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1. (Consulplan/Exame CFC/2021.2) No dia 01/11/2020, a empresa S.A. realizou uma aplicação financeira
de R$ 75.000,00. Sabe-se que, após quatro meses, serão resgatados o capital e os juros. A taxa de juros
compostos desta aplicação é de 1% a.m. Considerando exclusivamente essas informações, qual o
lançamento contábil a ser feito pela empresa S.A., a fim de reconhecer a receita financeira ocorrida no
ano de 2020?

A) Débito Juros a Apropriar (AC)

Crédito Receita Financeira (DRE) R$ 1.507,50

B) Débito Aplicação Financeira (AC)

Crédito Receita Financeira (DRE) R$ 1.509,50

C) Débito Juros a Apropriar (AC)

Crédito Receita Financeira (DRE) R$ 1.500,00

D) Débito Aplicação Financeira (AC)

Crédito Juros a Apropriar (DRE) R$ 3.045,30



2. (Consulplan/Exame CFC/2021.2)

Uma empresa S.A. captou recursos no mercado financeiro, via debêntures, no valor de R$
40.000,00. Os investidores, por considerarem as debêntures vantajosas, pagaram um prêmio
pelo título no valor de R$ 1.900,00 na data da emissão. A taxa de juros contratual dessa
operação é de 12% ao ano, e os títulos serão resgatados por meio de um único pagamento de
R$ 50.176,00 no final de dois anos. Considerando tais informações e, ainda, a NBC TG 08 (R1) –
Custos de transação e prêmios na emissão de títulos e valores mobiliários, informe o
lançamento contábil a ser feito pela empresa S.A. na data da captação dos recursos.

A) Débito Caixa (Ativo) R$ 41.900,00

Crédito Debêntures (Passivo) R$ 40.000,00

Crédito Reserva de Emissão de Debêntures (Patrimônio Líquido) R$ 1.900,00

B) Débito Caixa (Ativo) R$ 41.900,00

Crédito Debêntures (Passivo) R$ 40.000,00

Crédito Receita na Emissão de Debêntures (DRE) R$ 1.900,00



C) Débito Caixa (Ativo) R$ 41.900,00

Crédito Debêntures (Passivo) R$ 40.000,00

Crédito Prêmios na Emissão de Debêntures a Apropriar (Passivo) R$ 1.900,00

D) Débito Caixa (Ativo) R$ 40.000,00

Débito Prêmios a Apropriar (Ativo) R$ 1.900,00

Crédito Debêntures (Passivo) R$ 40.000,00

Crédito Receita na Emissão de Debêntures (Passivo) R$ 1.900,00



3. (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



4. (Consulplan/Exame CFC/2021.2) Uma empresa apresentou os seguintes saldos e
movimentações no encerramento do exercício de 2020:

Considerando exclusivamente essas informações e a NBC TG 03 (R2) – Demonstração dos Fluxos de Caixa,
indique, respectivamente, os caixas gerados (+) ou consumidos (–) com os fornecedores e com os clientes
de acordo com o método direto.



A) –R$ 25,00 e R$ 250,00

B) –R$ 25,00 e –R$ 250,00

C) –R$ 2.615,00 e R$ 5.050,00

D) –R$ 2.640,00 e R$ 4.800,00



5. (Consulplan/Exame CFC/2021.2) Determinada indústria definiu em seu estatuto a
constituição da Reserva Estatutária de 10% do Lucro Líquido. No exercício de 2020, a indústria
obteve R$ 890.000,00 de Lucro Líquido e os saldos anteriores das contas que compunham o
Patrimônio Líquido eram:

• Capital Social = R$ 4.800.000,00;

• Reserva Estatutária = R$ 560.000,00; e,

• Reserva Legal = R$ 950.000,00.

Dessa forma, de acordo com o disposto na Lei nº 6.404/76, qual é o valor a ser contabilizado
como Reserva Estatutária no período de 2020?

A) R$ 80.100,00

B) R$ 84.550,00

C) R$ 88.000,00

D) R$ 89.000,00



6. (Consulplan/Exame CFC/2021.2) Determinada empresa S.A. apresentou as
seguintes movimentações obtidas na demonstração das mutações do patrimônio
líquido:

Considerando exclusivamente tais informações e, ainda, a NBC TG 26 (R1) – Apresentação
das Demonstrações Contábeis, o total do resultado abrangente do período é:



A) R$ 14.800,00

B) R$ 14.850,00

C) R$ 14.930,00

D) R$ 15.000,00



7. (Consulplan/Exame CFC/2021.2) Determinada indústria financiou a aquisição de uma
máquina de R$ 550.000,00. O pagamento será realizado em 48 prestações mensais e
consecutivas de R$ 14.000,00, com a primeira prestação vencendo um mês após a compra.
A indústria dispendeu mais R$ 5.000,00 em documentações e transporte para deixar a
máquina apta à utilização; estima utilizar a máquina durante 8 anos, vendendo-a após este
período por R$ 70.000,00.

Segundo dados do fabricante, esta máquina tem a capacidade produtiva de 500.000
unidades e sua vida útil é de quinze anos.

Os gastos anuais de manutenção são de R$ 6.000,00. Após o início de sua utilização, no dia
01/07/2020, a máquina produziu 58.000 unidades até o final do período de 2020.
Considerando essas informações e, ainda, de acordo com a NBC TG 27 (R3) –Ativo
Imobilizado, é correto afirmar que a despesa de depreciação desta máquina, no ano de
2019, foi de:



A) R$ 56.260,00 apurados com base nas Unidades Produzidas.

B) R$ 70.412,00 apurados com base nas Unidades Produzidas.

C) R$ 37.937,50 apurados com base no Método das Quotas Constantes.

D) R$ 16.166,67 apurados com base no Método das Quotas Constantes.



8. (Consulplan/Exame CFC/2021.2) A Companhia Gama S.A. tem o controle individual de 80% da participação na sociedade
Beta e sabe-se que a participação dos não controladores no Patrimônio Líquido de Beta corresponde a 20%. No
encerramento do exercício referente ao 3º trimestre/2021 (de 01/07/2021 a 30/09/2021), os relatórios obtidos na
Companhia Gama e sociedade Beta apontavam as seguintes informações:

• Patrimônio Líquido de Beta já ajustado com o lucro líquido do 3º trimestre/2021................................ R$ 20.000.000,00

• Receita Líquida obtida com a venda de estoques de mercadorias para Gama no 3º trimestre/2021...... R$ 8.000.000,00

• Margem de lucro obtida por Beta na venda de estoques de mercadorias para Gama no 3º trimestre/2021............. 33%

Outras informações obtidas mediante o encerramento do exercício referente ao 3º trimestre/2021, antes da Equivalência
Patrimonial:

– Valor do investimento em Beta registrado no Balanço Patrimonial de Gama encerrado em 30/06/2021: R$ 12.000.000,00;

– Gama vendeu, a terceiros, 40% do total de estoques de mercadorias que foram adquiridos de Beta. O restante dos
estoques de mercadorias adquiridos de Beta ainda constava registrado em Gama; e,

– As informações apresentadas foram as únicas que impactaram em mutações no Patrimônio Líquido de Beta.



De acordo com as informações apresentadas e a Norma Brasileira de
Contabilidade NBC TG 18 (R3) – Investimento em coligada, em controlada e em
empreendimento controlado em conjunto, assinale o valor do Resultado da
Equivalência Patrimonial apurado por Gama em relação ao seu investimento
em Beta no encerramento do exercício de 01/07/2021 a 30/09/2021. Admita,
ainda, que não há qualquer tipo de ágio envolvido na questão e que as
informações evidenciadas são as únicas relevantes para apuração do resultado
do exercício. Desconsidere a incidência de tributos.

A) R$ 1.584.000,00

B) R$ 2.416.000,00

C) R$ 2.640.000,00

D) R$ 4.000.000,00



9. (Consulplan/Exame CFC/2021.2) Considere que no andamento do encerramento do Balanço
Patrimonial, em 31/12/2021, a Sociedade A S.A. tenha um ativo individual utilizado no processo de
fabricação de seus produtos. Sabe-se, ainda, que esse ativo não sofreu qualquer tipo de reavaliação e
está reconhecido no patrimônio da Sociedade A S.A. ao valor contábil de R$ 600.000,00.
Considerando fatores adversos, admita que, no decorrer do ano 2021, a Sociedade A S.A. observou
que o valor desse ativo diminuiu significativamente, mais do que o esperado como resultado da
passagem do tempo, ou do seu uso normal, impactando negativamente a produtividade futura
esperada desse ativo, que não seria alcançada. Diante desse cenário, a Sociedade A S.A. estima que,
considerando as expectativas de mercado, os valores projetados dos fluxos de caixa futuros anuais
esperados – líquidos de despesas de alienação – para esse ativo em 2022 e 2023 sejam R$ 230.000,00
e R$ 160.000,00, respectivamente.
Outras informações:
– a Sociedade A S.A. entende que não há razões para acreditar que o valor em uso desse ativo exceda
materialmente seu valor justo líquido de despesas de alienação e, além disso, considera que o seu
valor residual será zero ao final de 2023 (final de sua vida útil remanescente); e,
– a Sociedade A S.A. deliberou por mensurar o valor justo do ativo com base nas expectativas de
mercado, considerando o valor presente dos fluxos de caixa futuros anuais esperados líquidos de
despesas de alienação.



De acordo com as informações apresentadas e a Norma Brasileira de Contabilidade NBC TG

01 (R4) – Redução ao valor recuperável de ativos, assinale o valor contábil que a Sociedade A

S.A. deverá registrar o ativo no Balanço Patrimonial a ser encerrado em 31/12/2021, para que

este não exceda o seu valor de recuperação. Admita, ainda, que a taxa de desconto que

reflete as avaliações de mercado sobre o valor do dinheiro no tempo e dos riscos específicos

do ativo seja de 3% ao ano.

A) R$ 210.000,00

B) R$ 225.883,68

C) R$ 374.116,32

D) R$ 378.300,00



10. (Consulplan/Exame CFC/2021.2) Com a seca intensa no ano de 2021 estamos
vivenciando uma diminuição da oferta de energia para residências e indústrias.
Identificando uma oportunidade de mercado, pretende-se investir no negócio de
fabricação e venda de placas solares para o consumidor que deseja aplicar o seu
capital em energia alternativa e não poluente. Considere que o salário médio equivale
a R$ 1.100,00 e os encargos equivalem ao mesmo valor (100%) e, ainda, que cada
funcionário trabalha o equivalente a 220 horas mensais. Para fabricar uma placa solar,
gastam-se dez horas de trabalho produtivo de um funcionário. Os custos com
materiais diretos para fabricar uma unidade são de R$ 200,00. Considere, também,
que não ocorrerão outros custos. É correto afirmar que o custo total unitário será de:

A) R$ 205,00

B) R$ 210,00

C) R$ 250,00

D) R$ 300,00



11. (Consulplan/Exame CFC/2021.2) O sistema de custeio variável oferece muitas informações úteis e
relevantes para a tomada de decisão. Adotando este sistema, observou-se, em uma empresa, que a
quantidade que iguala o custo total à receita total é de 300 unidades. O custo total (incluindo o custo fixo)
para a referida quantidade equivale a R$ 600.000,00. O preço de venda representa uma margem de 60%
sobre o custo variável unitário. Não há despesas fixas e variáveis. Considerando o sistema de custeio variável
e o mesmo valor para o custo fixo, o resultado operacional antes do imposto de renda para a venda de 500
unidades será de:

A) R$ 150.000,00

B) R$ 375.000,00

C) R$ 500.000,00

D) R$ 600.000,00



12. (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.



13. (Consulplan/Exame CFC/2021.2) Considere as informações dispostas a seguir.

I. Ao iniciar o exercício, a CIA BETA apresentava os saldos constantes da Tabela 1.

II. Ao final do exercício, verificou-se que o Lucro antes do Imposto sobre a Renda e
Contribuições da CIA BETA foi de R$ 200.000,00.

III. O estatuto da Cia determinava que, existindo lucro, os cálculos das Participações e
Contribuições, bem como a apuração e distribuição do Lucro Líquido, devem ser feitos
obedecendo aos percentuais definidos na Tabela 2.



Considerando o disposto na Lei nº 6.404/76, o valor da Reserva Legal a ser constituída é de:

A) R$ 1.000,00

B) R$ 3.840,00

C) R$ 8.000,00

D) R$ 10.000,00



14. (Consulplan/Exame CFC/2021.2) O contador de uma Sociedade Empresarial deverá
elaborar a Demonstração do Valor Adicionado para o exercício de X1, com base nas
seguintes informações:
1. Aquisição à vista de mercadoria no valor de R$ 2.000,00 com incidência de ICMS
calculado à alíquota de 18%;
2. Receita de vendas de mercadorias por R$ 6.000,00, destacando-se o ICMS (alíquota de
18%);
3. Despesas com pessoal no valor de R$ 200,00, sendo R$ 20,00 de contribuições devidas
ao INSS;
4. Despesas administrativas que correspondem ao consumo de energia elétrica no valor de
R$ 150,00;
5. Venda de um veículo por R$ 600,00, cujo custo de aquisição foi de R$ 500,00 e já estava
depreciado em R$ 150,00;
6. O Imposto de Renda e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido são calculados à
alíquota de 10% sobre o Lucro Líquido; e,
7. O lucro foi distribuído da seguinte forma: 50% com lucros retidos e 50% com juros sobre
o capital próprio e dividendos.



De acordo com as informações, é correto afirmar que:

A) O Valor Adicionado Bruto é de R$ 5.100,00.

B) O Valor Adicionado Líquido Produzido pela Entidade é de R$ 5.430,00.

C) O Valor Adicionado distribuído com Impostos, Taxas e Contribuições é de R$ 1.480,00.

D) O Valor Adicionado distribuído com Juros s/ Capital Próprio e Dividendos e Lucros
Retidos é de R$ 5.100,00.



15. (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



16. (Consulplan/Exame CFC/2021.1)

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



(Consulplan/Exame CFC/2021.1)

Informações adicionais: i) Impostos recuperáveis incluídos no valor de aquisição das
mercadorias vendidas = R$ 20.000,00; ii) Não havia estoques iniciais e nem finais; iii) As
despesas com pessoal se compõem em R$ 14.000,00 de salários e ordenados e R$ 2.400,00
de INSS patronal.

De acordo com a NBC TG 09 – Demonstração do Valor Adicionado e considerando
exclusivamente essas informações, indique, respectivamente: o Valor Adicionado Bruto; o
Valor Adicionado Líquido produzido pela entidade; e, o Valor Adicionado total a distribuir.

A) R$ 258.200,00; R$ 246.200,00; e, R$ 260.900,00

B) R$ 258.200,00; R$ 246.200,00; e, R$ 282.900,00

C) R$ 262.000,00; R$ 246.200,00; e, R$ 282.900,00

D) R$ 262.200,00; R$ 258.200,00; e, R$ 294.900,00



17. (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



18. (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



19.(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



20. (Consulplan/Exame CFC/2021.1)

No encerramento do exercício de 2020, a Companhia B S.A. constatou que seu Lucro Líquido
Ajustado do exercício foi de R$ 12.300.000,00 e, com base neste valor, declarou a distribuição
de 25% em dividendos mínimos obrigatórios, conforme estabelecido no Estatuto Social. Estes
dividendos seriam pagos em 2021, segundo o cronograma de pagamentos estabelecido pela
companhia. Sabe-se que, apesar de não exercer qualquer tipo de controle ou influência
significativa, a Companhia A S.A. tem 7% de participação em B e teria direito a receber sua
fração nestes dividendos declarados.

Considerando somente as informações apresentadas, assinale a alternativa que indica os
lançamentos contábeis que a Companhia A S.A. deveria realizar no momento em que a
Companhia B S.A. efetuasse o reconhecimento inicial da distribuição dos dividendos e no
momento em que a Companhia B S.A. efetuasse o pagamento destes.



(Consulplan/Exame CFC/2021.1)



21. (Consulplan/Exame CFC/2018.1) De acordo com a NBC TP 01 – Perícia Contábil, o
planejamento da perícia é a etapa do trabalho pericial que antecede diligências,
pesquisas, cálculos e respostas aos quesitos, na qual o perito do juízo estabelece a
metodologia dos procedimentos periciais a serem aplicados, elaborando-o a partir do
conhecimento do objeto da perícia. Em relação aos objetivos do planejamento da perícia,
assinale uma alternativa incorreta.
A) Definir a natureza, a oportunidade e a extensão dos procedimentos a serem aplicados,
em consonância com o objeto da perícia.
B) Estabelecer como ocorrerá a divisão das tarefas entre os membros da equipe de
trabalho, sempre que o perito necessitar de auxiliares.
C) Conhecer o objeto e a finalidade da perícia, a fim de permitir a adoção de
procedimentos que conduzam à revelação da verdade, a qual subsidiará o juízo, o árbitro
ou o interessado a tomar a decisão a respeito da lide.
D) Identificar e avaliar riscos de distorções relevantes que possam comprometer o
andamento normal dos trabalhos de forma a não comprometer a emissão de opinião
sobre as demonstrações contábeis e/ou laudo pericial.



22. (Consulplan/Exame CFC/2021.1)

A indústria Peças Veículos Automotores (PVA) realiza projetos, produção e venda de peças
automobilísticas. O sistema de custeio da empresa aloca os Custos Indiretos de Fabricação
(CIF) variáveis em cada contrato com base no rateio por horas-máquina. A empresa teve três
contratos em 2020 e as horas-máquina foram atribuídas da seguinte maneira:

• MMC Motores = 500 h;

• RCR Motores = 3.000 h;

• FIRD Veículos = 1.500 h.

Sabendo-se que os Custos Indiretos de Fabricação (CIF) variáveis em 2020 foram de R$
200.000,00, serão alocados para cada contrato, respectivamente:

A) R$ 50.400,00; R$ 80.000,00; e, R$ 69.600,00

B) R$ 66.670,00; R$ 66.670,00; e, R$ 66.670,00

C) R$ 16.600,00; R$ 93.400,00; e, R$ 90.000,00

D) R$ 20.000,00; R$ 120.000,00; e, R$ 60.000,00



23. (Consulplan/Exame CFC/2021.1)

A empresa MC Parker produz calculadoras matemáticas e financeiras. Os dados relacionados
aos dois produtos são apresentados a seguir:

Ambos os produtos passam pelo departamento 1 e pelo departamento 2. Com base no
custeio ABC, os custos indiretos de fabricação dos departamentos são de:

• Custos de maquinaria = R$ 400.000,00;

• Custos de preparação dos lotes de produção = R$ 300.000,00;

• Custos de inspeção = R$ 200.000,00.

O custo unitário indireto de fabricação para cada produto será, respectivamente (utilize
quatro casas decimais para a resolução do problema):



(Consulplan/Exame CFC/2021.1)

A) R$ 5,50 e R$ 3,83

B) R$ 8,80 e R$ 4,64

C) R$ 220,00 e R$ 530,00

D) R$ 527,00 para os dois produtos



24. (Consulplan/Exame CFC/2021.1)

O governo de determinado município detectou que, devido a um erro, houve a indevida cobrança de
determinado tributo, sendo, portanto, necessária a restituição aos contribuintes. Nesse sentido, o
contador do município realizou os cálculos para verificar o valor da provisão a ser contabilizada devido a
esse evento. Com isso, o contador constatou que se todo o valor cobrado fosse restituído, o desembolso
seria de R$ 10.000,00, mas se o erro resultou apenas numa cobrança a maior do tributo, o desembolso
esperado seria de R$ 5.000,00. Realizou, também, a estimativa dos contribuintes que foram afetados por
essa cobrança indevida: 20% dos contribuintes foram indevidamente tributados; 40% foram tributados a
maior; e, 40% não foram afetados. Com base nessas informações e na NBC TSP 03 – Provisões, passivos
contingentes e ativos contingentes, assinale a alternativa que descreve o valor esperado para a provisão
com as restituições.

A) R$ 1.000,00

B) R$ 2.000,00

C) R$ 3.000,00

D) R$ 4.000,00



25. (Consulplan/Exame CFC/2021.1)

Uma sociedade empresária apresentou as seguintes informações:

Sabendo-se que o Patrimônio Líquido correspondente a 60% do Ativo Imobilizado e o Passivo Exigível a
Longo Prazo correspondente à metade do Patrimônio Líquido, qual é o Capital Circulante Líquido da
sociedade?

A) R$ 3.000,00

B) (R$ 3.000,00)

C) R$ 9.000,00

D) R$ 12.000,00



26. (Consulplan/Exame CFC/2021.1)

Uma sociedade empresária apresentou as seguintes informações:

A empresa quer aumentar sua produção e vendas em 25%, passando para 5.000 unidades mensais,
mantendo o custo fixo em R$ 150.000,00 e o preço de venda unitário em R$ 200,00. Sabendo-se que o
custo total (fixo + variável) aumentará de R$ 550.000,00 para R$ 650.000,00, qual será o Grau de
Alavancagem Operacional?

A) 1,25

B) 1,40

C) 1,60

D) 2,00



27. (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.



28. (Consulplan/Exame CFC/2021.1)

A contabilidade é uma ciência social aplicada, sendo fortemente influenciada no ambiente em que atua. O
profissional contábil aceita riscos e assume responsabilidades de agir no interesse público. Em relação a
tal afirmação, o profissional contábil:

A) Não deve agir no interesse público.

B) Deve agir primeiramente no seu interesse individual.

C) Não deve agir somente em virtude dos interesses do contratante.

D) Deve agir somente de acordo com as necessidades do contratante.



29. (Consulplan/Exame CFC/2021.1)

Márcio é contador de uma grande empresa. Ao final de todos os exercícios sociais, além das
demonstrações contábeis e demais relatórios obrigatórios, elabora, também, demonstrativo com os
indicadores de liquidez, endividamento e atividades. Ao final do exercício de 2020, percebeu que o
indicador de liquidez seca estava muito baixo em relação aos exercícios anteriores, o que foi causado pela
redução do valor dos estoques em virtude do lançamento de produto similar e de qualidade superior por
um concorrente. Sabendo-se que a alta administração aguarda os relatórios para tomada de decisões e
planejamento, qual é a atitude correta de Márcio de acordo com a NBC PG 01 – Código de Ética
Profissional do Contador?

A) Apresentar à alta administração todas as informações e os fatos contábeis ocorridos, ainda que
negativos.

B) Não reportar o caso dos estoques em seus relatórios e retirar o indicador de liquidez seca para
apresentar o esperado pela administração.

C) Divulgar apenas a informação relevante que atenda aos interesses da alta administração e que possa
influenciar suas análises e planejamento.

D) Sendo o interesse da administração em não evidenciar dados que possam demonstrar a fragilidade da
empresa, Márcio deve omitir a queda da liquidez seca.



30. (Consulplan/Exame CFC/2021.1)

João concluiu o curso de Bacharelado em Ciências Contábeis reconhecido pelo Ministério da Educação, na Universidade
Federal de Minas Gerais, em julho de 2018. Nesse mesmo ano obteve aprovação no Exame de Suficiência e fez seu
registro no Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais (CRCMG), estado onde reside, em dezembro de 2018.

Durante o ano de 2019 ele não exerceu a profissão de contador ou quaisquer atribuições privativas dos profissionais da
contabilidade ou atividades compartilhadas. Em março de 2020 recebeu uma carta de cobrança administrativa do
CRCMG, informando a inexistência de liquidação do débito referente à anuidade de 2019 em seus registros, propondo
um acordo para a quitação dos débitos e informando que, por disposições legais, o CRCMG, gradativamente, adotará as
providências exigidas em relação aos devedores, como inscrição em dívida ativa e Cadin, Protesto Extrajudicial e
cobrança judicial do débito.

Considerando a situação hipotética, é correto afirmar que o CRCMG:

A) Pode cancelar o registro de João, ficando o mesmo impedido de exercer a profissão em qualquer momento.

B) Agiu de forma ilícita, pois não pode efetuar a cobrança de anuidade sem que João tenha exercido efetivamente a
profissão.

C) Não poderá tomar qualquer medida para o recebimento da dívida mesmo que João ignore a cobrança e não efetue a
quitação do débito.

D) Agiu de forma lícita, sendo que o débito é legítimo e João deve quitá-lo, pois a anuidade é cobrada em função do
registro e não pelo efetivo exercício da profissão.



31. (Consulplan/Exame CFC/2021.1)

Em janeiro de 2021, João Perito foi nomeado para a apuração de haveres da empresa SS Ltda., tendo a
perícia o objetivo de determinar o valor do Patrimônio Líquido, para fins de pagamento dos haveres ao
sócio minoritário Luiz de Souza, que detém 20% das quotas do capital da empresa e está se retirando da
mesma. Durante os procedimentos, foi constatado que:

• De acordo com o contrato social da empresa, a distribuição dos lucros é proporcional ao capital social;

• O sócio citado já integralizou totalmente a sua participação no capital social;

• Não há saldo de pró-labore a receber em favor do sócio;

• Não há outros créditos ou débitos a receber e/ou a pagar do sócio;

• O Balanço Patrimonial elaborado em 31/12/2020 apresentava os seguintes saldos



(Consulplan/Exame CFC/2021.1)

• Não foram encontrados registros contábeis dos seguintes itens: Despesas diversas (água, luz, outras)
referentes ao exercício de 2020 a serem pagas em 2021 – R$ 1.000,00; Provisão de férias com 1/3
constitucional e os respectivos encargos sociais referentes ao exercício de 2020 – R$ 500,00; Venda
realizada à vista durante o exercício de 2020 – R$ 5.000,00; Baixa de estoque em 2020 referente à venda
não contabilizada – R$ 2.000,00;

• Os demais elementos ativos e passivos estão corretamente classificados e avaliados.

Considerando somente as informações apresentadas no laudo, o perito concluirá que os haveres do sócio
Luiz de Souza, em 31/12/2020, na empresa SS Ltda., correspondem a:

A) R$ 21.000,00

B) R$ 21.300,00

C) R$ 23.000,00

D) R$ 23.600,00



32. (Consulplan/Exame CFC/2020.2)

A firma Enpho Ltda. iniciou suas atividades no dia 02/12/2020. Durante o mês de dezembro desse
ano ocorreram os seguintes fatos contábeis:

• Dia 2 – Subscrição e Integralização de capital no valor total de R$ 10.000 em dinheiro;

• Dia 4 – Compra à vista de móveis e utensílios, na importância de R$ 1.700;

• Dia 10 – Compra de mercadorias, nas seguintes condições: R$ 4.500 à vista e R$ 1.500 a prazo;

• Dia 15 – Venda a prazo de R$ 500 de mercadorias. O custo destas mercadorias foi de R$ 300;

• Dia 20 – Compra de um veículo, a ser pago em 05/05/21, por R$ 700;

• Dia 27 – Pagamento de 70% da dívida relativa à compra de mercadorias;

Considerando tais movimentações, o total do Patrimônio Líquido, do Ativo Total e do Passivo
Circulante desta empresa totalizou, ao final de 2020, respectivamente:

A) R$ 9.800,00; R$ 11.150,00; R$ 450,00

B) R$ 9.800,00; R$ 11.150,00; R$ 1.150,00

C) R$ 10.200,00; R$ 11.350,00; R$ 450,00

D) R$ 10.200,00; R$ 11.350,00; R$ 1.150,00



33. (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



34. (Consulplan/Exame CFC/2020.2)

Um contador que queira refletir nas demonstrações contábeis, negócios celebrados
em moeda estrangeira e operações no exterior de determinada entidade deve
consultar o CPC 02. Nos termos deste CPC, a taxa a ser utilizada – caso o contador
queira converter ativos e passivos celebrados por esta entidade – é aquela:

A) Da média do exercício.

B) Da data de ocorrência das transações.

C) Da data do fechamento na data do respectivo balanço.

D) Livremente estipulada pelo contador, dentro de critérios razoáveis.



35. (Consulplan/Exame CFC/2020.2)

Há fatores que podem impactar diretamente na contabilidade, ainda que não sejam
puramente de mercado. Neste contexto, uma das definições trazidas pelo CPC 02,
refere-se a um conceito de vital importância para o dia a dia de um contador e que
pode ter correlação com variáveis que não sejam de mercado (por exemplo:
instabilidade política). A definição ora citada é a “diferença resultante da conversão
de um número específico de unidades em uma moeda para outra moeda, a
diferentes taxas cambiais”. Esta diferença é denominada:

A) Inflação.

B) Depreciação.

C) Juros de mora.

D) Variação cambial.



36. (Consulplan/Exame CFC/2020.2)

Determinada empresa agrícola de grande porte exporta a totalidade de sua
produção para clientes localizados na China. Num contexto como esse, o significado
de moeda funcional é de grande importância. Esse conceito corresponde:

A) À relação de troca entre duas moedas.

B) À moeda do ambiente econômico principal no qual a entidade opera.

C) À taxa de câmbio normalmente utilizada para liquidação imediata das operações
de câmbio.

D) Às unidades de moeda mantidas em caixa e ativos e passivos a serem recebidos
ou pagos em um número fixo ou determinado de unidades de moeda.



37. (Consulplan/Exame CFC/2020.2)

A Indústria Beta adquiriu matéria-prima no valor de $ 50.000,00 e sabe-se que o
produto final não é considerado ativo qualificável. Entretanto, para realizar essa
aquisição, foi necessário um financiamento, cujos encargos somaram $ 2.500,00.
Com base nas informações anteriores, como a empresa deverá registrar a operação
citada?

A) Custo fixo total R$ 52.500,00

B) Custo da matéria-prima R$ 52.500,00.

C) Custo da matéria-prima R$ 50.000,00 e Custo fixo R$ 2.500,00

D) Custo da matéria-prima R$ 50.000,00 e Despesa financeira R$ 2.500,00.



38. (Consulplan/Exame CFC/2020.2)

(Consulplan/Exame CFC/2020.2)

A Indústria Gama produz 500 unidades por mês do produto A. Os gastos totais da
empresa são:

• Materiais diretos = R$ 10.000,00

• Mão de obra = R$ 15.000,00

• Custos indiretos de produção = R$ 25.000,00

• Despesas = R$ 30.000,00

Sabendo-se que a empresa utiliza o Custeio Pleno ou RKW (Reichskuratorium für
Wirtschaftlichtkeit), qual é o custo pleno unitário?

A) R$ 50,00

B) R$ 80,00

C) R$ 100,00

D) R$ 160,00



39. (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



40. (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



41. (Consulplan/Exame CFC/2020.2)

Considere que determinada mercadoria sujeita ao ICMS no regime de substituição
tributária (ICMS/ST) foi vendida por uma empresa industrial para empresa varejista,
localizada no mesmo estado sendo:

• Valor da venda: R$ 1.000,00.

• Valor do frete e seguro: R$ 200,00.

• Alíquota interna do ICMS: 12%.

• Alíquota do IPI: 5%

• MVA: 40%.

O valor do ICMS a ser recolhido por substituição tributária será de:

A) R$ 44,00

B) R$ 67,68

C) R$ 211,68

D) R$ 144,00



42. (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



43. (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



44. (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



45. (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.





46. (Consulplan/Exame CFC/2020.1)

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:

a) Intangíveis.

b) Ágio.

c) Estoque.

d) Equivalência patrimonial.



47. (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



48. (Consulplan/Exame CFC/2020.1)

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:

a) R$ 150.000,00

b) R$ 126.000,00

c) R$ 180.000,00

d) R$ 54.000,00



49. (Consulplan/Exame CFC/2020.1)

Sobre o valor e publicidade dos serviços profissionais do contador, assinale a afirmativa
INCORRETA.

a) 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.

b) 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.

c) 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.

d) 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.



50. (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



51. (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).





52. (Consulplan/Exame CFC/2020.1)

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:

a) Desgaste pelo uso.

b) Ação da natureza.

c) Amortização do intangível.

d) Obsolescência.



53. (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



54. (Consulplan/Exame CFC/2020.1)

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.

a) 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.

b) 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.

c) 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.

d) 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.



55. (Consulplan/Exame CFC/2020.1)

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:

a) R$ 130.000,00

b) R$ 50.000,00

c) R$ 100.000,00

d) R$ 115.000,00



56. (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



57. (Consulplan/Exame CFC/2020.1)

Uma Sociedade Empresária apresentou, em outubro de 2017, as seguintes
informações relativas a operações de compras e vendas de mercadorias realizadas
no período:

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:

a) R$ 9.860,00 b) R$ 4.988,00 c) R$ 4.914,00 d) R$ 4.872,00





58. (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



59. (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.



60. (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



61. (Consulplan/Exame CFC/2020.1)

Sabe-se que Augusto Donato é proprietário de um imóvel locado a Fabiana e André Luís,
ou seja, tratam-se 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

a) I, II e IV, apenas. b) I, II, III e IV. c) III e IV, apenas. d) I e III, apenas.



62. (Consulplan/Exame CFC/2020.1)
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 investidor-anjo. 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
a) V, F, V, F.
b) V, V, V, V.
c) F, V, F, V.
d) F, F, F, F.



Art. 61-A. Para incentivar as atividades de inovação e os investimentos produtivos, a
sociedade enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos
desta Lei Complementar, poderá admitir o aporte de capital, que não integrará o capital
social da empresa.

§ 2o O aporte de capital poderá ser realizado por pessoa física ou por pessoa jurídica,
denominadas investidor-anjo.

§ 4o O investidor-anjo:

I - não será considerado sócio nem terá qualquer direito a gerência ou voto na
administração da empresa;

II - não responderá por qualquer dívida da empresa, inclusive em recuperação judicial,
não se aplicando a ele o art. 50 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil;

III - será remunerado por seus aportes, nos termos do contrato de participação, pelo
prazo máximo de cinco anos

§ 5o Para fins de enquadramento da sociedade como microempresa ou empresa de
pequeno porte, os valores de capital aportado não são considerados receitas da
sociedade.



63. (Consulplan/Exame CFC/2020.1)
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
a) F, F, F, V.
b) F, F, V, V.
c) V, V, V, F.
d) V, V, F, F.



64. (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



65. (Consulplan/Exame CFC/2019.2) A Sociedade Empresária criada em janeiro de
2018, quando iniciou suas atividades, apresentou ao final do ano as seguintes contas
com seus respectivos saldos na sua contabilidade, após destinação do resultado
apurado.



A partir dos dados apresentados ao final do ano de 2018, o valor total do Ativo Não
Circulante Imobilizado é de:

A) R$ 40.200,00 B) R$ 53.700,00 C) R$ 54.200,00 D) R$ 67.700,00


