucros no valor de R$ 140.000,00 e a Assembleia Geral Ordinária realizada aprovou a seguinte
proposta de destinação e distribuição desse lucro:
- 5% para Reserva Legal conforme a legislação;
- 40% para Reserva Estatutária;
- R$ 35.000,00 para Reserva para Contingências;
- a sobra líquida será destinada a Dividendos a Pagar.
Considerando os dados apresentados, podemos afirmar que os valores da Reserva Legal e Dividendos a Pagar são,
respectivamente:
Opções de respostas:
 R$ 7.000,00 e R$ 42.000,00
 R$ 46.250,00 e R$ 2.750,00
 R$ 12.500,00 e R$ 36.500,00
 Resposta correta: R$ 3.750,00 e R$ 45.250,00

15 Questão: O grupo econômico XYZ apresentou as suas demonstrações contábeis consolidadas, possibilitando que o
usuário desta informação avaliasse a situação financeira geral do referido grupo. Sobre as demonstrações financeiras
consolidadas, é INCORRETO afirmar que:
Opções de respostas:
 Deverão ser excluídas as participações de uma sociedade em outra.
 Deverão ser excluídos os saldos de quaisquer contas entre as sociedades.
 São as demonstrações contábeis de grupo econômico, em que os ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas, despesas
e fluxos de caixa da controladora e de suas controladas são apresentados como se fossem uma única entidade
econômica.
 Resposta correta: A sociedade controladora poderá optar por excluir das informações consolidadas uma subsidiária
que apresente uma linha de negócios diferente daquela exercida pelo restante do grupo.
16 Questão: O art. 183 da Lei nº 6.404/76, ao prever os critérios de avaliação dos elementos do ativo, menciona “os
direitos que tiverem por objeto mercadorias e produtos do comércio da companhia, assim como matérias-primas,
produtos em fabricação e bens em almoxarifado (...)”. Esta definição corresponde ao conceito de:
Opções de respostas:
 Ágio.
 Intangíveis.
 Equivalência patrimonial.
 Resposta correta: Estoque.
17 Questão: A diminuição do valor de um bem contabilizado no ativo imobilizado será registrada periodicamente nas
contas de depreciação. Dentre as causas que justificam a depreciação, podemos citar, EXCETO:
Opções de respostas:
 Obsolescência.
 Ação da natureza.
 Desgaste pelo uso.
 Resposta correta: Amortização do intangível.
CONTABILIDADE DE CUSTOS
18 Questão: Uma Sociedade Empresária industrial é formada por três departamentos, sendo um de serviços e dois de
produção. Considere as seguintes informações, sabendo que essa Sociedade adota a departamentalização na alocação
dos custos indiretos de fabricação.
Estrutura departamental
Elementos
Área ocupada (em m2)
Empregados (quantidade)
Máquinas (quantidade)

Departamento de
Serviço
20
40
2

Departamento de
Produção 1
50
60
3

Departamento de
Produção 2
30
100
5

Gastos comuns a todos os departamentos e bases de rateio
Gastos comuns aos departamentos
Energia elétrica consumida
Água, telefone e alimentação
Depreciação

Custo
50.000,00
100.000,00
12.000,00

Base de rateio
Área ocupada (m2)
Empregados (quantidade)
Máquinas (quantidade)

De acordo com as informações recebidas, assinale a alternativa que indica o valor total dos custos comuns alocados ao
Departamento de Serviços.
Opções de respostas:
 R$ 12.000,00

 R$ 22.400,00
 R$ 30.000,00
 Resposta correta: R$ 32.400,00
19 Questão: Uma Sociedade Empresária, que produz embalagens de papel, utiliza o método de controle de estoque do
Primeiro a Entrar, Primeiro a Sair. No primeiro mês do ano, apresentou os seguintes custos (em $) e informações sobre
o volume físico (em unidades).
Mês 1
2.500
1.500
1.000

Matéria-prima
Mão de Obra Direta
Custos Indiretos de Fabricação
Informações sobre o volume físico (em unidades)
Iniciadas
Acabadas
Em processamento (estágio de fabricação 50%)

1.100
900
200

Considerando somente as informações apresentadas e utilizando o Custeio por Processo, qual o valor de custo do
estoque de produtos em elaboração no final do primeiro mês?
Opções de respostas:
 $ 218,00
 $ 240,00
 $ 280,00
 Resposta correta: $ 500,00
20 Questão: Uma Sociedade Empresária é uma fábrica que produz somente cabides. Durante o mês de dezembro de
2019 produziu 5.000 unidades de produtos e apresentou seus gastos gerais:
Matéria-prima adquirida
Salário do supervisor da fábrica
Matéria-prima consumida
Mão de obra direta
Comissão de vendas
Aluguel da fábrica
Depreciação das máquinas
Impostos da administração
Impostos da fábrica

80.000,00
4.000,00
50.000,00
20.000,00
2.000,00
10.000,00
3.600,00
2.400,00
2.400,00

Considerando que a empresa utiliza o custeio por absorção e, ainda, as informações apresentadas, podemos afirmar
que o custo unitário de cada cabide é:
Opções de respostas:
 R$ 16,00
 R$ 34,00
 R$ 35,00
 Resposta correta: R$ 18,00
21 Questão: Uma Sociedade Empresária é uma indústria que produz cortinas, sendo fabricados dois modelos: cortina
amarela e cortina vermelha. Esta indústria apresentou os seguintes dados da sua produção:
Dados
Matéria-prima consumida
Mão de obra direta
Produção acabada no período
Vendas no período
Custo fixo do período

Cortina amarela
Cortina vermelha
R$ 20,00 por unidade
R$ 15,00 por unidade
R$ 5,00 por unidade
R$ 5,00 por unidade
300 unidades
400 unidades
200 unidades
300 unidades
R$ 10.000,00

Considerando que essa empresa utiliza o Método de Custeio por Absorção para apuração do custo dos seus produtos
e que os custos fixos são apropriados aos produtos na proporção do valor total da matéria-prima consumida, assinale,
a seguir, o custo total da cortina vermelha.
Opções de respostas:
 R$ 12.000,00
 R$ 12.500,00
 R$ 14.000,00
 Resposta correta: R$ 13.000,00
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO
22 Questão: A Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC TSP 07 – Ativo Imobilizado tem como
objetivo estabelecer o tratamento contábil para ativos imobilizados, de forma que os usuários das demonstrações
contábeis possam discernir a informação sobre o investimento da entidade em seus ativos imobilizados, bem como
suas variações. Considerando o que consta nessa norma sobre Ativo Imobilizado, um ente público, por meio do
processo licitatório, adquiriu os seguintes bens:
Em 02-01-2020: um microcomputador pelo preço de R$ 5.000,00;
Em 10-01-2020: um armário para um consultório médico pelo preço de R$ 1.200,00;
Em 21-01-2020: livros para doar para estudantes pelo preço de R$ 4.200,00;
Em 25-01-2020: um software de gestão pública pelo preço de R$ 10.000,00.
Considerando essas informações, indique o valor que deverá ser registrado no Ativo Imobilizado.
Opções de respostas:
 R$ 10.400,00
 R$ 16.200,00
 R$ 20.400,00
 Resposta correta: R$ 6.200,00
23 Questão: Uma entidade do setor público possui contrato de prestação de serviços com determinada empresa. Nesse
sentido, assinale o registro contábil, na entidade do setor público, referente ao empenho da despesa de serviços de
terceiros – pessoa jurídica, pela informação de natureza orçamentária.
Opções de respostas:
 Débito: Obrigações contratuais.
Crédito: Execução de obrigações contratuais – contratos de serviços a executar.


Débito: Serviços Terceiros – PJ.
Crédito: Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo – Consolidação.



Débito: Execução da disponibilidade de recursos – disponibilidade por destinação de recursos.
Crédito: Execução da disponibilidade de recursos – DDR comprometida por empenho.

 Resposta correta:
Débito: Crédito disponível.
Crédito: Crédito empenhado a liquidar.
24 Questão: Um ente público apresentou as seguintes informações na sua Demonstração das Variações Patrimoniais,
referente ao exercício financeiro de 2019; observe.
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos
Pessoal e Encargos
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
Transferências e Delegações Recebidas
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos
Transferências e Delegações Concedidas
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados

R$ 13.000.000,00
R$ 10.000.000,00
R$ 11.000.000,00
R$ 6.500.000,00
R$ 9.500.000,00
R$ 2.000.000,00
R$ 2.100.000,00
R$ 8.200.000,00
R$ 9.000.000,00

Com base nessas informações, essa Demonstração das Variações Patrimoniais apresentará um resultado patrimonial,
no exercício financeiro de 2019, de: (Assinale o valor do déficit ou superávit patrimonial da Demonstração das Variações
Patrimoniais.)

Opções de respostas:
 Superávit patrimonial R$ 2.100.000,00
 Déficit patrimonial de R$ 6.100.000,00
 Superávit patrimonial de R$ 2.700.000,00
 Resposta correta: Déficit patrimonial de R$ 100.000,00
CONTABILIDADE GERENCIAL
25 Questão: Considere a seguinte situação hipotética:
A empresa Peças e Peças Ltda. fabrica três tipos de peças para caminhão, das quais temos as seguintes informações:
Preço de Venda
Custos e Despesas Variáveis
Horas-máquina consumidas

Peça A
60,00
20,00
10

Peça B
80,00
30,00
5

Peça C
100,00
40,00
8

Sabendo-se que a empresa possui 400 horas-máquina disponíveis, qual deverá ser a ordem de priorização para
produção e venda das peças para maximizar o lucro considerando o fator limitativo?
Opções de respostas:
 1º C; 2º B; 3º A
 1º A; 2º B; 3º C
 1º A; 2º C; 3º B
 Resposta correta: 1º B; 2º C; 3º A
26 Questão: A empresa X apresentou os seguintes valores referentes aos grupos do Balanço Patrimonial considerando
os dois últimos exercícios; observe:
Ativo
Ativo Circulante
Ativo Não Circulante

2018
753.000,00
2.047.000,00

Total do Ativo

2.800.000,00

2019
Passivo
1.200.000,00 Passivo Circulante
2.100.000,00 Passivo Não Circulante
Patrimônio Líquido
3.300.000,00 Total do Passivo

2018
274.000,00
426.000,00
2.100.000,00
2.800.000,00

2019
283.000,00
517.000,00
2.500.000,00
3.300.000,00

De acordo com as informações, analise as afirmativas a seguir.
I. A variação do Capital de Giro da empresa em 2019 foi de 447.000,00, correspondente a 59,36% em relação ao ano de
2018.
II. A variação do Passivo Circulante em 2019 foi de 9.000,00, correspondente a 21,36% em relação ao ano de 2018.
III. O Capital Circulante Líquido em 2019 foi de 917.000,00 e sua variação foi de 438.000,00 em relação ao ano de 2018.
É correto o que se afirma em
Opções de respostas:
 I, II e III.
 II, apenas.
 II e III, apenas.
 Resposta correta: I e III, apenas.
CONTROLADORIA
27 Questão: Um centro de responsabilidade é um segmento da empresa onde existe um gestor responsável pelo seu
desempenho. Os centros de responsabilidade podem ser organizados de três formas: Centros de Custo, Centros de
Lucro e Centros de Investimento. A empresa PERSIAL Ltda. possui três divisões operacionais. Os gestores divisionais
são responsáveis não somente pelas metas de custo (centro de custo), pela margem de contribuição às metas de lucro

(centro de lucro), mas também pelos elementos do capital investido da divisão. O diretor da empresa levantou os
seguintes dados das referidas divisões:

Vendas
Lucro Líquido
Giro do Ativo

Divisão X

Divisão Y

Divisão Z

R$ 500.000,00
R$ 100.000,00
1,25

R$ 600.000,00
R$ 100.000,00
1,20

R$ 550.000,00
R$ 100.000,00
1,22

Considerando os dados anteriores, analise as afirmativas a seguir.
I. A divisão X teve o melhor desempenho financeiro, uma vez que o seu ROI (Retorno sobre o Investimento) de 25% é
maior que o das outras duas divisões.
II. O retorno sobre as vendas da divisão Y é o mesmo da divisão Z; significando que, para cada R$ 100,00 investido nas
divisões Y e Z, as mesmas geraram R$ 18,00 de lucro.
III. A divisão Y possui um capital de giro menor que o da divisão Z; significando que a divisão Z vendeu dois centavos a
mais do que a divisão Y para cada R$ 1,00 investido nas mesmas.
IV. O retorno sobre as vendas da divisão Y é menor do que o da divisão Z, significando que, para cada R$ 100,00 vendido,
a divisão Y gerou, aproximadamente, R$ 16,70 de lucro, enquanto a divisão Z gerou, aproximadamente, R$ 18,20.
V. A divisão Y possui o mesmo ROI (Retorno sobre o Investimento) que a divisão Z; sua margem de vendas; entretanto,
é inferior a das outras duas divisões, o que indica que o preço de vendas pode estar muito abaixo, ou os custos
operacionais muito altos.
Estão corretas apenas as afirmativas
Opções de respostas:
 III e V.
 I, II e V.
 II, III e IV.
 Resposta correta: I, III e IV.
NOÇÕES DE DIREITO E LEGISLAÇÃO APLICADA
28 Questão: Três devedores (X, Y e Z) devem entregar a um credor (K) um galo reprodutor da raça Shamo, cujo valor é
de R$ 6.000,00. Considerando tais informações, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) Se Z entregar o objeto, por ser divisível, deverá exigir, em sub-rogação, R$ 2.000,00 de cada um dos demais
devedores, ou seja, as suas quotas-partes correspondentes.
( ) Se Y entregar o objeto, não poderá exigir, em sub-rogação, R$ 2.000,00 de cada um dos demais devedores, ou seja,
as suas quotas-partes correspondentes.
( ) Se for oferecido a K um galo reprodutor da raça Asil, deverá ser aceito no lugar do Shamo, por apresentar semelhança
e um preço superior, ou seja, R$ 7.100,00.
( ) Se X entregar o objeto, poderá exigir, em sub-rogação, R$ 2.000,00 de cada um dos demais devedores, ou seja, as
suas quotas-partes correspondentes.
A sequência está correta em
Opções de respostas:
 F, F, V, V.
 V, V, F, F.
 V, V, V, F.
 Resposta correta: F, F, F, V.
29 Questão: A Companhia Gama S/A possui um capital social integralizado no valor de R$ 3.000.000,00; Reserva Legal
de R$ 585.000,00; uma quantidade de ação do capital social de 3.000.000; e, 250.000 ações em tesouraria. No exercício
social findo em 31 de dezembro de 2019, apurou-se um resultado líquido positivo de R$ 320.000,00. No estatuto da
entidade, encontra-se definido um dividendo obrigatório de 25% do Lucro Líquido Ajustado. Em seguida, determinado
analista apresentou as seguintes afirmações referentes ao exercício findo em x9; analise-as.
I. Reserva legal constituída de R$ 16.000,00.
II. Dividendos distribuídos no valor de R$ 76.000,00.
III. Dividendo obrigatório por ação de R$ 0,0275.

Com base na legislação societária e as informações do contexto apresentado, podemos concluir que:
Opções de respostas:
 Todas as afirmativas estão corretas.
 Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
 Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
 Resposta correta: Todas as afirmativas estão incorretas.
30 Questão: Sabe-se que Augusto Donato é proprietário de um imóvel locado a Fabiana e André Luís, ou seja, tratamse de dois devedores. Os locatários, até a presente data, apresentam débito de aluguéis em aberto de R$ 4.000,00.
Além disso, Fabiana, por descuido, provocou incêndio no imóvel, causando um prejuízo de R$ 22.000,00. De acordo
com o exposto, analise as afirmativas a seguir.
I. Fabiana responderá pelo incêndio provocado no imóvel, perante o sujeito ativo da obrigação, além do valor da dívida.
II. Augusto poderá cobrar os aluguéis em aberto a qualquer um dos devedores, de acordo com a sua vontade (Fabiana
ou André).
III. Fabiana e André responderão pelo incêndio perante o sujeito ativo da obrigação, além do valor da dívida.
IV. Em relação aos juros decorrentes do ilícito extracontratual, responde apenas àquele que agiu com culpa; no caso,
Fabiana.
Estão corretas as afirmativas
Opções de respostas:
 I, II, III e IV.
 I e III, apenas.
 III e IV, apenas.
 Resposta correta: I, II e IV, apenas.
MATEMÁTICA FINANCEIRA E ESTATÍSTICA
31 Questão: O conceito de correlação visa explicar o grau de relacionamento verificado no comportamento de duas ou
mais variáveis. Assim, a correlação entre duas variáveis indica a maneira como elas se movem em conjunto. Uma
empresa obteve uma covariância entre as variáveis “nível de produção” e “nível da taxa de juros” de −0,63%; o
desvio-padrão da primeira variável foi de 14,08% e da segunda de 4,65%. Ao analisar a correlação entre as variáveis,
pode-se afirmar que:
Opções de respostas:
 Não há correlação significativa entre as duas variáveis estudadas.
 Caso ocorra aumento no nível de produção da economia, o nível da taxa de juros também aumentará.
 Caso ocorra diminuição no nível de produção da economia, o nível da taxa de juros também diminuirá.
 Resposta correta: Caso ocorra aumento no nível de produção da economia, o nível da taxa de juros diminuirá.
32 Questão: A empresa Fernandes Ltda. possui dois investimentos W e Y. O departamento financeiro levantou as
seguintes informações: o retorno esperado de W é de 1,5% e o de Y 1,4%. O desvio-padrão é de 10% para W e para Y.
Considerando que o nível de risco absoluto é igual para ambas as alternativas de investimento pelo critério da variação
relativa (coeficiente de variação), assinale qual investimento é mais arriscado.
Opções de respostas:
 Considerando que o risco absoluto é o mesmo para os dois investimentos, as duas alternativas não serão interessantes.
 Os dois são interessantes, pois, pelo critério proposto, os riscos de ganhar ou perder para os dois investimentos são os
mesmos. Portanto, não faz diferença.
 O investimento W é bem mais arriscado do que o Y, pois, para cada R$ 1,00 de retorno do investimento em W, a empresa
pode perder ou ganhar R$ 0,14; já o investimento Y, para cada R$ 1,00 de retorno, a empresa pode ganhar ou perder
R$ 0,15.
 Resposta correta: O investimento Y é mais arriscado do que W, pois, para cada R$ 1,00 de retorno do investimento W,
a empresa pode perder ou ganhar R$ 6,67; já o investimento Y, para cada R$ 1,00 de retorno, a empresa pode ganhar
ou perder R$ 7,14.

TEORIA DA CONTABILIDADE
33 Questão: A classificação da Contabilidade como ciência se dá como Ciência Social Aplicada tendo o patrimônio como
seu objeto de estudo. Sua cientificidade é embasada em teorias que compõem a sua sustentação, provenientes da
economia, psicologia, dentre outras áreas do conhecimento. São duas as principais abordagens da Teoria Contábil: a
normativa e a positiva. Diante do exposto, analise as afirmativas a seguir.
I. A fase positiva foi a base para as primeiras tentativas de regulação do processo contábil e é caracterizada como
prescritiva ao buscar estabelecer o que deve ser feito.
II. A fase positiva entende como se dá a execução da contabilidade nas organizações e isso, ao longo do tempo, vem
preenchendo as lacunas da fase normativa, com o intuito de aclarar essas práticas, antevê-las e, partindo disso, refletir
os ímpetos dos usuários da Contabilidade.
III. Nenhuma das abordagens é acolhida pela comunidade de pesquisadores, que buscam comprovar hipóteses e
relacionar as pesquisas contábeis com outros temas do conhecimento.
IV. As abordagens normativa e positiva, unidas aos órgãos reguladores, têm contribuído na definição dos padrões e
normativas contábeis nos níveis nacional e internacional.
Estão corretas apenas as afirmativas
Opções de respostas:
 I e III.
 I e IV.
 II e III.
 Resposta correta: II e IV.
34 Questão: Considere que Marcos e Roberto decidiram abrir uma empresa de prestação de serviços e que cada um
contribuiu com R$ 25.000,00 para a constituição da sociedade. Com parte do numerário, compraram um escritório no
valor de R$ 100.000,00, sendo R$ 20.000,00 à vista e o restante financiado a longo prazo. Adquiriram, também, móveis
e utensílios de R$ 15.000,00 à vista. Diante do exposto, o valor do Ativo será de:
Opções de respostas:
 R$ 50.000,00
 R$ 100.000,00
 R$ 115.000,00
 Resposta correta: R$ 130.000,00
35 Questão: A Itália foi o país em que seus pensadores tiveram um papel importante no desenvolvimento da
Contabilidade na Europa e, posteriormente, no mundo, pelo desenvolvimento das primeiras escolas da Contabilidade,
elevando esta à categoria de ciência. Diante do estudo das escolas na história da Contabilidade, podemos afirmar que
a Teoria da Escola Europeia que acomoda o Controlismo, o Positivismo e o Patrimonialismo é a Teoria:
Opções de respostas:
 Personalista.
 Matemática.
 Patrimonialista.
 Resposta correta: Econômica.
36 Questão: A demonstração do valor adicionado divide-se em duas partes: a demonstração da geração do valor
adicionado bruto gerado pela empresa e a segunda parte do modelo de distribuição do valor adicionado, ou seja,
apresenta a forma como a riqueza gerada está sendo distribuída pelos agentes econômicos. A demonstração do valor
adicionado é composta pelas seguintes informações; analise-as.
I. Provisão para devedores duvidosos – reversão / constituição – exceto os valores relativos à constituição e baixa de
provisão para devedores duvidosos.
II. Valores considerados fora das atividades principais da empresa, tais como: ganhos ou perdas na baixa de imobilizados,
ganhos ou perdas na baixa de investimentos.
III. Insumos adquiridos de terceiros como matérias-primas consumidas (incluídas nos Custos de Produtos Vendidos).
IV. Insumos adquiridos de terceiros como materiais, energias de terceiros e outros (excluídos os valores relativos às
despesas originadas da utilização desses bens, utilidades e serviços adquiridos junto a terceiros).
V. Vendas de mercadorias, produtos e serviços – com os valores do ICMS e IPI incidentes sobre essas receitas incluídos,
ou seja, correspondentes à receita bruta ou faturamento bruto.

Estão corretas apenas as afirmativas
Opções de respostas:
 I e IV.
 II e IV.
 I, III e V.
 Resposta correta: II, III e V.
LEGISLAÇÃO E ÉTICA PROFISSIONAL
37 Questão: A Norma Brasileira de Contabilidade NBC PG 01 – Código de Ética Profissional do Contador tem por objetivo
fixar a conduta do contador, no exercício da sua atividade e nos assuntos relacionados à profissão e à classe. Em relação
ao conteúdo dessa Norma, assinale a afirmativa correta.
Opções de respostas:
 No desempenho de suas funções, o contador pode renunciar à liberdade profissional, devendo evitar quaisquer
restrições ou imposições que possam prejudicar a eficácia e a correção de seu trabalho.
 O contador não pode indicar, em qualquer modalidade ou veículo de comunicação, títulos, especializações, serviços
oferecidos, trabalhos realizados e a relação de clientes, mesmo que seja autorizado por esses clientes.
 Na aplicação das sanções éticas, podem ser consideradas como atenuantes: (a) ação ou omissão que macule
publicamente a imagem do contador; (b) punição ética anterior transitada em julgado; e (c) gravidade da infração.
 Resposta correta: A transgressão de preceito da NBC PG 01 – Código de Ética Profissional do Contador, constitui
infração ética, sancionada, segundo a gravidade, com a aplicação de uma das seguintes penalidades: (a) advertência
reservada; (b) censura reservada; ou (c) censura pública.
38 Questão: O Regulamento Geral dos Conselhos de Contabilidade é dado pela Resolução CFC nº 1.370/2011. Considere
as afirmativas a seguir sobre essa Resolução.
I. O exercício eventual ou temporário da profissão contábil fora da jurisdição do registro ou do cadastro principal, bem
como a transferência de registro e de cadastro, deve atender às exigências estabelecidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade.
II. Aos Conselhos de Contabilidade, Federal e Regionais, não cabe, mesmo dentro dos limites de suas competências,
aplicarem penalidades a quem infringir disposições deste Regulamento Geral e da legislação vigente.
III. No que concerne à prestação de contas, os Conselhos Regionais devem encaminhar as suas contas à Câmara de
Controle Interno para exame e deliberação e posterior julgamento pelo Plenário até o dia 28 de fevereiro do exercício
social subsequente.
Está correto o que se afirma apenas em
Opções de respostas:
 III.
 I e II.
 I e III.
 Resposta correta: I.
39 Questão: Sobre o valor e publicidade dos serviços profissionais do contador, assinale a afirmativa INCORRETA.
Opções de respostas:
 Não cabe ao profissional da contabilidade manter em seu poder os dados fáticos, técnicos e científicos que dão
sustentação à mensagem da publicidade realizada dos seus serviços.
 Nas propostas para a prestação de serviços profissionais, devem constar, explicitamente, todos os serviços cobrados
individualmente, o valor de cada serviço, a periodicidade e a forma de reajuste.
 Não se pode realizar ações publicitárias ou manifestações que denigram a reputação da ciência contábil, da profissão
ou dos colegas como, por exemplo, fazer comparações depreciativas entre o seu trabalho e o de outros.
 Resposta correta: O contador, ao elaborar sua proposta de prestação de serviços profissionais, deve levar em
consideração o resultado lícito ou ilícito desde que favorável para o contratante, que advirá com o serviço prestado.
40 Questão: Para incentivo das atividades de inovação e investimentos produtivos das microempresas e empresas de
pequeno porte, estas poderão receber aporte de capital realizado por pessoa física ou jurídica denominada investidoranjo. Em relação ao investidor-anjo, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

( ) Não será considerado sócio da empresa e nem terá participação na administração.
( ) Será responsável por qualquer dívida da empresa, exceto aquela em recuperação judicial.
( ) Será remunerado por seu investimento de acordo com o contrato de participação pelo prazo máximo de cinco anos.
( ) Os valores de seu investimento serão considerados como receita da sociedade.
A sequência está correta em
Opções de respostas:
 F, F, F, F.
 F, V, F, V.
 V, V, V, V.
 Resposta correta: V, F, V, F.
PRINCÍPIOS DE CONTABILIDADE E NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE
41 Questão: Em 31/12/2015, a Sociedade Empresária apurou e elaborou o seu Balanço Patrimonial conforme
apresentado a seguir:
BALANÇO PATRIMONIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM 31/12/2015 – em mil
ATIVO
CIRCULANTE
Bancos Conta Movimento
Clientes
Mercadorias para Revenda
NÃO CIRCULANTE
INVESTIMENTOS
Propriedade p/ Investimento
Participação em Controladas
IMOBILIZADO
Edificações em Uso
(-) Depreciação Acumulada
BIOLÓGICOS
Recursos Florestais

R$ 448.000,00 PASSIVO
CIRCULANTE
R$ 35.000,00 Fornecedores
R$ 78.000,00 Empréstimos Bancários
R$ 60.000,00 Salários a Pagar

R$ 60.000,00
R$ 27.000,00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social
R$ 135.000,00 Reservas de Lucros
(R$ 27.000,00)

R$ 448.000,00
R$ 85.000,00
R$ 127.000,00
R$ 48.000,00

R$ 150.000,00
R$ 38.000,00

R$ 80.000,00

Durante o exercício social de 2016, foram registradas as seguintes operações em sua contabilidade:
1 – Aquisição de mercadorias para revenda no valor total de R$ 820.000,00, com incidência de ICMS de 18% incluído na
NF;
2 – Venda de mercadorias no valor total de R$ 1.260.000,00, com incidência de ICMS de 12% incluído na NF ao Custo de
70% do estoque de mercadoria para Revenda;
3 – Incorreu em Despesas Comerciais e de Vendas no valor total de R$ 23.000,00;
4 – Incorreu em Despesas Administrativas e de Pessoal no valor total de R$ 48.000,00;
5 – Registrou Ganhos por Equivalência Patrimonial no valor total de R$ 8.000,00;
6 – Apurou resultado positivo de operações descontinuadas no valor de R$ 18.000,00 líquido dos tributos;
7 – Arcou com encargos financeiros no valor total de R$ 11.000,00;
8 – Realizou ganhos financeiros com recebimento de clientes no valor total de R$ 26.000,00;
9 – Apurou Imposto de Renda e CLL sobre o lucro no valor de R$ 82.000,00.
De acordo com as informações apresentadas anteriormente, o Resultado Líquido das Operações Continuadas divulgado
na Demonstração do Resultado elaborada em 31/12/2016, segundo a NBC TG 26 (R5) – Apresentação das
Demonstrações Contábeis, é de:
Opções de respostas:
 R$ 466.120,00
 R$ 566.120,00
 R$ 596.120,00
 Resposta correta: R$ 484.120,00

42 Questão: A CIA “KLB” adquiriu, em 30/06/17, mercadorias de um fornecedor estrangeiro pelo valor de US$ 40.000
(quarenta mil dólares). As mercadorias foram entregues em 30/08/17. Todos os gastos e despesas incorridos até a
entrega das mercadorias foram de responsabilidade do fornecedor. O pagamento integral foi acertado para 90 dias da
data da entrega, ou seja, 30/11/17. A taxa de câmbio na data da compra era R$ 2,80, passando para R$ 3,00 na data da
entrega e de R$ 3,30 na data do pagamento. (Obs: desconsiderar a incidência de tributos.)
Aplicando-se o CPC 02 (R2) – Efeitos das mudanças na taxa de câmbio e conversão das DCs, e a NBC TG 26 (R5) –
Apresentação das Demonstrações Contábeis, os lançamentos contábeis que melhor registram a operação são:
Opções de respostas:







Débito de Estoque de Mercadorias
Crédito de Fornecedor Estrangeiro

R$ 112.000,00

Débito de Variação Cambial
Crédito de Fornecedor Estrangeiro

R$ 20.000,00

Débito de Fornecedor Estrangeiro
Crédito de Bancos c/ Movimento

R$ 132.000,00

Débito de Estoque de Mercadorias
Crédito de Fornecedor Estrangeiro

R$ 120.000,00

Débito de Fornecedor Estrangeiro
Crédito de Bancos c/ Movimento

R$ 120.000,00

Débito de Estoque de Mercadorias
Crédito de Fornecedor Estrangeiro

R$ 132.000,00

Débito de Fornecedor Estrangeiro
Crédito de Bancos c/ Movimento

R$ 132.000,00

Resposta correta:
Débito de Estoque de Mercadorias
Crédito de Fornecedor Estrangeiro
 Débito de Variação Cambial
Crédito de Fornecedor Estrangeiro
Débito de Fornecedor Estrangeiro
Crédito de Bancos c/ Movimento

R$ 120.000,00

R$ 12.000,00

R$ 132.000,00

43 Questão: A Sociedade Empresária que atua no mercado de compras e vendas de mercadorias apresentou, no mês
de abril de 2017, as seguintes operações:
 Aquisição de mercadorias para revenda, a prazo, pelo valor total de R$ 650.000,00 com incidência de ICMS de 17%;
 Contratou seguros para os estoques, no valor de R$ 25.000,00 sem ICMS, pago à vista;
 Pagou despesas com fretes no valor de R$ 30.000,00 sem ICMS;
 Por exigência do fornecedor contratou empréstimo que gerou um custo financeiro (juros) no valor de R$ 40.000,00 a
ser quitado nos vencimentos das parcelas.
De acordo com as informações apresentadas, segundo a NBC TG 16 (R2) – Estoques, combinada com a NBC TG 20 (R2)
– Custos de Empréstimos, o valor final a ser registrado no Ativo Circulante – “Mercadorias para Revenda” é:
Opções de respostas:
 R$ 539.500,00
 R$ 634.500,00
 R$ 650.000,00
 Resposta correta: R$ 594.500,00

44 Questão: Uma CIA apresentou em seu Balanço Patrimonial de 31/12/2012 um Imobilizado registrado pelo valor
original de R$ 250.000,00 e Depreciação Acumulada de R$ 75.000,00. Em 2013, foram verificados que o valor de
mercado e o Desempenho desse Bem reduziram mais que o esperado. Diante dos fatos, constatou-se que:
 A vida útil futura estimada para o Bem é de três anos;
 O valor líquido de venda do Bem é de R$ 120.000,00;
 Os fluxos de caixa futuros estimados a uma taxa de 15% a.a. totalizam R$ 142.000,00.
A partir dessas informações, a CIA concluiu que o valor recuperável desse Bem (valor de uso) é maior que o seu valor
líquido de venda. Assim sendo, atendendo ao que determina a NBC TG 01 (R4) – Redução ao Valor Recuperável de
Ativos, a CIA deverá reconhecer em seus resultados uma perda por desvalorização de forma a refletir o Valor
Recuperável desse Imobilizado no valor de:
Opções de respostas:
 R$ 22.000,00
 R$ 55.000,00
 R$ 175.000,00
 Resposta correta: R$ 33.000,00
AUDITORIA CONTÁBIL
45 Questão: O auditor independente da Cia. Feliz Dia elaborou a seguinte tabela para analisar a evolução das receitas
faturadas pela empresa ao longo dos meses; observe.
JAN
10.000,00
100%

FEV
10.500,00
105%

MAR
11.000,00
110%

ABR
12.500,00
125%

MAI
13.000,00
130%

JUN
13.500,00
135%

JUL
4.000,00
40%

AGO
14.500,00
145%

SET
15.000,00
150%

OUT
15.500,00
155%

NOV
16.000,00
160%

DEZ
16.500,00
165%

Considerando o disposto na NBC TA 330, qual o tipo de procedimento que utiliza o apresentado como uma de suas
ferramentas?
Opções de respostas:
 Inspeção.
 Recálculo.
 Reexecução.
 Resposta correta: Procedimento Analítico.
46 Questão: O auditor independente da empresa Gama S/A, ao analisar a conta bancária que a empresa mantém no
Banco Financeiro, verificou que o extrato bancário apresenta um saldo de R$ 7.500,00 enquanto a razão contábil na
mesma data apresenta um saldo de R$ 10.750,00. Por meio da análise, o auditor apurou os seguintes fatos; analise-os.
1. O Banco cobrou despesas bancárias no extrato no valor de R$ 300,00 ainda não contabilizadas pela empresa.
2. Aviso de lançamento a débito efetuado pelo Banco no valor de R$ 700,00 referente à luz e telefone ainda não
contabilizados pela empresa.
3. Os cheques 200100 a 200105 que totalizam R$ 6.000,00 foram emitidos e contabilizados pela empresa; entretanto,
ainda não foram sacados pelos favorecidos.
4. Devolução de duplicata descontada pela empresa por falta de pagamento no valor de R$ 1.500,00 ainda não
contabilizado pela empresa.
5. Foi creditado via TED o valor de R$ 5.000,00 a favor da empresa ainda não contabilizado.
6. Depósito em cheque ainda não creditado pelo banco, mas já contabilizado pela empresa no valor de R$ 1.000,00.
Após a conciliação bancária, o saldo correto da conta contábil corresponde a:
Opções de respostas:
 R$ 3.250,00
 R$ 7.500,00
 R$ 10.750.00
 Resposta correta: R$ 13.250,00

47 Questão: No Laudo Pericial encontra-se discriminado pelo perito contábil o seguinte quesito e resposta: “Queira o senhor
perito informar se o autor goza de boa saúde física e mental para suportar o resultado do processo? Resposta: Quesito estranho
à matéria contábil”.
Considerando o disposto, pode-se afirmar que o tipo de quesito apresentado pode ser identificado como:

Opções de respostas:
 Pertinente.
 Suplementar.
 Esclarecimento.
 Resposta correta: Impertinente.
48 Questão: Em uma ação cível de apuração de haveres, o perito contábil apresentou em seu Laudo Pericial a metodologia
de trabalho da seguinte forma: “Desenvolveu-se o trabalho mediante a análise dos livros diário e razão e demais documentos
solicitados conforme Termo Inicial de Diligência Pericial”. Tal metodologia apresentada refere-se à utilização pelo perito do
procedimento de:
Opções de respostas:
 Avaliação.
 Indagação.
 Mensuração.
 Resposta correta: Exame.
LÍNGUA PORTUGUESA APLICADA
49 Questão:
A importância da tecnologia na contabilidade digital
A virada do século foi marcada pela relevância que a tecnologia adquiriu no nosso dia a dia. Atualmente, é
praticamente impossível imaginar a vida sem o acesso à internet e a dispositivos básicos como o celular. Nesse contexto,
investir em contabilidade digital não é apenas uma opção.
O mercado contábil também tem se adaptado às novas demandas do universo corporativo e das finanças pessoais.
Os melhores escritórios e assessorias estão sempre em busca de tecnologias que possam oferecer benefícios aos seus
clientes.
As que recebem mais destaque são, sem sombra de dúvidas, os softwares que otimizam tarefas da contabilidade e
de controle fiscal. [...]
Por que investir em contabilidade digital?
O mundo atual não permite mais morosidade e procedimentos analógicos na gestão das finanças. As soluções
precisam ser imediatas e adaptadas às novas tecnologias da informação. Dessa forma os empreendedores e gestores
podem ter um processo de tomada de decisões mais confiável e com amparo de métricas confiáveis.
Para que a assessoria contábil supra as necessidades de seus clientes, ela tem indicado o uso de softwares integrados
que geram valor e praticidade às atividades operacionais diárias.
Sendo assim, a contabilidade digital acabou se tornando uma demanda inevitável. A boa notícia é que seus resultados
provocam impactos positivos nos seus rendimentos.
As leis referentes a tributos são complexas no nosso país. Elas passam por constantes transformações e adaptações,
sendo um verdadeiro desafio estar sempre atualizado e a par das mudanças.
Felizmente, a contabilidade digital está preparada para fazer updates e dar respostas rápidas para problemas
recorrentes. Além do mais, diversos procedimentos podem ser automatizados e/ou simplificados quando temos os
instrumentos certos em mãos.
Um dos grandes ganhos que a contabilidade recebe com isso é o aumento da confiabilidade nos dados e relatórios.
Esse é um dos princípios mais importantes para todo e qualquer contador ou administrador financeiro. [...]
A inserção da tecnologia no cotidiano corporativo e a implementação da contabilidade digital permitiram mais
produtividade e eficiência na gestão das finanças e tributos. Essa evolução nos permite ter uma agilidade inimaginável
até pouco tempo atrás.
(Nogal Contabilidade e Marketing. Disponível em: www.nogalcontabilidade.com.br nogalcontabilidade@hotmail.com)
(Disponível em: http://www.portaldecontabilidade.com.br/tematicas/a-importancia-da-tecnologia-na-contabilidade-digital.htm. Adaptado.)

Considerando-se o título “A importância da tecnologia na contabilidade digital” e sua função estratégica na articulação
do texto, assinale, a seguir, a afirmativa correta.

Opções de respostas:
 O destaque que o título confere à tecnologia de forma ampla e progressiva remete ao significado que será defendido
no texto acerca da tecnologia na sociedade atual.
 É possível observar a aplicação da imparcialidade no título do ponto de vista semântico, permitindo ao leitor o acesso
a uma apresentação isenta de tendências equivocadas acerca do posicionamento que será defendido no texto.
 A proposta de título apresentada demonstra a ligação catafórica com o conteúdo que se segue não exercendo influência
sobre o leitor além de ter como objetivo estabelecer a clara divisão de conteúdo presente no texto entre a tecnologia
e a contabilidade digital.
 Resposta correta: A partir do título atribuído ao texto, é possível estabelecer vínculos semânticos textuais assim como
extratextuais por meio da sugestão de sentido que seu conteúdo apresenta.
50 Questão:
A importância da tecnologia na contabilidade digital
A virada do século foi marcada pela relevância que a tecnologia adquiriu no nosso dia a dia. Atualmente, é
praticamente impossível imaginar a vida sem o acesso à internet e a dispositivos básicos como o celular. Nesse contexto,
investir em contabilidade digital não é apenas uma opção.
O mercado contábil também tem se adaptado às novas demandas do universo corporativo e das finanças pessoais.
Os melhores escritórios e assessorias estão sempre em busca de tecnologias que possam oferecer benefícios aos seus
clientes.
As que recebem mais destaque são, sem sombra de dúvidas, os softwares que otimizam tarefas da contabilidade e
de controle fiscal. [...]
Por que investir em contabilidade digital?
O mundo atual não permite mais morosidade e procedimentos analógicos na gestão das finanças. As soluções
precisam ser imediatas e adaptadas às novas tecnologias da informação. Dessa forma os empreendedores e gestores
podem ter um processo de tomada de decisões mais confiável e com amparo de métricas confiáveis.
Para que a assessoria contábil supra as necessidades de seus clientes, ela tem indicado o uso de softwares integrados
que geram valor e praticidade às atividades operacionais diárias.
Sendo assim, a contabilidade digital acabou se tornando uma demanda inevitável. A boa notícia é que seus resultados
provocam impactos positivos nos seus rendimentos.
As leis referentes a tributos são complexas no nosso país. Elas passam por constantes transformações e adaptações,
sendo um verdadeiro desafio estar sempre atualizado e a par das mudanças.
Felizmente, a contabilidade digital está preparada para fazer updates e dar respostas rápidas para problemas
recorrentes. Além do mais, diversos procedimentos podem ser automatizados e/ou simplificados quando temos os
instrumentos certos em mãos.
Um dos grandes ganhos que a contabilidade recebe com isso é o aumento da confiabilidade nos dados e relatórios.
Esse é um dos princípios mais importantes para todo e qualquer contador ou administrador financeiro. [...]
A inserção da tecnologia no cotidiano corporativo e a implementação da contabilidade digital permitiram mais
produtividade e eficiência na gestão das finanças e tributos. Essa evolução nos permite ter uma agilidade inimaginável
até pouco tempo atrás.
(Nogal Contabilidade e Marketing. Disponível em: www.nogalcontabilidade.com.br nogalcontabilidade@hotmail.com)
(Disponível em: http://www.portaldecontabilidade.com.br/tematicas/a-importancia-da-tecnologia-na-contabilidade-digital.htm. Adaptado.)

Pode-se observar que a unidade textual presente no texto em análise tem o uso de alguns elementos de coesão como
um importante instrumento para a finalidade proposta; a conexão assim estabelecida pode ser constatada entre alguns
segmentos pelos elementos corretamente identificados em, com EXCEÇÃO de:
Opções de respostas:
 “Nesse contexto, investir em contabilidade digital não é apenas uma opção.”
 “A virada do século foi marcada pela relevância que a tecnologia adquiriu no nosso dia a dia.”
 “O mercado contábil também tem se adaptado às novas demandas do universo corporativo e das finanças pessoais.”
 Resposta correta: “O mundo atual não permite mais morosidade e procedimentos analógicos na gestão das finanças.”

