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1. (Consulplan/Exame CFC/2021.2) Certa indústria detém um maquinário adquirido à vista e
especializado na confecção de lingotes de alumínio utilizados no processo produtivo das unidades de
estoque. No dia 26/04/2021, após estudos de viabilidade, a administração da indústria optou por
comprar os lingotes de um fornecedor, colocando este maquinário especializado à venda. Este
imobilizado estava, assim, reconhecido no Balanço Patrimonial:

•Máquina: R$ 220.000,00; e,
• Depreciação acumulada: R$ 30.000,00.

Sabe-se que a estimativa de valor de venda desta máquina é de R$ 180.000,00. As despesas estimadas
para se vender a máquina, incluindo vistoria e manutenção para facilitar a negociação, são de R$
4.000,00. Considerando exclusivamente tais informações e a NBC TG 31 (R3) – Ativo não circulante
mantido para venda e operação descontinuada, informe a conta e o valor que tal ativo deve ser
reconhecido em 26/04/2021.

A) Ativo mantido para venda (AC) R$ 176.000,00
B) Ativo mantido para a venda (Añc) R$ 186.000,00
C) Máquina mantida para venda (AC) R$ 180.000,00
D) Máquina mantida para venda (AñC) R$ 190.000,00



2. (Consulplan/Exame CFC/2021.2) Analise as afirmativas a seguir:
• Em setembro de 2021, a Sociedade Alfa S.A. comprou um imóvel residencial para ser ocupado por
seus empregados durante a fase de colheita de suas lavouras. A intenção da entidade, após a colheita,
seria manter esse imóvel para ser ocupado para fins de seu escritório administrativo e almoxarifado.
Este imóvel foi comprado por R$ 320.000,00 com recursos do caixa.
• Em setembro de 2021, a Sociedade Alfa S.A. se comprometeu a alienar algumas de suas máquinas
colheitadeiras e, para tanto, estabeleceu um plano de venda para esses ativos e iniciou um programa
firme para localizar comprador(es) e concluir o plano.
As máquinas colheitadeiras constavam reconhecidas no imobilizado de Alfa ao valor contábil total de
R$ 3.000.000,00 e já estavam disponíveis para venda imediata em suas condições atuais, quando Alfa
se comprometeu a este plano de venda.
Inclusive, a alienação foi considerada altamente provável ainda em 2021, conforme expectativas de
mercado para esse tipo de ativo. O valor contábil total de R$ 3.000.000,00 das máquinas
colheitadeiras foi consideradomenor que o valor justo menos as despesas para a venda desses ativos.
• Em setembro de 2021, a Sociedade Alfa S.A. adquiriu, com recursos do caixa, uma propriedade rural
(lote de terra nua) pelo valor de R$ 800.000,00. No momento dessa aquisição, Alfa ainda não havia
determinado se utilizaria a propriedade rural como propriedade ocupada por ela, ou para venda a
curto prazo no curso ordinário do negócio.



Considerando exclusivamente as informações apresentadas, bem como as
Normas Brasileiras de Contabilidade NBC TG 16 (R2) – Estoques, NBC TG 28
(R4) – Propriedade para investimento, NBC TG 27 (R4) – Ativo imobilizado e
NBC TG 31 (R4) – Ativo não circulante mantido para venda e operação
descontinuada, quando a Sociedade Alfa S.A. comprou o imóvel residencial, se
comprometeu a alienar as máquinas colheitadeiras e, ainda, comprou a
propriedade rural, ela deveria realizar os seguintes lançamentos contábeis para
reconhecimento das operações apresentadas:





3. (Consulplan/Exame CFC/2021.2) Em 28/12/2020, a Companhia A S.A. adquiriu um
imóvel para ser utilizado como escritório de suas atividades administrativas. Esta compra
ocorreu por meio de contrato, estabelecendo o pagamento de uma entrada em
28/12/2020 no valor de R$ 300.000,00, em dinheiro, e o restante financiado para
pagamento em quatro prestações semestrais e consecutivas no valor de R$
200.000,00/cada com juros embutidos neste valor. Sabe-se que a taxa de juros compostos
envolvida na transação foi de 5% ao semestre e a primeira prestação deveria ser quitada
seis meses após o pagamento da entrada. Considerando exclusivamente as informações
apresentadas, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade NBC TG 12 – Ajuste a valor
presente e NBC TG Estrutura Conceitual – Estrutura conceitual para relatório financeiro,
assinale os lançamentos contábeis corretos no momento do reconhecimento inicial das
informações apresentadas anteriormente.
Admita, ainda, que o exercício social da Companhia A S.A. ocorre de 01/01 a 31/12 a cada
ano e que a instituição adota o ano comercial de 360 dias para o pagamento das
prestações.





4. (Consulplan/Exame CFC/2021.2) Utilizando-se os indicadores de atividade da
Contabilidade Gerencial, podemos construir um indicador em número de dias do prazo
médio, em que se desenvolve todo o processo produtivo, comercial e financeiro da
empresa. Encontre os dias do ciclo operacional e financeiro de uma determinada empresa, a
partir dos dados a seguir:

• Prazo médio de recebimento: 50 dias;

• Prazo médio de estocagem: 120 dias; e,

• Prazo médio de pagamento: 36 dias.

É possível concluir que os dias do ciclo operacional e do ciclo financeiro da empresa são,
respectivamente:

A) 50 dias e 36 dias.

B) 134 dias e 170 dias.

C) 170 dias e 134 dias.

D) 170 dias e 206 dias.



5. (Consulplan/Exame CFC/2021.2) “A Ética Profissional envolve aqueles que só se
preocupam com os lucros e, por isso, tendem a ter uma menor consciência de grupo.” (SÁ,
2013.)

Sobre a Ética Profissional, é correto afirmar que:

A) A formação e a atualização profissional constantes permitem aos profissionais
exercerem suas atividades de forma mais competente, leal, justa e honesta, atuando
sempre dentro da Ética Profissional.

B) A formação possui diversas etapas; mas, somente aquelas que interessam ao profissional
são importantes, pois, para prestar um serviço de qualidade, basta saber uma parte do
processo e não agir com Ética Profissional.

C) Os profissionais, no desenvolvimento de suas atividades, devem realizar o seu trabalho
sem preocupação em cumprir as obrigações a que se compromete, pois deve respeitar os
seus limites e não a hierarquia institucional.

D) O trabalho prestado e que será desempenhado ao ser escolhido gera comprometimento
também com todas as possibilidades de infrações éticas e cometimento de atos irregulares
compatíveis com a escolha da tarefa a ser desempenhada.



6. (Consulplan/Exame CFC/2021.1)

Uma Sociedade S.A. apresentou os seguintes saldos e movimentações no encerramento do
exercício na data 31/12/2020:



(Consulplan/Exame CFC/2021.1)

Considerando exclusivamente essas informações e o disposto na NBC TG 03 (R3) –
Demonstração dos Fluxos de Caixa, indique, respectivamente, os fluxos de caixa gerados ou
consumidos nas atividades: Operacionais; de Investimento; e, de Financiamento.

A) R$ 31.300,00; (R$ 18.800,00); e, R$ 15.700,00

B) R$ 59.900,00; R$ 15.700,00; e, (R$ 18.800,00)

C) R$ 80.100,00; (R$ 15.700,00); e, R$ 18.800,00

D) R$ 87.900,00; (R$ 18.800,00); e, R$ 15.700,00



7. (Consulplan/Exame CFC/2021.1)

Após destinação do resultado em 31/12/2020, determinada Sociedade S.A. apresentou os
seguintes saldos em suas contas contábeis:



(Consulplan/Exame CFC/2021.1)

Considerando o disposto na Lei nº 6.404/76, NBC TG 08 – Custos de Transação e Prêmios na
Emissão de Títulos e Valores Mobiliários e na ITG 08 – Contabilização da Proposta de
Pagamento de Dividendos, o total do Patrimônio Líquido no período corresponde a:

A) R$ 399.950,00

B) R$ 425.350,00

C) R$ 436.350,00

D) R$ 495.350,00



8.(Consulplan/Exame CFC/2021.1)

Uma Sociedade Industrial Ltda. vendeu 180 unidades a R$ 80,00 cada unidade. Nesta venda
houve a incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS à alíquota
de 12%. Houve também a incidência de 8% do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI,
destacado na nota. O Custo da Mercadoria Vendida – CMV desta venda foi de R$ 48,00 por
unidade. As despesas de vendas administrativas, financeiras e demais despesas operacionais
totalizaram R$ 5.200,00. Não havendo outras receitas, assinale, a seguir, o Resultado Antes
dos Tributos sobre o Lucro nessa situação.

A) R$ 560,00

B) (R$ 154,24)

C) R$ 4.032,00

D) (R$ 1.168,00)



9. (Consulplan/Exame CFC/2021.1)

No dia 22/03/2020, a empresa Investidora S.A. adquiriu 65% do Patrimônio Líquido da
empresa Investida S.A., pelo montante total de R$ 2.600.000,00. Na data dessa negociação, o
Patrimônio Líquido da firma Investida S.A. era assim composto:

Capital Subscrito: R$ 4.500.000,00

Capital a Integralizar: R$ 800.000,00

Reserva de Capital: R$ 80.000,00

Reserva Legal: R$ 150.000,00

Ações em Tesouraria: R$ 70.000,00

Reserva de Dividendos não distribuídos: R$ 140.000,00

No final do exercício de 2020, a firma Investida S.A. apresentou como Patrimônio Líquido o
montante de R$ 4.320.000,00.

Considerando exclusivamente as informações dadas, informe o lançamento contábil a ser
efetuado pela firma Investidora S.A. para reconhecer a equivalência patrimonial no final do
exercício de 2020.



(Consulplan/Exame CFC/2021.1)



10. (Consulplan/Exame CFC/2021.1)

Uma Sociedade Industrial S.A. contratou um arrendamento financeiro de uma máquina para a
utilização em sua linha produtiva. O pagamento será realizado em 18 parcelas mensais de R$
12.550,00. O contrato de utilização se iniciou no dia 01/12/2020, sobre uma taxa implícita de
juros de 0,8% a.m. Valor presente das parcelas em 01/12/2020: R$ 209.610,10. Vida útil do
equipamento na linha produtiva dessa indústria: 5 anos. Valor residual esperado da máquina:
R$ 22.000,00. Considerando exclusivamente as informações apresentadas, o total de despesas
decorrentes desse contrato de arrendamento a serem apropriadas no encerramento do
exercício de 2020 será de, aproximadamente:

A) R$ 1.676.88

B) R$ 3.126,84

C) R$ 4.803,72

D) R$ 5.170,38



11. (Consulplan/Exame CFC/2021.1)

Em 04/01/2021, a Companhia A S.A. adquiriu 100% de participação na Companhia B S.A. Os
ativos identificáveis adquiridos e os passivos assumidos constam no Balanço Patrimonial
apresentado por B, considerado para fins de fechamento do negócio.



(Consulplan/Exame CFC/2021.1)

Outras informações:

• Antes da aquisição as companhias não tinham qualquer tipo de participação/relação uma com a outra.

• A contraprestação transferida em troca do controle de B foi de R$ 32.387.108,00 em dinheiro.

• A Companhia A S.A. mensurou os ativos identificáveis adquiridos e os passivos assumidos de B pelos
respectivos valores justos da data da aquisição (04/01/2021). A única divergência encontrada em relação
ao respectivo valor contábil foi no Ativo Imobilizado, o qual foi avaliado ao valor justo de R$
10.637.104,00.

Considerando somente as informações apresentadas e a NBC TG 15 (R4) Combinação de negócios, na
data da aquisição, a Companhia A S.A. deveria reconhecer:

A) R$ 2.000.000,00 de Goodwill e R$ 5.000.000,00 de mais-valia.

B) R$ 3.000.000,00 de Goodwill e R$ 2.000.000,00 de mais-valia.

C) R$ 3.000.000,00 de Compra Vantajosa e R$ 2.000.000,00 de mais-valia.

D) R$ 5.000.000,00 de Compra Vantajosa e R$ 2.000.000,00 de menos-valia



12. (Consulplan/Exame CFC/2021.1)

Considere as seguintes informações extraídas dos registros contábeis da Cia. Avitar em 31/12/2020:



(Consulplan/Exame CFC/2021.1)

Com base nas informações anteriores e após a estruturação correta do Balanço de Pagamentos da Cia.
Avitar, pode-se afirmar que o Ativo Circulante, o Passivo não Circulante e o Patrimônio Líquido da
empresa apresentam os respectivos valores:

A) R$ 33.000,00; R$ 7.500,00; e, R$ 45.000,00

B) R$ 25.500,00; R$ 21.000,00; e, R$ 18.000,00

C) R$ 45.000,00; R$ 6.000,00; e, R$ 21.000,00

D) R$ 43.500,00; R$ 25.500,00; e, R$ 21.000,00



13.(Consulplan/Exame CFC/2021.1)

Ana e Paulo são sócios em uma empresa de serviços contábeis em um município com 60.000 habitantes.
Em decorrência da pandemia tiveram perda de clientes e a inadimplência elevada. Para enfrentar tal
situação resolveram utilizar uma estratégia de marketing mais agressiva e divulgaram o seguinte anúncio
pela internet e no jornal municipal: “Escritório Ana & Paulo: o melhor da cidade! Profissionais altamente
capacitados e com maior nível de excelência na cidade, o único com os melhores serviços para a geração
de informações contábeis que irão auxiliar na gestão do seu negócio com preços imbatíveis. Durante este
mês, qualquer empresa que se tornar cliente terá os honorários fixados em apenas 1/2 salário mínimo,
além de cobrir qualquer oferta. Estamos esperando o seu contato!” Considerando o disposto na NBC PG
01 – Código de Ética Profissional do Contador, é correto afirmar que Ana e Paulo:

A) Estão corretos ao tentar elevar o seu faturamento, independentemente se uma das formas
apresentada aos clientes é a redução dos honorários.

B) Devem efetuar a comparação com outros escritórios, pois é uma maneira de desmerecer os
concorrentes e se apresentar como o melhor para atender.

C) Estão praticando a mercantilização dos serviços contábeis e o aviltamento dos honorários, pois estes
devem ser calculados considerando diferentes elementos.

D) Estão corretos em exaltar o seu trabalho e a capacitação do escritório, evidenciando que possuem
melhores profissionais que os demais da cidade, para atrair clientes.



14. (Consulplan/Exame CFC/2020.2)

A Cia. Laika S.A adquiriu 12% das ações da Cia. Juma S.A em 15/03/2019, cujo Patrimônio Líquido é
de R$ 1.775.000,00.

No final do exercício desse ano, a Cia Juma S.A apurou um lucro de R$ 36.000,00 e assumiu em
assembleia a distribuição de 50% deste lucro em dividendos, a serem pagos em 02/03/2020.
Sabendo-se que o investimento realizado na Cia.

Juma S.A é avaliado pelo método do custo, qual o lançamento contábil a ser contabilizado para
registrar a distribuição dos dividendos em 31/12/19?

A) D – Dividendos a Receber da Cia Juma S.A (AC)

C – Investimentos realizados na Cia Juma S.A (AnC) R$ 2.160,00

B) D – Dividendos a Receber da Cia Juma S.A (AC)

C – Receita de Dividendos em Investimentos Avaliados pelo Método de Custo R$ 2.160,00

C) D – Dividendos a Receber da Cia Juma S.A (AC)

C – Receita de Dividendos em Investimentos Avaliados pelo Método de Custo R$ 4.320,00

D) D – Investimentos realizados na Cia Juma S.A (AnC)

C – Receita de Dividendos Investimentos Avaliados pelo Método de Custo R$ 4.320,00





15. (Consulplan/Exame CFC/2020.2)

A Cia. Odaic Ltda. adquiriu um ativo intangível em 15/07/2017 por R$ 60.000,00, sem vida útil definida.
No encerramento do exercício do ano de 2018, a Cia Odaic Ltda. apresentava os seguintes saldos sobre
este ativo:

• Ativo intangível R$ 60.000,00

• Perda estimada por teste de recuperabilidade R$ 14.000,00

Em 31/12/19 o Teste de Recuperabilidade do Ativo apresentou as seguintes informações:

• Valor em uso: R$ 63.000,00.

• Valor líquido de venda: R$ 43.000,00.

Com base exclusivamente nessas informações, a Cia Odaic Ltda deve contabilizar:

A) D – Ativo Intangível

C – Receita com teste de recuperabilidade R$ 3.000,00

B) D – Despesa com perda estimada por teste de recuperabilidade

C – Perda estimada por teste de recuperabilidade (Redutora de Ativo) R$ 3.000,00



(Consulplan/Exame CFC/2020.2)

C) D – Perda estimada por teste de recuperabilidade (Redutora de Ativo)

C – Receita de reversão de perda estimada por teste de recuperabilidade R$ 14.000,00

D) D – Perda estimada por teste de recuperabilidade (Redutora de Ativo) R$ 14.000,00

D – Ativo Intangível R$ 3.000,00

C – Receita de reversão de perda estimada por teste de recuperabilidade R$ 17.000,00



16. (Consulplan/Exame CFC/2020.2)

A Localoda Ltda. adquiriu um veículo por R$ 180.000,00 em 20/08/2019. Fez
contrato de seguro para o referido veículo, cuja vigência é de 18 meses, com início
em 01/11/2019. O prêmio total foi de R$ 27.000,00, a ser pago em 6 parcelas
consecutivas mensais, vencendo a primeira em 05/12/2019. Em caso de sinistros, o
valor da franquia será de R$ 14.000,00. De acordo com tais informações e,
considerando o Regime de Competência, o total a ser apropriado como despesa de
seguros com o veículo, no ano de 2019, é de:

A) R$ 1.500,00

B) R$ 3.000,00

C) R$ 4.500,00

D) R$ 9.000,00



17. (Consulplan/Exame CFC/2020.2)

A firma comercial Tomma Ltda. realizou as seguintes transações em fevereiro de 2020:
• Compra de mercadorias para revenda à vista, por R$ 150.000,00. Nesse valor estão incluídos:
ICMS à alíquota de 12%;
PIS recuperável à alíquota de 1,65%; e COFINS recuperável à alíquota de 7,6%.
• Venda a prazo no valor de R$ 130.000,00 de 60% das mercadorias adquiridas com entrega
imediata e recebimento em
20/03/20. Os tributos incidentes sobre a venda são: ICMS de 12%; PIS de 1,65%; e, COFINS de7,6%.
Sabendo-se que o
estoque inicial de mercadorias no início do mês era igual a zero.
Considerando somente as transações apresentadas, qual foi o Resultado Bruto obtido pela Tomma
Ltda. no mês de
fevereiro de 2020?
A) R$ 12.375,00
B) R$ 24.375,00
C) R$ 31.500,00
D) R$ 59.125,00



18. (Consulplan/Exame CFC/2020.2)

A Cia. Faz Agora, em um determinado período, concluiu os seguintes gastos (em $ mil) de um
determinado produto:
Compra de matéria-prima R$ 11.000,00
Mão de obra R$ 5.000,00
Despesas comerciais e administrativas da empresa no período R$ 4.000,00
Supervisão geral da produção R$ 2.900,00
Aluguel da fábrica R$ 600,00
Estoque inicial de matéria-prima R$ 3.000,00
Consumo de lubrificantes nos equipamentos de produção R$ 400,00
Manutenção preventiva de máquinas comuns de produção R$ 500,00
Despesas financeiras R$ 200,00
Estoque final de matéria-prima R$ 5.000,00
Supervisão do almoxarifado de matéria-prima R$ 1.400,00
Depreciação de equipamentos de produção R$ 300,00
Seguro dos equipamentos de fábrica R$ 340,00
Energia elétrica consumida na produção R$ 790,00
Propagando de marketing do produto R$ 1.500,00



(Consulplan/Exame CFC/2020.2)

Considerando os dados, o custo de produção do período, em reais, foi de:

A) R$ 14.000,00 B) R$ 21.230,00 C) R$ 22.730,00 D) R$ 26.930,00



19. (Consulplan/Exame CFC/2020.2)

Uma empresa tem sua receita de venda por produto de R$ 600,00 e seu custo
variável total é de R$ 500.000,00. Os custos fixos totais equivalem a R$ 800.000,00
para uma produção mensal de 2.500 unidades, sendo que essa empresa tem
capacidade de produção de 3.000 unidades. Com base nos dados fornecidos, a
quantidade de produto e o valor da receita total para alcançar o ponto de equilíbrio
contábil são, respectivamente:

A) 1.500 unidades e R$ 900.000,00

B) 1.786 unidades e R$ 1.071.600,00

C) 1.847 unidades e R$ 1.107.700,00

D) 2.000 unidades e R$ 1.200.000,00



20. (Consulplan/Exame CFC/2020.2)

Ocorreram os seguintes fatos contábeis em uma sociedade empresária, por conseguinte
apresentou as informações ocorridas durante o exercício de 2019:

• Juros passivos relativos a dezembro/2019, já pagos, no valor de R$ 18.750,00.

• Juros passivos relativos a janeiro/2020, ainda não pagos, no valor de R$ 27.000,00.

• Juros passivos relativos a dezembro/2019, ainda não pagos, no valor de R$ 24.000,00.

• Juros passivos relativos a janeiro/2020, já pagos, no valor de R$ 30.000,00.

• Juros ativos relativos a dezembro/2019, já recebidos, no valor de R$ 50.000,00.

• Juros ativos relativos a janeiro/2020, ainda não recebidos, no valor de R$ 43.000,00.

• Juros ativos relativos a dezembro/2019 e ainda não recebidos no valor de R$ 30.000,00.

Em observância ao Regime de Competência, qual o resultado dos Encargos Financeiros a ser
apresentado na Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2019?

A) R$ 23.000,00

B) R$ 26.000,00

C) R$ 37.250,00

D) R$ 61.250,00



21. (Consulplan/Exame CFC/2020.2)

Uma Sociedade Empresária realizou em 18/12/2019 uma venda a prazo no valor de
R$ 100.000,00 ao custo de R$ 60.000,00, com a incidência de ICMS de 20%. No dia
26/12/2019, recebeu 30% em devolução das vendas realizadas no dia 18/12/2019.
Considerando somente essas informações, qual o Resultado Bruto após essas
transações?

A) R$ −4.000,00

B) R$ 14.000,00

C) R$ 20.000,00

D) R$ 38.000,00



22. (Consulplan/Exame CFC/2020.2)

Uma Sociedade Empresária adquiriu uma máquina em 10/04/2019, com
disponibilidade para uso imediato, pelo valor de R$ 900.000,00, com valor residual
de 15% e uma vida útil de 10 anos. Em 31.12.2019, as despesas de depreciação na
Demonstração do Resultado do Exercício serão de:

A) R$ 51.000,00

B) R$ 57.375,00

C) R$ 67.500,00

D) R$ 90.000,00



(Consulplan/Exame CFC/2020.2)

Uma Sociedade Empresária apresentou as seguintes contas contábeis com seus respectivos saldos em
31/12/2019; observe.



23. (Consulplan/Exame CFC/2020.2)

Considerando a constituição de uma Sociedade Empresária, o acionista X realizou a
subscrição de 1.725.000 ações, ao valor nominal de R$ 1,00 cada. Sua integralização será
efetuada por meio de integralização de máquinas e equipamentos, cuja documentação
foi entregue, tempestivamente, à Assembleia Geral de Constituição, apresentando um
montante de R$ 1.717.500,00. A Assembleia Geral de Constituição, por sua vez, nomeou
três Empresas Especializadas para avaliação das máquinas e equipamentos, sendo:
Empresa Especializada A R$ 2.400.000,00, Empresa Especializada B R$ 1.800.000,00 e
Empresa Especializada C R$ 1.650.000,00. A Assembleia Geral de Constituição aprovou o
valor das máquinas e equipamentos pelo montante de R$ 1.800.000,00. Conforme
preceitua a Lei nº 6.404/76 das Sociedade por Ações, qual o valor do Capital Subscrito e
do Capital Integralizado pelo acionista X, respectivamente?

A) R$ 2.400.000,00 e R$ 1.722.000,00

B) R$ 1.650.000,00 e R$ 1.950.000,00

C) R$ 1.725.000,00 e R$ 1.717.500,00

D) R$ 1.800.000,00 e R$ 2.400.000,00



24. (Consulplan/Exame CFC/2020.1)

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:

a) Indagação.

b) Mensuração.

c) Exame.

d) Avaliação.





25. (Consulplan/Exame CFC/2020.1)

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:



Considerando que a empresa utiliza o custeio por absorção e, ainda, as informações
apresentadas, podemos afirmar que o custo unitário de cada cabide é:

a) R$ 35,00

b) R$ 16,00

c) R$ 18,00

d) R$ 34,00



26. (Consulplan/Exame CFC/2021.2) A NBC TG 25 (R1) – Provisões, Passivos Contingentes e
Ativos Contingentes estabelece critérios de reconhecimento e bases de mensuração apropriados
a provisões e a passivos e ativos contingentes. Diante disso, o contador de uma entidade
empresária fez a contabilização da provisão para contingência de cinco processos trabalhistas,
com base em seus documentos. Contudo, ele verificou que seria imprescindível consultar o
departamento jurídico da entidade sobre quais as probabilidades de perda desses processos.
Após a resposta do departamento jurídico, o contador comparou os seus registros com as
informações dos advogados, verificando as seguintes classificações:



Diante de tais informações, o contador constatou que deveria fazer a contabilização
com base nas classificações do departamento jurídico, pois os advogados possuem
maior conhecimento e experiência sobre o assunto. Nesse sentido, considerando
apenas os dados da tabela, assinale o valor total da provisão a ser contabilizado no
Balanço Patrimonial.

A) R$ 133.000,00

B) R$ 155.000,00

C) R$ 250.000,00

D) R$ 288.000,00



27. (Consulplan/Exame CFC/2020.1)

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:

a) R$ 22.000,00

b) R$ 55.000,00

c) R$ 33.000,00

d) R$ 175.000,00



28. (Consulplan/Exame CFC/2020.1) Considere a seguinte situação hipotética:

A empresa Peças e Peças Ltda. fabrica três tipos de peças para caminhão, das quais
temos as seguintes informações:

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?

a) 1º B; 2º C; 3º A

b) 1º A; 2º C; 3º B

c) 1º A; 2º B; 3º C

d) 1º C; 2º B; 3º A



29. (Consulplan/Exame CFC/2020.1)

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:

a) “B” R$ 290.000,00 e “C” R$ 428.000,00

b) “B” R$ 290.000,00 e “C” R$ 232.000,00

c) “B” R$ 650.000,00 e “C” R$ 428.000,00

d) “B” R$ 130.000,00 e “C” R$ 107.000,00



30. (Consulplan/Exame CFC/2020.1) 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:



30. (Consulplan/Exame CFC/2020.1)
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:
a)
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



b)

Débito de Estoque de Mercadorias

Crédito de Fornecedor Estrangeiro R$ 120.000,00

Débito de Variação Cambial

Crédito de Fornecedor Estrangeiro R$ 12.000,00

Débito de Fornecedor Estrangeiro

Crédito de Bancos c/ Movimento R$ 132.000,00

c)

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



d)

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



31. (Consulplan/Exame CFC/2020.1) Uma empresa comercial revendia três tipos de
produtos. Em 31/12/2019 apurou a seguinte situação sobre o estoque:

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:

a) Redução de 3.000,00 no Ativo Circulante e aumento de 5.000,00 no Patrimônio
Líquido (resultado).

b) Aumento de 3.000,00 no Ativo Circulante e redução de 5.000,00 no Patrimônio Líquido
(resultado).

c) Aumento de 5.000,00 no Ativo Circulante e de 3.000,00 no Patrimônio Líquido
(resultado).

d) Redução de 5.000,00 no Ativo Circulante e no Patrimônio Líquido (resultado).





32. (Consulplan/Exame CFC/2020.1)
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:
a) R$ 268.800,00
b) R$ 245.700,00
c) R$ 252.000,00
d) R$ 203.700,00



33. (Consulplan/Exame CFC/2020.1)

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).



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?

a) $ 500,00

b) $ 240,00

c) $ 218,00

d) $ 280,00



34. (Consulplan/Exame CFC/2020.1)

A sociedade empresária apresentou, em 31/12/16, a seguinte DRE – Demonstração
do Resultado do Exercício:



Considerando apenas as informações da DRE – Demonstração do Resultado do
Exercício, é correto afirmar que o Valor Adicionado a Distribuir é:

a) R$ 130.860,00 b) R$ 173.400,00 c) R$ 183.500,00 d) R$ 189.900,00



35. (Consulplan/Exame CFC/2020.1)
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:
a) R$ 46.250,00 e R$ 2.750,00
b) $ 12.500,00 e R$ 36.500,00
c) R$ 7.000,00 e R$ 42.000,00
d) R$ 3.750,00 e R$ 45.250,00



36. (Consulplan/Exame CFC/2020.1)
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:
a) R$ 634.500,00
b) R$ 650.000,00
c) R$ 594.500,00
d) R$ 539.500,00



37. (Consulplan/Exame CFC/2020.1)

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:

Considerando os dados apresentados, assinale a alternativa correta.

a) Deságio por rentabilidade futura de R$ 126.000,00.

b) Deságio por menos valia de ativos líquidos de R$ 60.000,00.

c) Ágio por mais valia de ativos líquidos de R$ 186.000,00.

d) Ágio por rentabilidade futura (goodwill) de R$ 12.000,00.



38. (Consulplan/Exame CFC/2020.1)
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.

a) Origens: 1, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15; Aplicações: 2, 3, 4, 6, 8, 10, 14

b) Origens: 1, 3, 5, 8, 9, 11, 13, 15; Aplicações: 2, 4, 6, 7, 10, 12, 14

c) Origens: 1, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 15; Aplicações: 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14

d) Origens: 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 14; Aplicações: 1, 2, 6, 8, 11, 13, 15



39. (CONSULPLAN/Exame CFC/2018.1)

As espécies tributárias são definidas pelo Código Tributário Nacional (Lei nº
5.172/1966). Na hipótese em que a Secretaria de Obras do Município pavimente
uma determinada rua e desse fato seja gerada valorização imobiliária aos
moradores daquela rua, a cobrança de qual dos tributos a seguir poderia ser
ensejada pelo Município?

a) Taxa.

b) Imposto.

c) Empréstimo compulsório.

d) Contribuição de melhoria.



40. (Consulplan/Exame CFC/2019.2) Em 31/12/2018, a Sociedade Empresária apresentou,
após apuração e distribuição de seus resultados, as seguintes informações contábeis de
algumas contas e seus respectivos saldos:



Baseando-se apenas nas informações apresentadas, o saldo da conta Capital
Subscrito e o valor total do Patrimônio Líquido são, respectivamente:

A) R$ 822.500,00 e R$ 647.500,00

B) R$ 337.000,00 e R$ 822.500,00

C) R$ 337.000,00 e R$ 647.500,00

D) R$ 485.500,00 e R$ 647.500,00



41. (Consulplan/Exame CFC/2019.2) Um grupo de investidores estrangeiros
planeja adquirir participação societária em uma companhia aberta brasileira,
cuja atividade-fim é a produção de cosméticos. Este grupo tem especial
interesse em entender como a empresa brasileira distribui seu resultado
entre acionistas, empregados e governo. Em virtude da importância dada à
destinação da riqueza gerada pela companhia, qual demonstrativo deverá ser
primordialmente analisado por estes investidores estrangeiros?

A) Demonstração dos fluxos de caixa.

B) Demonstração do valor adicionado.

C) Demonstração do resultado do exercício.

D) Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados.





42. (Consulplan/Exame CFC/2019.2) A empresa A adquiriu um terreno com a finalidade de
mantê-lo em seu patrimônio para fins de valorização de capital a longo prazo, não
pretendendo vendê-lo a curto prazo no curso ordinário dos negócios da entidade. A empresa
A sabe que no longo prazo é provável que os benefícios econômicos futuros associados a esse
terreno fluirão para a entidade e o seu custo pode ser mensurado confiavelmente. Ainda, a
empresa A não almeja utilizá-lo na produção ou fornecimento de bens ou serviços ou para
finalidades administrativas. Com base nas informações apresentadas e considerando a Norma
Brasileira de Contabilidade NBC TG 28 (R4), este terreno deverá ser reconhecido no
patrimônio da empresa A como:

A) Imobilizado.

B) Propriedade para Investimento.

C) Investimento Temporário a Longo Prazo.

D) Ativo Não Circulante Mantido para Venda.



43. (Consulplan/Exame CFC/2019.2) A Sociedade Empresária apresentou em
31/12/2018 os seguintes dados de transações realizadas no período:

Dados Valores

Despesas Bancárias R$ 6.800,00

Estoque Inicial de Mercadorias para Revenda R$ 35.500,00

Juros Recebidos de Clientes R$ 4.680,00

Receita de Aplicação Financeira R$ 8.420,00

Compras Líquidas de Mercadorias no Período R$ 145.000,00

Despesas de Salários e Encargos Sociais R$ 14.500,00

Receita com Vendas de Mercadorias – Valor Total da NF R$ 286.400,00

ICMS a Recolher R$ 24.038,00

ICMS Recuperável – Destacado na NF de Compras R$ 24.650,00

ICMS sobre Vendas – Destacado na NF de Vendas R$ 48.688,00

Outras Despesas Administrativas R$ 2.800,00

Estoque Final de Mercadorias para Revenda R$ 24.600,00

Comissões Sobre Vendas R$ 4.296,00



A partir dos dados apresentados, a Sociedade Empresária apurou o seguinte
resultado:

A) Lucro Bruto no valor de R$ 237.712,00.

B) Receita Líquida de Vendas de R$ 81.812,00.

C) Lucro Antes dos Tributos sobre o Lucro de R$ 66.516,00.

D) Lucro Antes das Despesas e Receitas Financeiras de R$ 53.416,00.



44. (Consulplan/Exame CFC/2019.1)

A Companhia Siderúrgica “A”, ao encerrar o exercício social de 20X1, apresentou o
valor de R$ 2.750.000,00 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:



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$ 152,00

b) R$ 161,00

c) R$ 200,00

d) R$ 343,00



45) (Consulplan/Exame CFC/2019.1)

No que se refere à NBC TG 29 (R2) – Ativo biológico e produto agrícola, item 43, “a
entidade é encorajada a fornecer uma descrição da quantidade de cada grupo de
ativos biológicos, distinguindo entre consumíveis e de produção ou entre maduros
e imaturos, conforme apropriado”. Com base nessa informação e considerando a
NBC TG 29 (R2) – Ativo biológico e produto agrícola, são exemplos de ativos
biológicos consumíveis, EXCETO:

a) Plantações de milho e trigo.

b) Árvores para a produção de madeira.

c) Rebanhos de animais mantidos para a produção de carne.

d) Plantas portadoras mantidas para produzirem frutos por mais de um período.


