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1. (Consulplan/Exame CFC/2022.1) 

No mês de janeiro de 2022, a empresa A apresentou as seguintes transações:  

- Dia 04: recebimento de R$ 25.000,00, em dinheiro, referente à receita de vendas de 
mercadorias realizadas no mês anterior.  

- Dia 05: pagamento de R$ 15.000,00 para quitar obrigações registradas em Contas a 
Pagar no Passivo Circulante. Foram utilizados recursos de Caixa e Equivalentes de Caixa.  

- Dia 05: compra de mercadorias para venda por R$ 30.000,00, em dinheiro.  

- Dia 07: pagamento de R$ 23.000,00, em dinheiro, a fornecedores por compras de 
mercadorias para venda que foram realizadas no mês de novembro de 2021.  

- Dia 12: venda de mercadorias ao valor líquido de R$ 40.000,00. Desse valor, os clientes 
pagaram 70% à vista e o restante (30%) deveria ser pago no mês de fevereiro de 2022.  

- Dia 18: venda de mercadorias ao valor líquido de R$ 25.000,00, a prazo. O acordo 
estabelecia que o recebimento do valor dessa venda ocorreria em março de 2022.  
Outras informações:  

- Em janeiro de 2022, as Despesas Gerais e Administrativas reconhecidas foram de R$ 
9.000,00. Desse valor, R$ 8.000,00 deveriam ser pagos em fevereiro de 2022 e o 
restante, R$ 1.000,00, se tratava de despesas de depreciação.  

- O estoque inicial de mercadorias para venda no mês de janeiro de 2022 foi de R$ 
27.000,00. A empresa encerrou o mês de janeiro de 2022 com R$ 23.000,00 em estoque 
de mercadorias para venda.  

- O saldo inicial em Caixa e Equivalentes de Caixa no mês de janeiro de 2022 foi de R$ 
53.000,00.  

Considerando exclusivamente as informações apresentadas e de acordo com NBC TG 26 
(R5) – Apresentação das Demonstrações Contábeis, ao encerrar o exercício do mês de 
janeiro em 31/01/2022, o Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro foi de:   

A) − R$ 1.000,00  

B) R$ 7.000,00  

C) R$ 22.000,00  

D) R$ 47.000,00 

Comentários: 

Vamos fazer a elaboração da demonstração do resultado do exercício: 

Demonstração do resultado do exercício 

Receita de vendas  R$                     65.000,00  

(-) CMV -R$                    34.000,00  

Lucro bruto  R$                     31.000,00  

(-) Despesas gerais e administrativas -R$                       9.000,00  

Resultado antes dos tributos sobre o lucro  R$                     22.000,00  

   

Apuração do CMV 

Estoque Inicial  R$                     27.000,00  



 

 

3 

Compras líquidas  R$                     30.000,00  

Estoque final -R$                    23.000,00  

Custo das mercadorias vendidas  R$                     34.000,00  

Gabarito → C.  

 

2. (Consulplan/Exame CFC/2022.1) 

No dia 13/04/2022, uma sociedade empresária efetuou uma compra de mercadorias 
para revenda junto ao Fornecedor X (nacional) no valor de R$ 28.000,00, para 
pagamento por meio de uma única duplicata, de mesmo valor, com vencimento em 
13/06/2022. Essas mercadorias, adquiridas do Fornecedor X, foram incorporadas 
imediatamente aos estoques de mercadorias para revenda da sociedade empresária.  

Também, no dia 13/04/2022, com recursos de sua conta bancária no Banco A, a 
sociedade empresária realizou uma transferência de R$ 17.000,00 para o Fornecedor Z 
(nacional) como adiantamento do pagamento por compras de mercadorias para 
revenda (mercadorias que seriam recebidas ao longo de seis meses a contar da data da 
compra).  

Considerando exclusivamente as informações disponibilizadas, a legislação e 
normativos vigentes, assinale a alternativa com os lançamentos contábeis que a 
sociedade empresária deveria realizar para o correto registro das transações no dia 
13/04/2022. (Desconsidere qualquer incidência de tributos.) 

 

Comentários: 

Neste caso, temos o seguinte: 

Operação 1: Compra de mercadoria a prazo, a ser paga no curto prazo, no valor de R$ 
28.000,00. O lançamento é o que se segue: 

 

Operação 2: Neste caso, temos o adiantamento para um fornecedor, logo, há direito a 
receber determinada mercadoria posteriormente.  
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Faz-se importante salientar que o adiantamento, nesta hipótese, classifica-se junto à 
conta específica, que é o estoque, e não como um direito geral no ativo circulante.  

 

Com efeito, o gabarito da questão é a letra d.  

 

Gabarito → D.  

 

3. (Consulplan/Exame CFC/2022.1) 

As seguintes operações de compras e de vendas da mercadoria A foram realizadas por 
uma sociedade empresária no mês de fevereiro de 2022: 

 

O valor do saldo inicial em estoque de mercadorias no mês de fevereiro de 2022 
corresponde a zero.  

A sociedade empresária utiliza o critério do custo médio ponderado como critério de 
valoração do estoque da mercadoria A.  

Considerando exclusivamente as informações apresentadas e o disposto na NBC TG 16 
(R2) – Estoques, assinale o valor do custo das mercadorias vendidas apurado no 
encerramento do mês de fevereiro de 2022.  

A) R$ 6.508,33  

B) R$ 6.650,00  

C) R$ 6.943,75  

D) R$ 8.150,00 

Comentários: 

Aqui, temos de simplesmente montar a tabela de controle de estoques.  

 

Data Quant Valor Unit Saldo Quant Valor Unit Saldo Quant Valor Unit Saldo

8 1.000               2,00R$            2.000,00R$    1.000               2,00R$            2.000,00R$    

10 500                  2,30R$            1.150,00R$    1.500               2,10R$            3.150,00R$    

11 -R$              1.000               2,10R$            2.100,00R$    500                  2,10R$            1.050,00R$    

16 1.250               2,80R$            3.500,00R$    1.750               2,60R$            4.550,00R$    

17 -R$              500                  2,60R$            1.300,00R$    1.250               2,60R$            3.250,00R$    

24 -R$              1.250               2,60R$            3.250,00R$    

25 500                  3,00R$            1.500,00R$    500                  3,00R$            1.500,00R$    

-R$              6.650,00R$    CMV
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Existe, contudo, uma forma mais rápida de resolver essa questão.  

Basta ver quantas mercadorias saíram ao todo: 

 

Se pegarmos as entradas dos dias 8 a 16, veremos que dá exatamente a mesma quantia: 

 

Assim, todas as mercadorias adquiridas foram vendidas. E, para calcular o CMV, basta 
fazer: 

 

Gabarito → B.  

 

4. (Consulplan/Exame CFC/2022.1) 

A Companhia Alfa S.A. adquiriu 100% de participação da Companhia Gama S.A. A 
contraprestação transferida em troca dessa participação foi de R$ 1.300.000,00, em 
dinheiro. Os ativos identificáveis adquiridos e os passivos assumidos por Alfa constavam 
no Balanço Patrimonial apresentado por Gama, e foram assim mensurados para fins de 
fechamento do negócio:  

a) Ativos Identificáveis Adquiridos (Ativo Circulante + Ativo Não Circulante) R$ 
970.000,00; e,   

b) Passivos Assumidos (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) R$ 300.000,00.   

Sabe-se que Alfa mensurou os ativos identificáveis adquiridos e os passivos assumidos 
de Gama pelos respectivos valores justos da data da aquisição e não foram encontradas 
divergências em relação aos seus valores contábeis.  

Admitindo que, antes da aquisição, as duas entidades não tinham qualquer tipo de 
participação/relação uma com a outra e, considerando somente as informações 
apresentadas, além das disposições da NBC TG 15 (R4) – Combinação de Negócios, na 
data da aquisição, a Companhia Alfa S.A. deveria reconhecer:   

A) R$ 630.000,00 de Goodwill.  

B) R$ 630.000,00 de Mais-Valia.  

C) R$ 630.000,00 de Menos-Valia.  

11                     1.000               

17                     500                  

24                     1.250               

Total 2.750               

8                       1000,00

10                     500,00

16                     1250,00

Total 2750,00

Dia Quantidade Valor Aquis. Total

8                       1000,00 2,00R$            2.000               

10                     500,00 2,30R$            1.150               

16                     1250,00 2,80R$            3.500               

Total 2750,00 CMV 6.650               
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D) R$ 630.000,00 de Compra Vantajosa. 

Comentários: 

A aquisição, na questão em tela, foi de 100%. Portanto, trata-se de aquisição de 
controle.  

O valor pago de R$ 1.300.000,00.  

O valor justo é a diferença entre o valor justo dos ativos e dos passivos: R$ 970.000 – R$ 
300.000 = R$ 670.000,00. 

A questão cita que: Sabe-se que Alfa mensurou os ativos identificáveis adquiridos e os 
passivos assumidos de Gama pelos respectivos valores justos da data da aquisição e 
não foram encontradas divergências em relação aos seus valores contábeis.  

Isso implica dizer que os valores justos são iguais aos valores contábeis na aquisição em 
tela.  

Agora é só calcular o que a questão pede lembrando que: 

Valor pago – valor justo = Goodwill → 1.300.000 – 670.000 = 630.000,00  

Valor justo – valor contábil = Mais valia → 670.000 – 670.000 = 0,00 

Gabarito → A.  

 

5. (Consulplan/Exame CFC/2022.1) 

Uma sociedade empresária adquiriu um ativo imobilizado e o reconheceu 
imediatamente em seu patrimônio ao Valor de Custo de R$ 40.000,00. No momento do 
reconhecimento inicial, o ativo estava plenamente disponível para uso e a sociedade 
empresária estimou que a vida útil do ativo seria limitada em cinco anos. Ao final dessa 
vida útil – após deduzir as despesas estimadas de venda, a sociedade empresária espera 
obter o valor de R$ 16.000,00 com a venda do ativo, considerado muito significativo e 
material para a sociedade.  

Sabe-se que a sociedade empresária utiliza o método das quotas constantes, para 
depreciar e apropriar mensalmente as despesas de depreciação ao ativo em questão.  

Assim, considerando exclusivamente as informações apresentadas e o disposto na NBC 
TG 27 (R4) – Ativo Imobilizado, assinale o valor contábil esperado para esse ativo, 
imediatamente após o encerramento do trigésimo terceiro mês de seu uso.  

A) R$ 10.800,00  

B) R$ 13.200,00  

C) R$ 24.000,00  

D) R$ 26.800,00 

Comentários: 

Outra questão bem tranquila. 

Valor de aquisição  R$             40.000,00  

(-) Valor residual -R$             16.000,00  
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Valor depreciável  R$             24.000,00  

Vida útil (5 anos x 12 meses) 60 

Depreciação mensal (R$ 24.000/60)  R$                   400,00  

Depreciação acumulada após 33 meses (R$ 400 x 33)  R$             13.200,00  

  

Valor de aquisição  R$             40.000,00  

(-) Depreciação acumulada -R$             13.200,00  

Valor contábil (pós 33 meses)  R$             26.800,00  

Gabarito → D.  

 

6. (Consulplan/Exame CFC/2022.1) 

Passando por necessidades de caixa, uma sociedade empresária realizou as seguintes 
operações junto ao Banco A no dia 01/04/2022:  

Captação de empréstimo:  

Valor do principal:     R$ 100.000,00.  

Data de vencimento do empréstimo: 01/04/2023 (pagamento do principal acrescido de 
juros/encargos financeiros).  

Juros/encargos financeiros devidos:   R$ 26.824,18.   

Desconto de duplicata antes de seu vencimento:  

Valor da duplicata no vencimento:   R$ 30.000,00.  

Data de vencimento da duplicata: 01/10/2022.  

Juros/Encargos financeiros devidos em virtude da taxa de desconto simples comercial 
cobrada pelo banco:     R$ 3.600,00. 

Outras informações:  

- O valor do empréstimo e o valor líquido da operação de desconto de duplicata foram 
creditados ainda no dia 01/04/2022, na conta corrente da sociedade empresária no 
Banco A.  

- O exercício social da sociedade empresária ocorre de 01/01 a 31/12 a cada ano.  

- A sociedade empresária adota o ano comercial de 360 dias em todas as suas transações 
financeiras.   

Considerando exclusivamente as informações apresentadas, assinale a alternativa com 
os lançamentos contábeis que a sociedade empresária deverá realizar para refletirem, 
em 01/04/2022, o reconhecimento inicial das transações de captação do empréstimo e 
de desconto de duplicata. (Desconsidere qualquer incidência de impostos.) 
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Comentários: 

O primeiro ponto é lembrar que os juros são lançados no resultado de acordo com o 
regime de competência e nunca de uma vez no resultado do exercício.  

Assim, qualquer alternativa que faça essa alusão já deve ser descartada. 

 

Cabe notar ainda que a correta classificação da conta duplicatas descontadas, hoje, é no 
passivo. Corriqueiramente, as bancas tentam fazer pegadinhas, classificando-a no ativo, 
o que está errado.  

 



 

 

9 

Outro ponto é que sempre que uma questão trouxer valores conhecidos de encargos 
financeiros, devemos fazer o lançamento, e ir apropriando paulatinamente no 
resultado. Por isso, a letra a também está errada.  

 

Resta a letra c, que é o nosso gabarito.  

Quanto à capitação do empréstimo, o valor do principal entra na conta da empresa e os 
encargos a transcorrer ficam registrados em conta do passivo (retificadora): 

 

Por fim, as duplicatas descontadas já são registradas líquido de juros e os encargos ficam 
também como conta retificadora do passivo: 

 

Com isso, nosso gabarito é a letra c.  

Gabarito → C.  
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7. (Consulplan/Exame CFC/2022.1) 

As informações seguintes foram obtidas junto a uma sociedade empresária e constavam 
no contracheque do gerente de loja (funcionário X) no encerramento do exercício do 
mês de março/2022. 

 

Outras informações:  

- A sociedade empresária efetua o pagamento do salário do funcionário X até o 5º dia 
útil do mês subsequente ao encerramento de cada exercício mensal.  

- O funcionário X tem registro na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) junto 
à sociedade empresária.  

- Os descontos de INSS (contribuição previdenciária do funcionário) e IRRF (imposto de 
renda retido na fonte) são valores que a sociedade empresária recolhe e efetua o 
pagamento, respectivamente, ao Instituto Nacional de Seguro Social e à Receita Federal.  

- O FGTS é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço que a sociedade empresária 
deposita em conta bancária vinculada ao funcionário X.   

Considerando somente as informações apresentadas, assinale a alternativa que 
evidencia os lançamentos contábeis que a sociedade empresária deverá realizar no 
encerramento do exercício do mês de março/2022, para registro das obrigações 
constantes no contracheque do funcionário X. 

 

Comentários: 
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Uma vez que o enunciado nos disse que “a sociedade empresária efetua o pagamento 
do salário do funcionário X até o 5º dia útil do mês subsequente ao encerramento de 
cada exercício mensal”, o valor não sairá do caixa.  

Assim, podemos eliminar prontamente a letra a e a letra c. 

O salário é despesa da empresa, assim como o FGTS.  

O desconto do INSS e do IRRF são, como o próprio enunciado salientou, valores que a 
sociedade empresária recolhe e efetua o pagamento, respectivamente, ao Instituto 
Nacional de Seguro Social e à Receita Federal. Não são despesas da empresa. 

O salário líquido será: 

Salário bruto  R$   3.636,00  

(-) Desconto INSS -R$      345,32  

(-) Desconto IRRF -R$      138,80  

Salário líquido  R$   3.151,88  

Assim, nosso gabarito será: 

 

Gabarito → B.  

 

8. (Consulplan/Exame CFC/2022.1) 

As seguintes informações dizem respeito à Entidade A e se referem ao exercício social 
de 2021:  

- A entidade adquiriu um imóvel a ser ocupado por ela para fins administrativos. Esse 
imóvel foi adquirido por R$ 40.000,00 com recursos do caixa.  

- Os seus estoques de mercadorias para venda diminuíram R$ 32.000,00 em relação ao 
exercício social encerrado em 2020.  

- A entidade reconheceu R$ 16.000,00 como despesa de depreciação do exercício.  

- Em relação ao exercício social encerrado em 2020, as suas contas a pagar a 
fornecedores aumentaram R$ 8.000,00 e obrigações sociais e trabalhistas diminuíram 
R$ 4.000,00.  

- Em relação ao exercício social encerrado em 2020, as contas a receber de clientes 
aumentaram R$ 20.000,00.  

- O resultado líquido da entidade ao encerrar o exercício foi um prejuízo de R$ 
30.000,00.  

Com base exclusivamente nas informações apresentadas e na Norma Brasileira de 
Contabilidade NBC TG 03 (R3) – Demonstração dos Fluxos de Caixa, assinale a alternativa 
correta. (Desconsidere qualquer incidência de tributos.)  
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A) R$ 2.000,00 foi o Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais no exercício 
social.  

B) R$ 16.000,00 foi o Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais no exercício 
social.  

C) R$ 38.000,00 foi o Caixa Líquido Consumido pelas Atividades Operacionais no 
exercício social.  

D) R$ 54.000,00 foi o Caixa Líquido Consumido pelas Atividades Operacionais no 
exercício social. 

Comentários: 

Vamos elaborar a demonstração dos fluxos de caixa: 

Fluxo das atividades operacionais  Valor  

Prejuízo líquido do exercício -R$      30.000,00  

Ajuste da conta depreciação  R$       16.000,00  

Aumento de contas a receber -R$      20.000,00  

Diminuição da conta estoques  R$       32.000,00  

Aumento de contas a pagar  R$         8.000,00  

Diminuição de obrigações sociais -R$        4.000,00  

Caixa gerado nas atividades operacionais  R$         2.000,00  

 

Fluxo das atividades de investimento  Valor  

Aquisição de imóvel -R$      40.000,00  

Caixa consumido nas atividades de investimento -R$      40.000,00  

Gabarito → A.  

 

9. (Consulplan/Exame CFC/2022.1) 

Uma indústria comercializa o Produto A e dá garantias contratuais aos clientes no 
momento da venda desse seu produto.  

Como política de produção e comercialização já adotada há alguns anos, os clientes 
estarão cobertos pelo custo da reparação ou até mesmo substituição, caso surjam 
defeitos no produto em até doze meses a contar da data da venda (evento que cria 
obrigação).  

A indústria vem trabalhando para aprimorar todo o processo produtivo do Produto A na 
busca de minimizar os acionamentos dessas garantias, mas, por meio de levantamento 
técnico com base em experiências passadas, é provável que alguns clientes acionem as 
garantias.  

Apesar do otimismo com a qualidade do seu produto, a indústria considera R$ 80.000,00 
uma estimativa confiável a ser utilizada no próximo exercício social para liquidar os 
custos de garantias para reparação ou substituição, caso sejam detectados defeitos em 
Produtos A vendidos.  
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Considerando-se exclusivamente as informações apresentadas e a NBC TG 25 (R2) – 
Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, a indústria deverá reconhecer 
o valor de R$ 80.000,00 como:  

A) Provisões para Garantias no Ativo Circulante.  

B) Provisões para Garantias no Passivo Circulante.  

C) Perda Estimada com Garantias no Passivo Circulante.  

D) Passivo Contingente em conta redutora no Ativo Circulante. 

Comentários: 

Neste caso, devemos constituir uma provisão para garantia no passivo circulante. 

Lembrando que provisões são passivos de prazo ou valor incerto. 

Vejamos alguns trechos do CPC 25 que são importantes para a solução da questão. 

Provisão é um passivo de prazo ou de valor incertos. 

14.  Uma provisão deve ser reconhecida quando:  

(a) a entidade tem uma obrigação presente (legal ou não formalizada) como resultado 
de evento passado;  

(b) seja provável que será necessária uma saída de recursos que incorporam benefícios 
econômicos para liquidar a obrigação; e  

(c) possa ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação. Se essas condições 
não forem satisfeitas, nenhuma provisão deve ser reconhecida. 

Exemplo 1 – Garantia  

Um fabricante dá garantias no momento da venda para os compradores do seu produto. 
De acordo com os termos do contrato de venda, o fabricante compromete a consertar, 
por reparo ou substituição, defeitos de produtos que se tornarem aparentes dentro de 
três anos desde a data da venda.  

De acordo com a experiência passada, é provável (ou seja, mais provável que sim do que 
não) que haverá algumas reclamações dentro das garantias.  

Obrigação presente como resultado de evento passado que gera obrigação – O evento 
que gera a obrigação é a venda do produto com a garantia, o que dá origem a uma 
obrigação legal.  

Saída de recursos envolvendo benefícios futuros na liquidação – Provável para as 
garantias como um todo (ver item 24).  

Conclusão – A provisão é reconhecida pela melhor estimativa dos custos para consertos 
de produtos com garantia vendidos antes da data do balanço (ver itens 14 e 24). 

Gabarito → B.  

10. (Consulplan/Exame CFC/2022.1) 

Uma sociedade empresária adquiriu uma máquina para uso, cuja data de início de 
operações foi em 01/07/2018, sobre a qual apresentou as seguintes informações: 
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Outras informações:  

- A sociedade empresária utiliza o método de depreciação linear.  

- Não houve indicativos de perda desde o início de suas operações até 31/12/2021.   

Considerando somente as informações apresentadas e de acordo com a NBC TG 27 (R4) 
– Ativo Imobilizado, o valor contábil líquido da máquina, em 31/12/2021, corresponde 
a:   

A) R$ 37.512,00  

B) R$ 44.545,50  

C) R$ 46.890,00  

D) R$ 52.360,50 

Comentários: 

O gabarito dado pela douta banca examinadora foi a letra d. Contudo, não merece 
prosperar pelos motivos abaixo expostos. O cálculo apresentado pelo examinador foi o 
seguinte: 

Valor aquisição 154.000,00 

Tributos recuperáveis -18.480,00 

Tributos não recuperáveis 15.400,00 

Gastos iniciais de transporte 1.580,00 

Gastos de instalação 3.800,00 

Valor contábil 156.300,00 

E depois: 

Valor contábil 156.300,00 

Valor residual -7.815,00 

Valor depreciável 148.485,00 

E, por fim, a depreciação: 

Depreciação anual 29.697,00 

Depreciação 2018 14.848,50 

Depreciação 2019 29.697,00 

Depreciação 2020 29.697,00 

Depreciação 2021 29.697,00 

O cálculo do valor contábil será: 

Valor aquisição 156.300,00 

Depreciação acumulada -                103.939,50  
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Valor contábil 52.360,50 

E chegamos à letra a.  

Mas este cálculo não merece prosperar. Existem duas hipóteses para o valor da 
máquina, que não ficaram claras no enunciado da questão: 

1 - Os dois tributos já estão inclusos no valor da máquina.  

2 - Os dois tributos não estariam inclusos no valor da máquina.  

Sabemos que os tributos recuperáveis devem ser compensados junto ao Fisco e, por 
isso, expurgados do valor de venda.  

Diferente tratamento damos aos tributos não recuperáveis, que devem compor o custo 
de aquisição do imobilizado.  

Então, supondo a primeira hipótese, em que os tributos já estão inclusos no valor da 
mercadoria, devemos retirar os tributos recuperáveis e nada fazer com os tributos não 
recuperáveis, afinal, eles já estão inclusos no valor do imobilizado.  

Os cálculos ficariam assim: 

Valor aquisição 154.000,00 

Tributos recuperáveis -18.480,00 

Tributos não recuperáveis 0,00 

Gastos iniciais de transporte 1.580,00 

Gastos de instalação 3.800,00 

Valor contábil 140.900,00 

E depois: 

Valor contábil 140.900,00 

Valor residual -7.815,00 

Valor depreciável 133.085,00 

E, por fim, a depreciação: 

Depreciação anual 26.617,00 

Depreciação 2018 13.308,50 

Depreciação 2019 26.617,00 

Depreciação 2020 26.617,00 

Depreciação 2021 26.617,00 

O cálculo do valor contábil será: 

Valor aquisição 140.900,00 

Depreciação acumulada -                  93.159,50  

Valor contábil 47.740,50 

Não há resposta correta. 

Já no segundo caso, em que nenhum tributo estivesse incluso, o que deveríamos fazer 
é somar os tributos não recuperáveis e nada fazer com os tributos recuperáveis, afinal, 
estes não estão inclusos e nem comporão o custo do ativo imobilizado. O cálculo ficará 
da seguinte forma: 
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Valor aquisição 154.000,00 

Tributos recuperáveis 0,00 

Tributos não recuperáveis 15.400,00 

Gastos iniciais de transporte 1.580,00 

Gastos de instalação 3.800,00 

Valor contábil 174.780,00 

E depois: 

Valor contábil 174.780,00 

Valor residual -7.815,00 

Valor depreciável 166.965,00 

E, por fim, a depreciação (20%): 

Depreciação anual 33.393,00 

Depreciação 2018 16.696,50 

Depreciação 2019 33.393,00 

Depreciação 2020 33.393,00 

Depreciação 2021 33.393,00 

O cálculo do valor contábil será: 

Valor aquisição 174.780,00 

Depreciação acumulada -                116.875,50  

Valor contábil 57.904,50 

Não há resposta correta. 

Por isso, por não conter alternativa correta, solicitamos a anulação da questão.  

Gabarito Preliminar → D.  

Solicitação → Anulação.  
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11. (Consulplan/Exame CFC/2022.1) 

Uma sociedade empresária apresentou, ao final do exercício social de 2021, as seguintes 
informações sobre o estoque de mercadorias para revenda: 

 

Informações adicionais: 
 

• Não existem estoques iniciais de nenhuma das mercadorias. 

• Os estoques estão registrados pelo custo de aquisição. 

• As mercadorias são avaliadas separadamente. 
 
Considerando somente as informações apresentadas e o disposto na NBC TG 16 (R2) – Estoques, 
o valor de Perdas Estimadas para Redução ao Valor Recuperável e o valor de Estoques de 
Mercadorias para Revenda, assinale a composição do valor contábil líquido de cada tipo de 
mercadoria em 31/12/2021. 
 

 

 

Comentários: 

O gabarito dado pela banca foi a letra a. Contudo, tal questão não possui alternativa 
correta e merece ser anulada, pelos fatos abaixo.  

Segundo o CPC 16, em suas definições: 

Valor realizável líquido é o preço de venda estimado no curso normal dos negócios deduzido 

dos custos estimados para sua conclusão e dos gastos estimados necessários para se 

concretizar a venda. 

Assim, o enunciado nos diz, na tabela, que o preço de venda já é líquido (preço de venda 

LÍQUIDO estimado), isto é, os custos necessários para a venda já estão subtraídos.  
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Desta forma, não há que se fazer a subtração dos custos necessários para a venda, pois, como 

frisamos, o enunciado já apresentou o preço de venda líquido estimado, e, conforme teor do 

CPC 16, já extrai o custo necessário para venda.  

Neste caso, utilizando a regra do CPC 16, item 9, que narra: 

9.  Os estoques objeto deste Pronunciamento devem ser mensurados pelo valor de custo ou 

pelo valor realizável líquido, dos dois o menor. 

Teríamos: 

   Mercadoria A   Mercadoria B  

Preço de venda líquido estimado  R$        7.000,00   R$       2.000,00  

Custo do estoque  R$        5.000,00   R$       1.000,00  

Avaliação no balanço  R$        5.000,00   R$       1.000,00  
 

Assim, os estoques ficaram mensurados por R$ 5.000,00 e por R$ 1.000,00, uma vez que 

ambos são menores do que os valores de realização. Mas não há resposta para tanto.  

Desta forma, solicitamos a anulação da questão em tela, por não conter gabarito correto.  

Gabarito Preliminar → A. 

Solicitação → Anulação.  

 

12. (Consulplan/Exame CFC/2022.1) 

Uma empresa comercial realizou as seguintes operações em março de 2022: 

- Adquiriu mercadorias para revenda por R$ 36.400,00. 

- Arcou com custos de transporte das mercadorias adquiridas no valor de R$ 580,00. 

- Vendeu por R$ 50.960,00 parte das mercadorias adquiridas. 

Outras informações: 

- As operações ocorreram dentro do mesmo Estado, sendo a alíquota interna do ICMS de 18%, 

sem variações nas operações de compra e venda das mercadorias. 

- A apuração do imposto é feita pelo regime normal (ICMS Normal). 

- Havia um saldo de ICMS a Recuperar no valor de R$ 1.300,00. 

Considerando que essas foram as únicas operações ocorridas no período, após a apuração do 

ICMS referente a março de 2022, a empresa apresentará: 

A) ICMS a Recolher de R$ 1.216,40. 

B) ICMS a Recolher de R$ 1.320,80. 

C) ICMS a Recuperar de R$ 2.516,40. 

D) ICMS a Recuperar de R$ 3.816,40. 

Recurso:  
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O gabarito dado pela douta banca examinadora foi a letra A. Contudo, solicitamos a anulação 

das questões pelos motivos abaixo expostos.  

O cálculo apresentado foi o seguinte:  

Compra  R$                                  36.400,00  

Custo transporte  R$                                        580,00  

ICMS 18% 

ICMS a Recuperar  R$                                    6.656,40  

ICMS A Recuperar Inicial  R$                                    1.300,00  

Saldo de ICMS a Recuperar  R$                                    7.956,40  

Venda  R$                                  50.960,00  

ICMS 18% 

ICMS a Recolher  R$                                    9.172,80  

Apuração final (ICMS a recolher)  R$                                    1.216,40  

 

Ocorre que, neste caso, houve presunção da banca de que o custo de transporte 
comporia a base de cálculo do ICMS, quando, na realidade, nem sempre isso ocorrerá.  

As operações ocorrem dentro de um mesmo estado. Contudo, caso o custo de 
transporte seja dentro de um mesmo município e realizado por prestadora de serviço 
de transporte, não há que se falar na incidência de ICMS e sim de ISS.  

Na Lei Complementar 116/2003, que traz disposições gerais sobre o ISS, temos em seu 
anexo, item 16, que: 

Lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003. 

16 – Serviços de transporte de natureza municipal. 

Portanto, o transporte de natureza municipal é base de cálculo do ISS, de competência 
municipal, e não do ICMS.  

A questão não foi clara ao dizer por quem foi realizado o serviço de transporte. Apenas 

que o comprador “arcou com custos de transporte das mercadorias adquiridas no valor de R$ 

580,00”. 

Mas quem realizou o transporte? 

- A própria empresa ou transportadora em transporte intermunicipal? Hipótese de incidência 

do ICMS. 

- Empresa transportadora em transporte intramunicipal? Hipótese de incidência do ISS.  

Daí que, neste último caso, teríamos o seguinte cálculo:  

Compra  R$                                  36.400,00  

ICMS 18% 

ICMS a Recuperar  R$                                    6.552,00  

ICMS A Recuperar Inicial  R$                                    1.300,00  

Saldo de ICMS a Recuperar  R$                                    7.852,00  

Venda  R$                                  50.960,00  
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ICMS 18% 

ICMS a Recolher  R$                                    9.172,80  

Apuração final (ICMS a recolher)  R$                                    1.320,80  

 

Assim, o gabarito pode ser tanto a letra A, como a letra B. Faltam informações no 
enunciado para que possamos responder com pouco mais de convicção, pelo que 
solicitamos a anulação da respectiva questão. 

Gabarito Preliminar → A.      Solicitação → Anulação. 

 

13. (Consulplan/Exame CFC/2022.1) 

Uma sociedade empresária registrou as seguintes transações no exercício social de 2021: 

- Venda de Mercadorias por R$ 300.000,00, com incidência de tributos sobre o faturamento no 

valor de R$ 54.000,00. 

- Cancelamento de parte da Venda de Mercadorias no valor de R$ 1.500,00. 

- Custo das Mercadorias Vendidas no valor de R$ 150.000,00. 

- Despesas comerciais incorridas no valor de R$ 15.000,00. 

- Despesas administrativas incorridas no valor de R$ 38.000,00. 

- Despesas financeiras incorridas no valor de R$ 6.500,00 e Receitas Financeiras realizadas no 

valor de R$ 16.000,00. 

- Imposto de Renda e Contribuição Social incidentes sobre o lucro do exercício no valor de R$ 

16.500,00. 

Considerando somente as informações apresentadas e o disposto na NBC TG 26 (R5) – 

Apresentação das Demonstrações Contábeis, os valores do Resultado antes dos Tributos sobre 

o Lucro e do Resultado Líquido a serem evidenciados na Demonstração do Resultado em 

31/12/2021 serão, respectivamente: 

A) R$ 32.000,00; R$ 15.500,00 

B) R$ 51.000,00; R$ 34.500,00 

C) R$ 81.000,00; R$ 64.500,00 

D) R$ 94.500,00; R$ 41.500,00 

Comentários: 

Cálculo da questão: 
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O gabarito da banca foi a letra B (R$ 51.000 e R$ 34.500). Todavia, a questão não tem resposta 

correta.  

Isso por que o cancelamento de vendas no valor de R$ 1.500,00 deve subtrair também a base 

de cálculo dos tributos sobre o faturamento.  

Uma vez que no cancelamento de vendas o negócio jurídico é desfeito, não há que se falar na 

existência de tributos sobre este montante. Assim, deveríamos fazer o ajuste respectivo na carga 

tributária.  

R$ 54.000,00 representa uma carga tributária de 18% sobre R$ 300.000,00.  

Com o cancelamento das vendas, a carga final deveria ser (300.000 – 1.500) x 18% = 53.730,00. 

A DRE ficaria: 

Venda de mercadorias  R$ 300.000,00 

Cancelamento de vendas -R$ 1.500,00 

Tributos sobre o faturamento -R$ 53.730,00 

Receita líquida R$ 244.770,00 

CMV -R$ 150.000,00 

Lucro bruto R$ 94.770,00 

Despesas comerciais -R$ 15.000,00 

Despesas administrativas -R$ 38.000,00 

Lucro antes das receitas e despesas 
financeiras 

R$ 41.770,00 

Resultado financeiro R$ 9.500,00 

Lucros antes dos tributos R$ 51.270,00 

Tributos sobre o lucro -R$ 16.500,00 

Resultado líquido R$ 34.770,00 

 

Portanto, não há resposta correta para a questão, solicitando-se, assim, a anulação do 

respectivo item.  

Gabarito Preliminar → B.      Solicitação → Anulação.  

Venda de mercadorias R$ 300.000,00

Cancelamento de vendas -R$ 1.500,00

Tributos sobre o faturamento -R$ 54.000,00

Receita líquida R$ 244.500,00

CMV -R$ 150.000,00

Lucro bruto R$ 94.500,00

Despesas comerciais -R$ 15.000,00

Despesas administrativas -R$ 38.000,00

Lucro antes das receitas e despesas financeiras R$ 41.500,00

Resultado financeiro R$ 9.500,00

Lucros antes dos tributos R$ 51.000,00

Tributos sobre o lucro -R$ 16.500,00

Resultado líquido R$ 34.500,00
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14. (Consulplan/Exame CFC/2022.1) 

Uma sociedade empresária iniciou suas atividades em janeiro de 2021 e, ao final de dezembro 

de 2021, apresentou o seguinte Balancete de Verificação: 

 

Considerando somente os dados apresentados e de acordo com a NBC TG 16 (R5) – 
Apresentação das Demonstrações Contábeis e a Lei nº 6.404/76 – Lei das Sociedades 
por Ações, após a apuração do resultado do exercício serão evidenciados no Balanço 
Patrimonial em 31/12/2021: 

A) Ativo Circulante de R$ 31.900,00 e Passivo Circulante de R$ 9.100,00. 

B) Passivo Circulante de R$ 15.500,00 e Patrimônio Líquido de R$ 30.000,00. 

C) Ativo não Circulante de R$ 43.000,00 e Passivo não Circulante de 37.400,00. 

D) Passivo não Circulante de R$ 19.100,00 e Patrimônio Líquido de R$ 22.600,00. 

Comentários: 

Vamos elaborar o balanço: 
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Gabarito → A.  

 

15. (Consulplan/Exame CFC/2022.1) 

Uma companhia aérea foi acionada na Justiça por um passageiro que teve sua bagagem 
extraviada. Os contadores da companhia aérea julgaram que a perda da causa na Justiça 
era provável e conseguiam estimar o valor da obrigação de modo confiável. Assinale, a 
seguir, o tratamento contábil da causa pela contabilidade da companhia aérea. A) Nada 
deve ser feito. 

B) Evidenciação em nota explicativa, apenas. 

C) Reconhecimento de passivo e de despesa, apenas. 

D) Reconhecimento de passivo e redução de caixa, apenas. 

Comentários: 

O gabarito dado pela banca examinadora foi a letra c (reconhecimento de passivo e de despesa, 

apenas).  

Contudo, vai de encontro ao que dispõe a NBC TG 25 – Provisões, passivo contingente e ativo 

contingente.  

A citada norma estabelece que as provisões também devem ser evidenciadas em notas 

explicativas. Tanto o é que é há um capítulo apenas para tratar das divulgações pertinentes.  

Segundo o Pronunciamento: 

84.  Para cada classe de provisão, a entidade deve divulgar:  

(a) o valor contábil no início e no fim do período;  

Ativo Circulante Valores Passivo Circulante Valores

Caixa 3.500,00R$            Fornecedores 2.100,00R$            

Bancos 9.200,00R$            Contas a pagar 2.600,00R$            

Duplicatas a receber 4.600,00R$            Duplicatas descontadas 1.100,00R$            

Adiantamento a fornecedores 6.500,00R$            Impostos a recolher 1.500,00R$            

Mercadorias para revenda 6.800,00R$            Adiantamento duplicatas a receber 1.800,00R$            

Impostos a recuperar 1.300,00R$            Total PC 9.100,00R$            

Total AC 31.900,00R$          Passivo Não Circulante Valores

Ativo Não Circulante - Imobilizado Valores Empréstimos de longo prazo 6.400,00R$            

Móveis e utensílio 18.200,00R$          Título de longo prazo 11.600,00R$          

Depreciação acumulada 3.200,00-R$            Total PNC 18.000,00R$          

Veículos 19.600,00R$          Patrimônio Líquido Valores

Depreciação acumulada 2.000,00-R$            Capital social 30.000,00R$          

Total ANC Imob 32.600,00R$          Lucros acumulados 7.400,00R$            

Total PL 37.400,00R$          

Total do ativo 64.500,00R$          Total do passivo + PL 64.500,00R$          

Receita de vendas 200.000,00R$        

(-) Impostos sobre vendas 17.000,00-R$          

(-) CMV 105.000,00-R$        

(-) Despesas administrativos 49.000,00-R$          

(-) Despesas financeiras 7.600,00-R$            

(-) IR/CSLL 14.000,00-R$          

Lucro líquido do exercício 7.400,00R$            

DRE
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(b) provisões adicionais feitas no período, incluindo aumentos nas provisões existentes;  

(c) valores utilizados (ou seja, incorridos e baixados contra a provisão) durante o 

período;  

(d) valores não utilizados revertidos durante o período; e  

(e) o aumento durante o período no valor descontado a valor presente proveniente da 

passagem do tempo e o efeito de qualquer mudança na taxa de desconto.  

Não é exigida informação comparativa.  

85.  A entidade deve divulgar, para cada classe de provisão:  

(a) uma breve descrição da natureza da obrigação e o cronograma esperado de 

quaisquer saídas de benefícios econômicos resultantes; 

 (b) uma indicação das incertezas sobre o valor ou o cronograma dessas saídas. Sempre 

que necessário para fornecer informações adequadas, a entidade deve divulgar as 

principais premissas adotadas em relação a eventos futuros, conforme tratado no item 

48; e  

(c) o valor de qualquer reembolso esperado, declarando o valor de qualquer ativo que 

tenha sido reconhecido por conta desse reembolso esperado. 

Portanto, é errado dizer que as provisões são reconhecidas apenas em passivo e despesas, 

uma vez que também devem ser evidenciadas em notas explicativas.  

Não há, assim, resposta correta para o presente item.  

Gabarito Preliminar → C.  

Solicitação → Anulação.  

 

16. (Consulplan/Exame CFC/2022.1) 

Em 01/01/X0, uma empresa adquiriu um ar-condicionado para utilizar em seu escritório 
por R$ 4.000,00 à vista. A empresa pagou o frete de R$ 200,00 e a instalação de R$ 
1.600,00. Na data, a empresa esperava utilizar o ar-condicionado durante oito anos e 
vendê-lo por R$ 1.000,00. Considerando as informações disponibilizadas, a despesa 
anual de depreciação do ar-condicionado será de: 

A) R$ 375,00 

B) R$ 400,00 

C) R$ 575,00 

D) R$ 600,00 

Comentários: 

Acho que essa foi uma das questões mais tranquilas da prova. Basta fazer o cálculo 
seguinte: 

Valor de aquisição  R$             4.000,00  
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Frete  R$                 200,00  

Instalação  R$             1.600,00  

Valor de aquisição final  R$             5.800,00  

(-) Valor residual -R$            1.000,00  

Valor depreciável  R$             4.800,00  

Depreciação anual (R$ 4.800/8)  R$                 600,00  

Gabarito → D.  

 

17. (Consulplan/Exame CFC/2022.1) 

Em 31/12/X0, uma empresa apresentou prejuízo. Como havia perspectivas de lucros 
futuros, a empresa reconheceu um crédito fiscal, contabilizando-o como imposto de 
renda diferido, de acordo com as diretrizes do NBC TG 32 (R4) – Tributos sobre o Lucro. 
Assinale, a seguir, a opção que indica onde deve ser contabilizado o crédito fiscal no 
balanço patrimonial da empresa, de acordo com a NBC TG 26 (R5) – Apresentação das 
Demonstrações Contábeis. 

A) Ativo circulante. 

B) Passivo circulante. 

C) Passivo não circulante. 

D) Ativo realizável a longo prazo. 

Comentários: 

Os prejuízos fiscais podem ser compensados futuramente, no valor de 30%, da base de 
cálculo valor do imposto devido, com base no lucro real. 

 Para tanto a empresa deve registrar esse crédito fiscal como conta do ativo não 
circulante realizável a longo prazo, já que representa um direito para a companhia. 

Gabarito → D.  

18. (Consulplan/Exame CFC/2022.1) 

Uma fabricante apresentou as seguintes informações sobre a produção e a venda do 
Produto A: 

 

Outras informações: 

- Em janeiro de 2022, o estoque inicial de unidades em produção e/ou produzidas do 
Produto A foi igual a zero. 

- A fabricante produz e comercializa somente o Produto A e trabalhou com sua 
capacidade normal de produção. 
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- A fabricante apropria seus custos pelo “Custeio por Absorção” na produção do Produto 
A. 

- Todo o processo de produção iniciado em cada mês foi finalizado dentro do próprio 
mês. 

- A fabricante utiliza o critério PEPS para valoração dos estoques do Produto A. 

Considerando exclusivamente as informações disponibilizadas e a Norma Brasileira de 
Contabilidade NBC TG 16 (R2) – Estoques, assinale o valor total do Custo dos Produtos 
Vendidos, respectivamente, no encerramento dos meses de janeiro, fevereiro e março 
de 2022. 

A) R$ 5.400,00; R$ 10.500,00; R$ 9.100,00 

B) R$ 5.400,00; R$ 11.700,00; R$ 7.950,00 

C) R$ 5.400,00; R$ 12.900,00; R$ 8.000,00 

D) R$ 5.400,00; R$ 12.900,00; R$ 9.100,00 

Comentários: 

Primeiro, vamos calcular o custo de produção unitário: 

 

Agora, basta fazer a tabela de controle de estoque: 

 

Assim, o CMV de janeiro é R$ 5.400,00. 

O CMV de fevereiro é R$ 5.400 + R$ 5.100 = R$ 10.500,00 

O CMV de março é R$ 9.100 (R$ 5.100 + 4.000,00). 

Nosso gabarito, portanto, é a letra a. 

Gabarito → A.  

  

Custo de produção Janeiro Fevereiro Março

Unidades 400 200 300

Custo direto 12,00R$           11,00R$           10,00R$           

Custo direto total 4.800,00R$     2.200,00R$     3.000,00R$     

Custo indireto total 6.000,00R$     8.000,00R$     9.000,00R$     

Custo de produção total 10.800,00R$   10.200,00R$   12.000,00R$   

Custo de produção unitário 27,00R$           51,00R$           40,00R$           

Quantidade V. Unitário Total Quantidade V. Unitário Total Quantidade V. Unitário Total

400 27,00R$    10.800,00R$   400 27,00R$          10.800,00R$   

200 27,00R$          5.400,00R$    200 27,00R$          5.400,00R$     

200 27,00R$          5.400,00R$     

200 51,00R$          10.200,00R$   

200 27,00R$          5.400,00R$    

100 51,00R$          5.100,00R$    

100 51,00R$          5.100,00R$     

300 40,00R$          12.000,00R$   

100 51,00R$          5.100,00R$    200 40,00R$          8.000,00R$     

100 40,00R$          4.000,00R$    

Março

5.100,00R$     

Fevereiro

300 40,00R$    12.000,00R$   

Janeiro

100 51,00R$          

Entrada Saída Saldo

200 51,00R$    10.200,00R$   
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19. (Consulplan/Exame CFC/2022.1) 

Em uma cooperativa fabrica-se pedaços de metal e de madeira para a indústria de 
construção civil que produz casas populares. Nessa cooperativa trabalham pessoas de 
forma autônoma, que ganham por unidade produzida. Para a apuração do resultado no 
ano de 2021 foram levantadas as seguintes informações: 

 

Informações adicionais: 

a) O Custeio por Absorção ou “Custeio Integral” é método derivado da aplicação dos 
Princípios Fundamentais de Contabilidade. 

b) Quando um bem está ligado diretamente à produção da empresa, ele é chamado de 
custo. 

Considerando o sistema de custeio aceito pela legislação do Imposto de Renda e, 
exclusivamente, as informações disponibilizadas, qual o montante dos Custos Variáveis 
utilizados na produção e o Custo de Produtos Vendidos, respectivamente? 

A) R$ 90.000,00 e R$ 221.550,00 

B) R$ 179.250,00 e R$ 200.000,00 

C) R$ 151.250,00 e R$ 211.550,00 

D) R$ 204.250,00 e R$ 211.550,00 

Comentários: 

Primeiro, vamos montar os três razonetes básicos da contabilidade de custos.  
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Portanto, já temos o gabarito, que é a letra b.  

Quanto aos custos variáveis, a banca considerou os seguintes: 

 

Parece-me temerário, à primeira vista, a classificação da mão de obra indireta como 
custo variável, pois custo variável é aquele que varia de acordo com o volume de 
produção. 

A mão de obra indireta não necessariamente varia de acordo com o volume de 
produção.  

A mão de obra do supervisor, por exemplo, não varia de acordo com a quantidade 
produzida.  

Enquanto comentamos, ainda não há gabarito definitivo. 

Gabarito → B.  

  

EI MD 10.000            85.000            Tranf. MP EI PE 25.000            211.550          Tranf. PA EI PA 10.000            200.000          CPV

MD Comprado 80.000            Transf. MP 85.000            Transf. PA 211.550          

Lixa 1.250               

Manuseio 25.000            

Lubrificantes 3.000               

MOI 15.000            

EF MD 5.000               MOD 50.000            EF PA 21.550            

Aluguel 5.000               

Depreciação 10.000            

Impostos 1.000               

Seguro 1.300               

EF PE 10.000            

Estoque de matéria prima Produtos em elaboração Produtos acabados

Lixa 1.250,00R$       

Manuseio 25.000,00R$     

MOD 50.000,00R$     

MP 85.000,00R$     

Lubrificantes 3.000,00R$       

MOI 15.000,00R$     

179.250,00R$   

Custos variáveis
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20. (Consulplan/Exame CFC/2022.1) 

Diante da pandemia de Coronavírus, no ano de 2020, houve um crescimento do e-
commerce (comércio eletrônico – pela internet). Míriam pretende analisar a 
possibilidade de se tornar vendedora de um aplicativo para utilização doméstica e o 
administrador de um site, que a convidou para fazer parte do negócio, lhe apresentou 
as seguintes propostas: 

A) Primeira proposta: Míriam pagará uma taxa fixa de R$ 15.000,00. 

B) Segunda proposta: Míriam pagará uma taxa fixa de R$ 10.000,00 mais 5% da receita 
obtida. 

C) Terceira proposta: Míriam pagará somente 45% das receitas obtidas. 

Informações adicionais: 

a) O preço de venda do aplicativo a ser adotado por Miriam é de R$200,00. 

b) O custo Unitário do Produto Vendido é de R$60,00. 

c) A possibilidade de venda de 500 unidades é de 10%. 

d) A possibilidade de venda de 100 unidades é de 90%. 

Em dúvida sobre qual seria a melhor opção, Miriam recorre aos serviços de um 
profissional de contabilidade, que, ao efetuar os cálculos pela média ponderada dos 
resultados possíveis e considerar o Sistema de Custeio Variável, afirmou que para 
maximizar o resultado, a melhor opção será: 

A) A primeira proposta. 

B) A segunda proposta. 

C) A terceira proposta. 

D) Nenhuma, pois todas as propostas apresentam o mesmo resultado. 

Comentários: 

Façamos os cálculos: 

Preço de venda 

Preço de venda  R$         200,00  

  

Probabilidade de venda 

500 unidades x 10% x R$ 200  R$   10.000,00  

100 unidade x 90% x R$ 200  R$   18.000,00  

Receita esperada  R$   28.000,00  

  

Cenários possíveis 

Primeira proposta   R$   15.000,00  

2a proposta (R$ 10.000 + 5% x R$ 28.000)  R$   11.400,00  

3a proposta (45% x R$ 28.000)  R$   12.600,00  

Assim, a segunda proposta sagra-se vendedora.  

Gabarito → B.  
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21. (Consulplan/Exame CFC/2022.1) 

Pedro é o responsável pelo gerenciamento de custos de uma empresa e está testando 
três sistemas de custeio: Custeio Baseado em Atividades, Custeio Variável e por 
Absorção. Pedro observou que, caso venda todas as suas unidades produzidas, o sistema 
de custeio que fornecerá o menor lucro será: 

A) Sistema de Custeio Variável. 

B) Sistema de Custeio por Absorção. 

C) Sistema de Custeio Baseado em Atividades. 

D) Indiferente, pois a adoção de qualquer método não altera o Lucro Líquido Total. 

Comentários: 

O custo variável apropria todos os custos variáveis aos produtos e aloca os custos fixos 
de uma vez na demonstração do resultado do exercício.  

O custeio por absorção aloca todos os custos, sejam eles fixos, variáveis, diretos ou 
indiretos ao custo dos produtos.  

O custeio baseado em atividades é aquele que dá tratamento diferenciado aos custos 
indiretos, para diminuir a arbitrariedade de alocação dos custos indiretos de fabricação.  

Assim, em uma indústria em que nem todos os produtos são vendidos dentro de 
determinado período, o custeio variável tende a apresentar a menor margem de lucro, 
uma vez que os custos fixos são lançados de uma vez no resultado.  

Contudo, a questão é uma pegadinha, posto que o enunciado frisa claramente que todas 
as mercadorias produzidas foram vendidas. 

Assim, não haverá diferença, pois, como todas as mercadorias foram vendidas, todo o 
valor do custo será apropriado ao resultado.  

Com efeito, o nosso gabarito é a letra d (indiferente, pois a adoção de qualquer método 
não altera o lucro líquido total).  

Gabarito → D.  

 

22. (Consulplan/Exame CFC/2022.1) 

João, ministrando treinamento para recém-empossados no serviço público, busca 
despertar o interesse dos novos servidores para assuntos contábeis do órgão onde 
trabalharão. Para tanto, propõe o seguinte desafio: 

Considere: 

- As variações patrimoniais aumentativas correspondem a aumentos na situação 
patrimonial líquida da entidade, não oriundos de contribuições dos proprietários. 

- As variações patrimoniais diminutivas correspondem a diminuições na situação 
patrimonial líquida da entidade, não oriundas de distribuições aos proprietários. 
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- As variações patrimoniais aumentativas e as variações patrimoniais diminutivas são 
transações que promovem alterações nos elementos patrimoniais da entidade do setor 
público e afetam o resultado. 

Identifique, a seguir, um exemplo de reconhecimento de uma Variação Patrimonial 
Aumentativa do setor público (VPA). 

A) Recebimento efetivo de doações e subvenções. 

B) Diminuição ou extinção do valor econômico de um ativo. 

C) Surgimento de um passivo, sem o correspondente ativo. 

D) Quando deixar de existir o correspondente valor ativo, por transferência de sua 
propriedade para terceiro. 

Comentários: 

A única alternativa que é uma VPA é o recebimento efetivo de doações e subvenções. 
Imagine que um particular doe um lote de luvas cirúrgicas para serem usadas nos 
hospitais públicos. Teremos: 

D- Estoques 

C- VPA com doações 

As demais situações diminuem o patrimônio público, logo, são VPDs. 

Gabarito → A.  

 

23. (Consulplan/Exame CFC/2022.1) 

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e 
quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas 
representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são 
registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle). Qual 
grupo de contas a seguir deverá ser registrado, na conta de compensação, como atos 
potenciais passivos? 

A) Os valores dos créditos de dívida ativa tributária inscritos, realizáveis no curso do 
exercício social subsequente. 

B) Os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da 
entidade ou exercidos com essa finalidade. 

C) As contas relacionadas ao registro, no convenente, dos convênios firmados entre 
entidades objetivando o cumprimento de finalidades comuns. 

D) O somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que 
representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da 
entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato. 

Comentários: 

Na letra A temos DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA no ATIVO (natureza de informação 
patrimonial). Na letra B temos o INTENGÍVEL no ATIVO (natureza de informação 
patrimonial). Em relação à letra C, nosso gabarito, são contas que figuram tanto em atos 
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potenciais ativos, como passivos (natureza de informação de controle). Por fim, a letra 
D trata do CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA, no ATIVO (natureza da informação 
patrimonial). 

Gabarito → C.  

 

24. (Consulplan/Exame CFC/2022.1) 

Determinada instituição do setor público contratou uma empresa para desenvolver um 
software para sua gestão orçamentária e patrimonial. Após três meses de prestação de 
serviço, a empresa contratada desenvolveu o software. Diante desse contexto, 
considerando o disposto na NBC TSP 08 e no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público/2019, assinale a alternativa que demonstra a contabilização da transferência da 
conta “Softwares em Desenvolvimento” para “Softwares”, considerando a conclusão 
desse desenvolvimento. 

 

Comentários: 

A questão pede a transferência o intangível de “em desenvolvimento” para “concluído”. 
De cara podemos eliminar duas alternativas (C e D), por se tratarem de naturezas de 
informações diferentes. Ficamos com A e B. Como o software é um ativo, a transferência 
de “em desenvolvimento” para “concluído” é: 

D- 124110100 Softwares (aumentando o saldo) 

C- 124110200 Softwares em desenvolvimento (creditando, dando baixa) 

Gabarito → A.  
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25. (Consulplan/Exame CFC/2022.1) 

Uma empresa produz e vende um tipo de caderno. O preço de venda unitário do 
caderno é de R$ 20,00, enquanto seus custos variáveis são de R$ 10,00. Além disso, 
quando o caderno é vendido, a empresa paga aos vendedores uma comissão de 20% 
sobre o preço de venda. Em 2021, os custos e as despesas fixos foram, respectivamente, 
de R$ 60.000,00 e R$ 30.000,00. Assinale, a seguir, a alternativa que indica o ponto de 
equilíbrio contábil da empresa, em reais, em 2021. 

A) R$ 120.000,00 

B) R$ 180.000,00 

C) R$ 200.000,00 

D) R$ 300.000,00 

Comentários: 

Preço de venda unitário     R$ 20,00 

Custos variáveis      R$ 10,00 

Comissão (20% do preço de venda)    R$ 4,00 

Custos e despesas fixos     R$ 90.000,00 

Agora, vamos calcular a margem de contribuição. 

Margem de contribuição: 20 – 10 – 4= R$ 6,00.  

Assim, para alcançar o ponto de equilíbrio, ela precisa de: 

Ponto de equilíbrio = 90.000/6 = 15.000 unidades.  

Como cada unidade é vendida a R$ 20,00, o ponto de equilíbrio, em reais, será de: 

R$ 20,00 x 15.000,00 = R$ 300.000,00.  

Gabarito → D.  

 

26. (Consulplan/Exame CFC/2022.1) 

Em 31/12/2021, uma empresa apresentava o seguinte Balanço Patrimonial: 

 

Assinale, a seguir, a alternativa que indica o Índice de Liquidez Geral da empresa em 
31/12/2021. 

a) 0,97 
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b) 1,23 

c) 1,00 

d) 1,85 

Comentários: 

Índice de liquidez geral = (Ativo circulante + Realizável a longo prazo)/(Passivo circulante 
+ Passivo não circulante) 

Índice de liquidez geral = 34.000/35.000 = 0,97 

Gabarito → A.  

 

27. (Consulplan/Exame CFC/2022.1) 

Em relação às atribuições da Controladoria, assinale a afirmativa INCORRETA. 

A) Embora não seja sua responsabilidade exclusiva, a Controladoria deve avaliar e 
monitorar os sistemas de controle interno da empresa, objetivando assegurar a 
confiabilidade das informações financeiras, a proteção do patrimônio e o atendimento 
às leis e regulamentos aplicáveis às atividades da entidade. 

B) A elaboração do planejamento estratégico é de responsabilidade da alta 
administração da empresa. A Controladoria é uma unidade administrativa que exerce 
papel fundamental nesse trabalho, tendo a atribuição de prover com informações tanto 
financeiras quanto não financeiras os responsáveis pela elaboração do planejamento 
estratégico. 

C) Integra o rol das atribuições da Controladoria, a avaliação constante das questões 
fiscais relacionadas às atividades desenvolvidas pela empresa. Essa avaliação 
permanente não deve apenas se restringir ao cumprimento da legislação fiscal, mas 
também identificar oportunidades legais de redução da carga tributária, de forma a 
aumentar a lucratividade e a competitividade da empresa. 

D) Considerando sua proximidade com a alta administração da empresa, a Controladoria 
exerce um papel exclusivamente gerencial (contabilidade gerencial), gerando 
informações e relatórios aos administradores. Aspectos relacionados à escrituração, 
apuração de custos, avaliação do plano de contas, cumprimento da legislação fiscal, 
acompanhamento dos trabalhos da auditoria externa, elaboração das demonstrações 
financeiras, não são tratados pela Controladoria. 

Comentários: 

Atribuições da controladoria 

Controladoria é um segmento das Ciências Contábeis que colabora para uma gestão de 
qualidade, coordenando questões orçamentárias e administrativas. 

De um jeito simples, podemos dizer que a função da controladoria é cooperar para uma 
administração eficiente. 

São atribuições da controladoria 

Planejamento e controle; 
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Interpretação de relatórios; 

Avaliação e consultoria; 

Gestão fiscal; 

Relatórios para o Governo; 

Proteção de ativos; 

Avaliação econômica; 

Em síntese: administração, contabilidade, finanças, administração, tecnologia da 
informação, recursos humanos e não apenas um papel exclusivamente gerencial. A 
controladoria tem papel extremamente importante para o desenvolvimento de uma 
empresa. 

Gabarito → D.  

 

28. (Consulplan/Exame CFC/2022.1) 

Lara, médica recém-formada, deseja entrar no mercado de trabalho. Ao procurar a 
Secretaria de Saúde de determinada prefeitura, foi informada de que a sua contratação 
só se viabilizaria por meio de pessoa jurídica, sendo aconselhada a procurar um contador 
para auxiliá-la nos trâmites necessários e na obtenção de maiores informações. Ato 
contínuo, a profissional da área de saúde procurou um escritório de contabilidade e 
recebeu completa assessoria sobre direito trabalhista e legislação social, principalmente 
no que se refere a empregador, definição, características, direitos e deveres de empresa 
individual e coletiva. A esse respeito, assinale a afirmativa correta. 

A) Uma excelente opção para Lara seria atuar como empresária individual. 

B) A melhor opção para Lara prestar serviços médicos é se tornar uma 
Microempreendedora Individual – MEI. 

C) Somente como microempreendedora individual é que Lara e outros profissionais 
liberais podem obter as vantagens de se ter um CNPJ. 

D) Enquadramento societário indicado para Lara é a SLU – Sociedade Unipessoal 
Limitada, natureza jurídica na qual não é preciso ter sócios. O patrimônio da 
empreendedora ficará separado do patrimônio da empresa e também não será exigido 
valor mínimo para compor o capital. 

Comentários: 

Pois bem, Lara é médica, portanto, não poderá exercer atividade como MEI. Atividades 
regulamentadas, como médicos, contadores, advogados, entre outros, estão no rol de 
vedação de exercer as atividades como MEI.  

Portanto, esta não é uma alternativa presente para Lara.  

Com isso, já eliminamos as letras B e C.  

Restam as letras A e D.  

Contudo, a questão diz que ela teria de constituir uma pessoa jurídica.  



 

 

36 

A empresa individual, neste caso, não seria uma alternativa, posto que Lara responde 
integralmente pelas obrigações da companhia. 

Reta a nova modalidade, que é a sociedade limitada unipessoal.  

A sociedade limitada unipessoal é tipo de empresa em que há apenas um sócio, cuja 
responsabilidade é limitada ao patrimônio que foi destinado para as atividades.  

- Não há necessidade de sócios. 

- Não há capital mínimo para composição societária.  

- O patrimônio pessoal é separado do patrimônio da companhia.  

Gabarito → D.  

 

29. (Consulplan/Exame CFC/2022.1) 

Analise as afirmativas; marque V para as verdadeiras e F para as falsas. 

( ) Os setores da saúde, educação, ciência e tecnologia configuram serviços públicos 
sociais em relação aos quais a Constituição, ao mencionar que “são deveres do Estado e 
da Sociedade” e que são “livres à iniciativa privada”, permite a atuação, por direito 
próprio, dos particulares, sendo, entretanto, indispensável a efetiva delegação do 
direito de livre exploração de tais atividades pelo Poder Público. 

( ) A atuação do poder público no domínio econômico e social pode ser viabilizada por 
intervenção direta ou indireta, disponibilizando utilidades materiais aos beneficiários, 
no primeiro caso, ou fazendo uso, no segundo caso, de seu instrumental jurídico para 
induzir que os particulares executem atividades de interesses públicos através de 
regulação própria. 

( ) Em determinados setores da atividade humana existe a convicção de que a atuação 
privada pode ser mais eficiente do que a pública, dada a agilidade e a flexibilidade que 
marcam o regime de direito privado. 

( ) O chamado Terceiro Setor, organizações de iniciativa privada, sem fins lucrativos e 
que prestam serviços de caráter público, faz parte do conceito constitucional de 
Administração Pública, razão pela qual se submetem, em suas contratações com 
terceiros, ao dever de licitar. 

A sequência está correta em 

A) V, F, F, F. 

B) F, V, V, F. 

C) F, F, V, V. 

D) V, V, F, V. 

Comentários: 

Analisemos item a item... 

( ) Os setores da saúde, educação, ciência e tecnologia configuram serviços públicos 
sociais em relação aos quais a Constituição, ao mencionar que “são deveres do Estado 
e da Sociedade” e que são “livres à iniciativa privada”, permite a atuação, por direito 
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próprio, dos particulares, sendo, entretanto, indispensável a efetiva delegação do 
direito de livre exploração de tais atividades pelo Poder Público. 

Ciência e tecnologia são serviços prestados principalmente pela iniciativa privada.  

Não há necessidade de delegação. Segundo a Constituição Federal.  

Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a 
capacitação científica e tecnológica e a inovação. 

Item, portanto, incorreto.  

( ) A atuação do poder público no domínio econômico e social pode ser viabilizada por 
intervenção direta ou indireta, disponibilizando utilidades materiais aos beneficiários, 
no primeiro caso, ou fazendo uso, no segundo caso, de seu instrumental jurídico para 
induzir que os particulares executem atividades de interesses públicos através de 
regulação própria. 

Item correto.  

( ) Em determinados setores da atividade humana existe a convicção de que a atuação 
privada pode ser mais eficiente do que a pública, dada a agilidade e a flexibilidade que 
marcam o regime de direito privado. 

Item correto.  

Como o serviço público tem dever de prestar contas e zelar pelos recursos do povo, 
muitas vezes os processos são naturalmente mais morosos.  

( ) O chamado Terceiro Setor, organizações de iniciativa privada, sem fins lucrativos e 
que prestam serviços de caráter público, faz parte do conceito constitucional de 
Administração Pública, razão pela qual se submetem, em suas contratações com 
terceiros, ao dever de licitar. 

Item incorreto.  

O Terceiro Setor não faz parte da administração pública. Eles colaboram com o Estado e 
podem, por isso, receber incentivos.  

Portanto, não estão sujeitos à licitação.  

Temos, pois, F, V, V, F.  

Gabarito → B.  
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30. (Consulplan/Exame CFC/2022.1) 

Caio Tácito é microempresário e obteve R$ 100 mil de lucro em sua atividade. Ele 
pretende realizar a distribuição do lucro alcançado entre os sócios da empresa (o próprio 
Caio e seu filho Julius). Neste caso: 

A) A distribuição de lucros é vedada para empresas do Simples Nacional. 

B) A distribuição de lucros, em se tratando de microempresa, é sempre isenta de 
Imposto de Renda. 

C) Para integral distribuição dos lucros, o microempresário deve manter escrituração 
contábil que evidencie seu lucro efetivo. 

D) A distribuição de lucros para empresas do Simples é feita sob as mesmas regras 
utilizadas para o regime do Lucro Presumido. 

Comentários: 

Segundo a Lei Complementar 123/2006: 

Art. 14.  Consideram-se isentos do imposto de renda, na fonte e na declaração de ajuste 
do beneficiário, os valores efetivamente pagos ou distribuídos ao titular ou sócio da 
microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, salvo os 
que corresponderem a pró-labore, aluguéis ou serviços prestados. 

§ 1o  A isenção de que trata o caput deste artigo fica limitada ao valor resultante da 
aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 
1995, sobre a receita bruta mensal, no caso de antecipação de fonte, ou da receita bruta 
total anual, tratando-se de declaração de ajuste, subtraído do valor devido na forma do 
Simples Nacional no período. 

§ 2o  O disposto no § 1o deste artigo não se aplica na hipótese de a pessoa jurídica 
manter escrituração contábil e evidenciar lucro superior àquele limite. 

Agora, vejamos item a item... 

A) A distribuição de lucros é vedada para empresas do Simples Nacional. 

Errado. As empresas do Simples Nacional podem sim fazer distribuição de lucros.  

B) A distribuição de lucros, em se tratando de microempresa, é sempre isenta de 
Imposto de Renda. 

Errado. A distribuição é isenta caso a empresa mantenha escrituração contábil 
adequada.  

C) Para integral distribuição dos lucros, o microempresário deve manter escrituração 
contábil que evidencie seu lucro efetivo. 

Correto. Este é o nosso gabarito.  

D) A distribuição de lucros para empresas do Simples é feita sob as mesmas regras 
utilizadas para o regime do Lucro Presumido. 

Errado. A regra é distinta, posto que empresas do lucro presumido têm uma série a mais 
de obrigações das mais diversas naturezas, bem como aspectos distintos.  

Gabarito → C.  
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31. (Consulplan/Exame CFC/2022.1) 

Um administrador de empresas acumulou duas dívidas após investimentos 
malsucedidos. A primeira dívida possui o montante de R$22.000,00 e deve ser quitada 
em três meses. A segunda dívida é de montante 20% maior que a primeira e seu valor 
deve ser pago no fim de seis meses. Considerando uma taxa de juros simples mensal de 
5%, qual o valor do pagamento único que liquide as duas dívidas após 4 meses? 

Considere: 

a) Não serão aplicadas quaisquer penalidades por atraso, apenas cobrança dos juros 
devidos. 

b) Pagamentos adiantados terão seus juros devidamente descontados. 

A) R$44.953,38 

B) R$47.100,00 

C) R$49.992,38 

D) R$52.140,00 

Para resolver essa questão, utilizaremos a fórmula da capitalização simples: 

VF = VP ( 1 + i x n) 

Na situação apresentada, temos duas dívidas em momentos diferentes na linha do tempo: 

R$22.000,00 no terceiro mês, e R$26.400,00 no sexto mês (20% maior que a primeira): 

Dívida 2 = Dívida 1 + 20% 

Dívida 2 = 22.000 + (0,20 x 22.000) 

Dívida 2 = 22.000 + 4.400 

Dívida 2 = 26.400 

 

       22.000         ?              26.400 

 

0    1       2          3            4  5   6 

 

Dessa forma, precisamos encontrar: 

- o Valor Futuro (VF) da Dívida 1 no mês 4 (1 mês depois) e  

- o Valor Presente (VP) da Dívida 2 no mês 4 (2 meses antes). 

Valor da Dívida 1 no 4º mês: 

VF = VP (1 + i x n) 

VF = 22.000 (1 + 5% x 1) 

VF = 22.000 ( 1 + 0,05 x 1) 

VF = 22.000 (1,05) 
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VF = 23.100 

HP12C: 

f CLEAR REG 

22000 CHS PV 

60 i (taxa anual: 5% a.m. x 12 meses = 60% a.a.) 

30 n (período em dias) 

f INT (=1.100 de JUROS) 

+ (=23.100 Valor Futuro) 

Obs: na HP12C, no regime de juros simples, a taxa deve ser inserida sempre ao ano e o período 
sempre em dias. 

Valor da Dívida 2 no 4º mês: 

VF = VP (1 + i x n) 

26.400 = VP (1 + 5% x 2) 

26.400 = VP (1 + 0,05 x 2) 

26.400 = VP (1 + 0,10) 

26.400 = VP x 1,10 

VP = 24.000 

HP12C: 

Não existe uma função nativa da HP12C para o cálculo do VP nos juros simples. Temos que 
fazer um cálculo sobre a fórmula, da seguinte maneira: 

f CLEAR REG 

1 CHS PV (usar 1 como referência) 

60 n (período em dias) 

60 i (taxa anual) 

f INT (= 0,10  juros com base no valor 1) 

+ (= 1,10  para (1 + i x n)) 

1/x (= 0,91  para 1/(1 + i x n)) 

26400 (Valor Futuro) 

x (VP = 24.000, para VP = VF/(1 + i x n)) 

“...o valor do pagamento único que liquide as duas dívidas após 4 meses” será a soma dos dois 
valores no quarto mês: 

23.100 + 24.000 = 47.100 

Gabarito → C.  

 

 

32. (Consulplan/Exame CFC/2022.1) 



 

 

41 

João Bosco, auditor experiente, chefe de uma equipe contratada para realizar auditoria 
em uma grande empresa brasileira, em reunião prévia com os demais componentes, e 
visando orientá-los sobre a metodologia que seria adotada na realização dos trabalhos, 
esclareceu que seria utilizada a amostragem para determinar a precisão e a integridade 
dos saldos contábeis nas demonstrações financeiras. Esse processo é necessário quando 
a população (as informações de transações de contas) é grande. Sobre essa técnica e de 
acordo com a NBC TA 530 – Amostragem em auditoria, analise as afirmativas a seguir. 

I. Amostragem em auditoria é a aplicação de procedimentos de auditoria em menos de 
100% dos itens de uma população relevante. 

II. A distorção tolerável é um valor monetário definido pelo auditor para obter um nível 
apropriado de segurança de que esse valor monetário não seja excedido pela distorção 
real na população. 

III. Estratificação é o processo de dividir uma população em subpopulações, cada uma 
sendo um grupo de unidades de amostragem com características heterogêneas. 

IV. Quanto maior a taxa tolerável de desvio, maior o tamanho da amostra necessária na 
auditoria. 

Está correto o que se afirma apenas em 

A) I e II. 

B) III e IV. 

C) I, II e III. 

D) I, III e IV. 

Comentários: 

Comentemos item a item. 

I – Correto.  

É o que diz o item 5 da norma: “Amostragem em auditoria é a aplicação de 
procedimentos de auditoria em menos de 100% dos itens de população relevante para 
fins de auditoria...” 

II – Correto.  

Ainda dentro do item 5 da norma: “Distorção tolerável é um valor monetário definido 
pelo auditor para obter um nível apropriado de segurança de que esse valor monetário 
não seja excedido pela distorção real na população”. 

III – Errado.  

A assertiva diz que na estratificação os grupos de unidades devem ter características 
heterogêneas, enquanto o item 5 da norma diz: “Estratificação é o processo de dividir 
uma população em subpopulações, cada uma sendo um grupo de unidades de 
amostragem com características semelhantes”. 

IV – Errado.  

A assertiva diz: “Quanto maior a taxa tolerável de desvio, maior o tamanho da amostra 
necessária na auditoria.” Segundo o apêndice 2 da norma: “Quanto menor a taxa 
tolerável de desvio, maior o tamanho da amostra precisa ser”. 
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Gabarito → A.  

 

33. (Consulplan/Exame CFC/2022.1) 

De acordo com a NBC-TG Estrutura Conceitual para relatório financeiro, a entidade que 
reporta informações sobre seus ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas e despesas 
apresenta e divulga informações em suas demonstrações contábeis. Para que a 
comunicação de informações seja efetiva e permita aprimorar a relevância, 
representação fidedigna, compreensibilidade e comparabilidade, deve considerar os 
seguintes critérios, exceto: 

A) Classificar informações de maneira a agrupar itens similares e separar itens 
diferentes. 

B) Concentrar-se em princípios e objetivos de divulgação e apresentação em vez de 
concentrar-se em regras. 

C) Considerar o princípio de que as descrições padronizadas são mais úteis do que as 
informações específicas da entidade. 

D) Agregar informações de tal modo que não sejam obscurecidas por detalhes 
desnecessários ou por agregação excessiva. 

Comentários: 

De acordo com a NBC TG 00 – Estrutura Conceitual: 

7.1 A entidade que reporta comunica informações sobre seus ativos, passivos, patrimônio 
líquido, receitas e despesas apresentando e divulgando informações em suas demonstrações 
contábeis. 

Em síntese, esse trecho nos diz que a entidade deve apresentar ativos, passivos, PL, 
receita e despesa. 

Seguindo, a norma prega que: 

7.2 A comunicação efetiva de informações nas demonstrações contábeis torna essas informações 
mais relevantes e contribui para uma representação fidedigna de ativos, passivos, patrimônio 
líquido, receitas e despesas da entidade. Também aprimora a compreensibilidade e 
comparabilidade das informações nas demonstrações contábeis. A comunicação efetiva de 
informações nas demonstrações contábeis requer: 

(a) concentrar-se em princípios e objetivos de divulgação e apresentação em vez de concentrar-
se em regras (letra b correta); 

(b) classificar informações de maneira a agrupar itens similares e separar itens diferentes (letra 
a correta); e 

(c) agregar informações de tal modo que não sejam obscurecidas por detalhes desnecessários 
ou por agregação excessiva (letra c correta). 

O CPC 00 continua: 

7.6 A comunicação efetiva nas demonstrações contábeis também é suportada, considerando-se 
os seguintes princípios:  

(a) as informações específicas da entidade são mais úteis do que descrições padronizadas, 
algumas vezes referidas como “padrão”; e (letra c gabarito) 
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(b) duplicação de informações em diferentes partes das demonstrações contábeis geralmente é 
desnecessária e pode tornar as demonstrações contábeis menos compreensíveis. 

Portanto, a letra c está incorreta e é o gabarito da nossa questão. 

Gabarito → C.  

 

34. (Consulplan/Exame CFC/2022.1) 

Quando foi contratado pela pequena empresa de tecidos em 1989, o jovem André dizia 
aos amigos que sua meta era “ganhar muito dinheiro e comprar um posto de gasolina”. 
Aos poucos, no entanto, enquanto ascendia rapidamente na organização, seus sonhos 
passaram por grandes revisões. Antes dos 30 anos de idade, no final dos anos 1990, 
André já era um dos principais sócios da empresa e almejava conquistar o controle. Para 
tanto, precisaria entender e praticar algumas informações contábeis como a afirmação 
que todas as atividades de uma empresa podem – e serão – contabilizadas 
independentemente dos seus donos, sob a premissa de responsabilidade limitada ou, 
em termos mais simples, a separação entre controle e propriedade. Isso está 
relacionado com: 

A) As Convenções. 

B) O Postulado da Entidade Contábil. 

C) O Princípio da Realização da Receita. 

D) O Princípio do Custo como Base de Valor. 

Comentários: 

Questão bem tranquila. Talvez a mais fácil da prova.  

Na Contabilidade, temos a separação entre os bens, direitos e obrigações da sociedade 
e os bens, direitos e obrigações dos sócios.  

Antes da Revogação da Resolução 750/93, isso era conhecido como princípio da 
entidade.  

Mesmo com a revogação desta norma, o ponto citado está no centro da ciência contábil 
e permanece como uma condição tão forte que chamamos de postulado da entidade 
contábil.  

Gabarito → B.  
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35. (Consulplan/Exame CFC/2022.1) 

Teoricamente, existe uma estrutura ótima de capital que produzirá a máxima riqueza 
para a empresa. Os gestores obtêm indicadores do mercado e dos investidores quando 
o índice D/C fica bem próximo de um limite. Esses indícios são encontrados no mau 
desempenho dos índices financeiros, na queda dos ratings das obrigações e no baixo 
desempenho das ações em um mercado em alta. Torna-se fundamental analisar os 
seguintes sinais que indicam quando este índice está muito alto, EXCETO: 

A) A relutância dos banqueiros em emprestar dinheiro. 

B) As ações não acompanham as altas de preços do mercado. 

C) Outras empresas do mesmo setor industrial têm índice D/C maior. 

D) Os bancos de investimento sugerem novas formas alternativas de captação à 
empresa. 

Comentários: 

A referida questão foi anulada, pois não está contida no conteúdo programático do 
Exame de Suficiência.  

O que o examinador quis dizer sobre índice D/C é, na realidade, índice dívida/capital, ou 
seja, quando a dívida da companhia atinge um padrão que é considerado insustentável.  

Quanto maior a sua dívida em relação ao patrimônio líquido, fica mais difícil honrar com 
o cumprimento das obrigações da empresa.  

O PL é, de certa forma, uma pequena garantia de que a cia cumprirá com suas obrigações 
perante os credores.  

Portanto, se esse índice estiver muito alto: 

Naturalmente os banqueiros não vão querer emprestar dinheiro para a cia, afinal, não 
sabem se receberão o valor novamente. A letra está correta.  

As ações da companhia podem não acompanhar as altas de preços do mercado. Pode 
ser que, se o mercado acionário estiver em alta, as ações de uma companhia 
extremamente endividada reflitam essa situação. Letra b está correta.  

Se a companhia está com alto endividamento, provavelmente, outras do mesmo setor 
terão índice D/C menor. A letra c, assim, é o nosso gabarito.  

Se a dívida está muito alta, bancos relutarão em emprestar para a companhia. Com 
efeito, outras formas de captação (como ceder quotas da companhia, entre outras) 
serão sugeridas. A letra d está correta. 

Gabarito → Anulada (Fora do edital) 
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36. (Consulplan/Exame CFC/2022.1) 

Um empresário do ramo imobiliário está disposto a aproveitar as oportunidades. A 
personalidade de quem assume riscos possibilita que ele prospere em situações que 
outros julgariam arriscadas e estressantes. Sem perder o ânimo pelos obstáculos 
financeiros, esse empresário continua a construir seu patrimônio líquido ao desenvolver 
novos projetos. 

O conhecimento dos conceitos contábeis ancora sua análise e suas decisões. Diante do 
exposto, relacione adequadamente os respectivos itens. 

1. Ativo. 

2. Passivo. 

3. Balanço Patrimonial. 

4. Patrimônio Líquido. 

5. Estoque. 

6. Capital Nominal. 

( ) Bens de propriedade da empresa; pertence, consequentemente, ao ativo. 

( ) É o mais importante relatório gerado pela contabilidade. Através dele pode-se 
identificar a saúde financeira e econômica da empresa no fim do ano ou em qualquer 
data prefixada. 

( ) Importância que os proprietários investem inicialmente na empresa. 

( ) Significa as obrigações exigíveis da empresa, ou seja, as dívidas que serão cobradas, 
reclamadas a partir da data de seu vencimento. É denominado também passivo exigível, 
procurando-se, neste caso, dar mais ênfase ao aspecto exigibilidade. 

( ) Conjunto de bens e direitos de propriedade da empresa. São itens positivos do 
patrimônio; trazem benefícios, proporcionam ganho para a empresa. 

( ) Representa o total das aplicações dos proprietários na empresa. 

A sequência está correta em 

A) 5, 2, 6, 3, 1, 4. 

B) 1, 3, 5, 2, 4, 6. 

C) 2, 4, 6, 1, 5, 3. 

D) 5, 3, 6, 2, 1, 4. 

Comentários: 

Vamos comentar um a um... 

(5. Estoque) Bens de propriedade da empresa; pertence, consequentemente, ao ativo. 

(3. Balanço Patrimonial) É o mais importante relatório gerado pela contabilidade. 
Através dele pode-se identificar a saúde financeira e econômica da empresa no fim do 
ano ou em qualquer data prefixada. 
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(6. Capital Nominal) Importância que os proprietários investem inicialmente na 
empresa. 

(2. Passivo) Significa as obrigações exigíveis da empresa, ou seja, as dívidas que serão 
cobradas, reclamadas a partir da data de seu vencimento. É denominado também 
passivo exigível, procurando-se, neste caso, dar mais ênfase ao aspecto exigibilidade. 

(1. Ativo) Conjunto de bens e direitos de propriedade da empresa. São itens positivos 
do patrimônio; trazem benefícios, proporcionam ganho para a empresa. 

(4. Patrimônio Líquido) Representa o total das aplicações dos proprietários na empresa. 

Gabarito → D.  

 

37. (Consulplan/Exame CFC/2022.1) 

De acordo com a NBC PG 200 (R1), o profissional da contabilidade não deve permitir que 
conflito de interesses comprometa o julgamento profissional ou comercial. São 
exemplos de circunstâncias que envolvem o profissional da contabilidade e que podem 
gerar conflito de interesses, EXCETO: 

A) Transferir, parcialmente, a execução dos serviços a seu cargo a outro profissional, 
mantendo sempre como sua a responsabilidade técnica. 

B) Preparar informações financeiras para certos membros da administração da 
organização empregadora do profissional da contabilidade que estão tentando realizar 
a compra do controle acionário. 

C) Desenvolver uma atividade profissional para cada uma das duas partes em uma 
sociedade em que ambas as partes empregam o profissional da contabilidade para 
auxiliá-las a dissolver a sociedade. 

D) Servir em cargo de administração ou de governança para duas organizações 
empregadoras e obter informações confidenciais de uma organização que podem ser 
usadas pelo profissional da contabilidade em benefício ou detrimento da outra 
organização. 

Comentários: 

Segundo o Código de Ética – NBC PG 01: 

6. 6. O contador pode: 

(c) transferir, parcialmente, a execução dos serviços a seu cargo a outro profissional, 
mantendo sempre como sua a responsabilidade técnica; e 

Portanto, temos o nosso gabarito, que é a letra a. 

Já a NBC PG 200 trata sobre os contadores internos, isto é, contadores que trabalham 
em outras empresas.  

Nos termos da citada norma: 

R210.4  O profissional da contabilidade não deve permitir que conflito de interesses 
comprometa o julgamento profissional ou comercial. 

210.4A1 Exemplos de circunstâncias que podem criar conflito de interesses incluem: 
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• Servir em cargo de administração ou de governança para duas organizações empregadoras e 
obter informações confidenciais de uma organização que podem ser usadas pelo profissional 
da contabilidade em benefício ou detrimento da outra organização (letra d correta); 

• Desenvolver uma atividade profissional para cada uma das duas partes em uma sociedade 
em que ambas as partes empregam o profissional da contabilidade para auxiliá-las a dissolver 
a sociedade (letra c correta); 

• Preparar informações financeiras para certos membros da administração da organização 
empregadora do profissional da contabilidade que estão tentando realizar a compra do 
controle acionário (letra b correta); 

• Ser responsável pela seleção de fornecedor para a organização empregadora quando familiar 
imediato do profissional da contabilidade pode se beneficiar financeiramente com a transação; 

• Servir na qualidade de membro da governança em organização empregadora que está 
aprovando certos investimentos para a empresa na qual um desses investimentos aumentará o 
valor da carteira de investimentos do profissional da contabilidade ou de familiar imediato. 

Gabarito → A.  

 

38. (Consulplan/Exame CFC/2022.1) 

O contador EC tem em sua carteira de clientes uma empresa que está prestes a solicitar 
vultoso financiamento bancário, a fim de expandir seu parque fabril. O diretor da 
empresa comparece ao escritório contábil e explica que a aprovação do crédito depende 
da demonstração de indicadores de liquidez e rentabilidade favoráveis, e, diante disso, 
solicita a EC que reclassifique valores constantes na conta “despesas pagas 
antecipadamente” para o subgrupo de “outros créditos”, além de deixar de reconhecer 
as depreciações e variações cambiais passivas como despesas do período, o que fará 
com que os índices da empresa melhorem significativamente. De acordo com a NBC PG 
100 (R1) – Cumprimento do Código, dos Princípios Fundamentais e da Estrutura 
Conceitual, ao acatar o pedido do Diretor da empresa, EC violará diretamente o seguinte 
princípio fundamental de ética: 

A) Integridade. 

B) Objetividade. 

C) Confidencialidade. 

D) Comportamento Profissional. 

Comentários: 

A questão trata de situação hipotética em que o contador EC precisa fraudar demonstrações 

contábeis para atender solicitação de seu cliente que pretende obter financiamento bancário. 

As alternativas pedem para que o examinado classifique que princípio ético será ferido pelo 

profissional ao acatar o pedido. 

Mas, como demonstraremos abaixo, não há apenas um princípio ferido pela referida conduta, 

mas dois princípios complementares.  

Segundo a Lei 12.846/2013: 

São consideradas fraudes contábeis todas as estratégias de manipular intencionalmente a 

contabilidade de uma empresa. Seja para inflar os ganhos para investidores, omitir informações 
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para reduzir a carga tributária ou beneficiar terceiros.  Além disso, esse tipo de prática é 

considerado crime (Lei nº 12.846 de 1º de agosto de 2013). 

Na NBC PG 100(R1) temos os princípios fundamentais e de acordo com seu texto temos: 

SEÇÃO 110 - PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

Geral 

110.1A1 Existem cinco princípios fundamentais de ética para os profissionais da contabilidade: 

(a) Integridade - ser direto e honesto em todas as relações profissionais e comerciais. 

(e) Comportamento profissional - CUMPRIR COM AS LEIS E OS REGULAMENTOS PERTINENTES 

e evitar qualquer conduta da qual o profissional da contabilidade tenha conhecimento ou deva 

ter conhecimento que possa desacreditar a profissão. 

Porém mais adiante temos as subseções onde encontramos: 

SUBSEÇÃO 111 - INTEGRIDADE 

R111.1 O profissional da contabilidade deve cumprir com o princípio da integridade que requer 

que ele seja direto e honesto em todos os relacionamentos profissionais e comerciais. 

111.1A1 Integridade implica negociação justa e veracidade. 

R111.2 O PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE NÃO DEVE, DE FORMA CONSCIENTE, ESTAR 

ASSOCIADO COM RELATÓRIOS, DECLARAÇÕES, COMUNICAÇÕES OU OUTRAS INFORMAÇÕES 

NOS QUAIS ELE ACREDITA QUE AS INFORMAÇÕES: 

(A) CONTENHAM DECLARAÇÃO SIGNIFICATIVAMENTE FALSA OU ENGANOSA; 

(B) CONTENHAM DECLARAÇÕES OU INFORMAÇÕES FORNECIDAS DE MANEIRA LEVIANA; OU 

(C) OMITAM OU OCULTEM INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM CASOS EM QUE ESSA OMISSÃO 

OU OCULTAÇÃO SERIA ENGANOSA. 

SUBSEÇÃO 115 - COMPORTAMENTO PROFISSIONAL 

R115.1 O PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE DEVE CUMPRIR COM O PRINCÍPIO DE 

COMPORTAMENTO PROFISSIONAL QUE REQUER QUE ELE CUMPRA COM AS LEIS E OS 

REGULAMENTOS PERTINENTES E EVITE QUALQUER CONDUTA DA QUAL ELE TEM 

CONHECIMENTO OU DEVERIA TER CONHECIMENTO QUE PODE DESACREDITAR A PROFISSÃO. O 

PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE NÃO DEVE, DE FORMA CONSCIENTE, ENVOLVER-SE EM 

QUALQUER NEGÓCIO, OCUPAÇÃO OU ATIVIDADE QUE PREJUDIQUE OU POSSA PREJUDICAR A 

INTEGRIDADE, A OBJETIVIDADE OU A BOA REPUTAÇÃO DA PROFISSÃO E QUE, COMO 

RESULTADO, SERIA INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS. 

115.1A1 A conduta que pode desacreditar a profissão inclui a conduta que um terceiro 

informado e prudente poderia concluir que afetaria, de forma adversa, a boa reputação da 

profissão. 

Logo, percebe-se que no caso hipotético o profissional fere os dois princípios, pois se associa 

a relatórios fraudulentos (integridade) e não cumpre as leis ou regulamentos pertinentes 

(comportamento profissional). 
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Portanto solicito a banca a anulação da questão tendo em vista que possui duas respostas 

possíveis A e D. 

Solicitação → Anulação  

Gabarito Final → A. 

 

39. (Consulplan/Exame CFC/2022.1) 

O contador Saturno é sócio-proprietário de escritório de Contabilidade localizado na 
cidade de Nebulosa, sendo especializado na prestação de serviços a entidades sem fins 
lucrativos que sobrevivem de repasses do Poder Público. Certo dia, recebe um convite 
para prestar serviços relativos ao planejamento tributário de uma grande rede de lojas 
comerciais que se instalará em Nebulosa dentro de duas semanas. No entanto, Saturno 
está ciente de que não tem conhecimento sobre o tema, uma vez que, no Terceiro Setor, 
as entidades estão sujeitas a pouquíssimas obrigações tributárias, e sabe que não 
conseguirá se capacitar até o início das atividades da loja em questão. Diante da situação 
descrita e tendo em vista a NBC PG 01 – Código de Ética Profissional do Contador, 
assinale a afirmativa que representa a conduta correta de Saturno. 

A) Saturno poderá aceitar o serviço, desde que omita do contratante o fato de que não 
possui conhecimentos suficientes para prestar um serviço adequado. 

B) Saturno tem o dever de recusar o convite em questão, uma vez que não está 
capacitado no tema objeto do serviço, nem conseguirá capacitar-se em tempo hábil. 

C) Desde que se obrigue contratualmente a adquirir o conhecimento necessário até o 
início das operações da empresa contratante, Saturno poderá aceitar o serviço em 
questão. 

D) Desde que deixe claro ao contratante que não tem o conhecimento suficiente para o 
serviço contratado, e que, diante disso, cobrará remuneração reduzida, Saturno poderá 
aceitar o serviço. 

Comentários: 

Segundo o Código de Ética – NBC PG 01:  

4. São deveres do contador: 

(b) recusar sua indicação em trabalho quando reconheça não se achar capacitado 
para a especialização requerida; 

Gabarito → B.  
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40. (Consulplan/Exame CFC/2022.1) 

Para se destacar no mercado de trabalho e atender às diversas demandas que lhes são 
apresentadas, faz-se necessário que o profissional da área contábil atualize, 
constantemente, os seus conhecimentos. Foi pensando nisso que o Conselho Federal de 
Contabilidade regulamentou o Programa de Educação Profissional Continuada (PECPC), 
nos termos da NBC PG 12 (R3). Com base no normativo citado, assinale a afirmativa 
incorreta. 

A) Incumbe aos conselhos regionais de contabilidade a responsabilidade de promover e 
incentivar a implementação de atividades de capacitação de acordo com a NBC PG 12 
(R3). 

B) A Norma é de observância obrigatória para os profissionais que estejam inscritos no 
Cadastro Nacional de Auditores Independentes (CNAI) do CFC, exercendo, ou não, a 
atividade de auditoria independente. 

C) Aos profissionais que, por motivos comprovadamente justificados, estejam 
impedidos de exercer a profissão por período superior a 60 dias, devem cumprir a 
Educação Profissional Continuada proporcionalmente aos meses trabalhados no ano. 

D) O programa não é de observância obrigatória para os Peritos que estejam inscritos 
no Cadastro Nacional de Peritos Contábeis do Conselho Federal de Contabilidade, uma 
vez que tais profissionais observam normas próprias de educação continuada. 

Comentários: 

Analisemos item a item... 

A) Incumbe aos conselhos regionais de contabilidade a responsabilidade de promover 
e incentivar a implementação de atividades de capacitação de acordo com a NBC PG 
12 (R3). 

Nos termos da NBC PG 12:  

27. Os CRCs têm a responsabilidade de incentivar a implementação de atividades de capacitação 
que permitam o cumprimento desta Norma. 

Item correto.  

B) A Norma é de observância obrigatória para os profissionais que estejam inscritos 
no Cadastro Nacional de Auditores Independentes (CNAI) do CFC, exercendo, ou não, 
a atividade de auditoria independente. 

Item correto. Segundo a NBC PG 12: 

4. A EPC é obrigatória para todos os profissionais da contabilidade que: 

(a) estejam inscritos no Cadastro Nacional de Auditores Independentes (CNAI) do CFC, 
exercendo, ou não, a atividade de auditoria independente; (Alterada pela NBC PG 12 (R2)) 

C) Aos profissionais que, por motivos comprovadamente justificados, estejam 
impedidos de exercer a profissão por período superior a 60 dias, devem cumprir a 
Educação Profissional Continuada proporcionalmente aos meses trabalhados no ano. 

13. Os profissionais sujeitos ao cumprimento desta Norma que, por motivos 
comprovadamente justificados, estejam impedidos de exercer a profissão por período 
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superior a 60 (sessenta) dias, devem cumprir a EPC proporcionalmente aos meses 
trabalhados no ano. São consideradas justificativas válidas para este fim:   

(a)  licença-maternidade;   

(b)  enfermidades;   

(c)  acidente de trabalho;   

(d)  outras situações a critério da Comissão de Educação Profissional Continuada 
(CEPC/CFC).   

Portanto, o item também está correto.  

D) O programa não é de observância obrigatória para os Peritos que estejam inscritos 
no Cadastro Nacional de Peritos Contábeis do Conselho Federal de Contabilidade, uma 
vez que tais profissionais observam normas próprias de educação continuada. 

Este é o nosso gabarito.  

4. A EPC é obrigatória para todos os profissionais da contabilidade que: 

(g)  estejam inscritos no Cadastro Nacional de Peritos Contábeis (CNPC). 

Gabarito → D.  

 

41. (Consulplan/Exame CFC/2022.1) 

A empresa Fonte Eterna Ltda. é uma varejista do ramo de roupas e calçados, e os 
estoques de mercadorias são o item mais importante de seu patrimônio. Josué, o 
contador da empresa, está sempre atento às mudanças nas Normas Brasileiras de 
Contabilidade, a fim de evidenciar este importante componente do Balanço Patrimonial 
da forma mais fidedigna possível. Com base na NBC que rege o assunto, a NBC TG 16 
(R2), assinale a afirmativa INCORRETA. 

A) Esta Norma não se aplica a estoques de ativos biológicos relacionados com a atividade 
agrícola e o produto agrícola no ponto da colheita. 

B) Em obediência à Norma citada, Josué deve evidenciar os estoques no Balanço 
Patrimonial pelo valor de custo ou pelo valor realizável líquido, dos dois o menor. 

C) Estão compreendidos no custo de aquisição dos estoques: o preço de compra, os 
impostos de importação, os tributos recuperáveis perante o fisco, bem como os custos 
de transporte, seguro e manuseio. 

D) Despesas de comercialização, incluindo a venda e a entrega da mercadoria aos 
clientes (por exemplo, comissões sobre vendas e despesas com fretes) não são itens a 
serem incluídos no custo da mercadoria vendida, devendo ser reconhecidos como 
despesa do período em que são incorridos. 

Comentários: 

A) Esta Norma não se aplica a estoques de ativos biológicos relacionados com a 
atividade agrícola e o produto agrícola no ponto da colheita. 

O item está correto. Para ativos biológicos e produtos agrícolas são aplicáveis a NBC TG 
29 – Ativos biológicos.  
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B) Em obediência à Norma citada, Josué deve evidenciar os estoques no Balanço 
Patrimonial pelo valor de custo ou pelo valor realizável líquido, dos dois o menor. 

Correto. Os estoques avaliados nos termos do CPC 16 são valorados pelo custo ou valor 
realizável líquido, dos dois o menor.  

C) Estão compreendidos no custo de aquisição dos estoques: o preço de compra, os 
impostos de importação, os tributos recuperáveis perante o fisco, bem como os custos 
de transporte, seguro e manuseio. 

Este é o nosso gabarito. Os tributos recuperáveis devem ser expurgados do custo de 
aquisição.  

Os demais, realmente, compõem o custo de aquisição dos estoques.  

D) Despesas de comercialização, incluindo a venda e a entrega da mercadoria aos 
clientes (por exemplo, comissões sobre vendas e despesas com fretes) não são itens a 
serem incluídos no custo da mercadoria vendida, devendo ser reconhecidos como 
despesa do período em que são incorridos. 

Correto.  

Os itens citados acima são classificados como despesas de vendas, a serem lançadas na 
DRE.  

Gabarito → C.  

 

42. (Consulplan/Exame CFC/2022.1) 

Determinada empresa atuante no ramo de fabricação de telhas de zinco adquiriu uma 
máquina de corte nova em 31/07/2021, pagando por ela o valor de R$ 95.000,00, mais 
custos de preparação do local de R$ 5.000,00. Em 01/08/2021, a máquina foi colocada 
em operação e a taxa de depreciação estipulada foi de 12% ao ano. Ocorre que, em 
dezembro, as instalações da fábrica foram atingidas por uma forte chuva de verão, 
ocasionando um alagamento no setor de corte e provocando danos elétricos na referida 
máquina, reduzindo, assim, sua capacidade de produção. Após consultas a especialistas, 
o valor recuperável da máquina foi estimado em R$ 87.000,00. Diante da situação 
descrita, e com base na NBC TG 01 (R4) – Redução ao Valor Recuperável de Ativos, 
assinale a afirmativa correta. 

A) Ao final do exercício, é suficiente que o Contador divulgue o fato em Notas 
Explicativas às Demonstrações Contábeis, não havendo necessidade de qualquer 
registro contábil em decorrência do ocorrido. 

B) Ao final do exercício, após o reconhecimento da depreciação mensal, será necessário 
proceder à contabilização de ajuste ao valor recuperável do ativo no valor de R$ 
8.000,00, e o referido ativo estará reconhecido no Balanço Patrimonial por R$ 
87.000,00. 

C) Ao final do exercício, após o reconhecimento da depreciação mensal, será necessário 
proceder à contabilização de ajuste ao valor recuperável do ativo no valor de R$ 
3.250,00, e o referido ativo estará reconhecido no Balanço Patrimonial por R$ 
87.000,00. 
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D) Ao final do exercício, após o reconhecimento da depreciação mensal, será necessário 
proceder à contabilização de ajuste ao valor recuperável do ativo no valor de R$ 
8.000,00, e o referido ativo estará reconhecido no Balanço Patrimonial por R$ 
90.250,00. 

Comentários: 

Vamos lá!  

Valor de aquisição     95.000,00 

Custo de preparação    5.000,00 

Custo de aquisição    100.000,00 

Depreciação de 2021: 5/12 x 12% x 100.000,00 = R$ 8.000,00 

Valor contábil em dezembro de 2021 

Valor de aquisição     100.000,00 

(-) Depreciação acumulada    (5.000,00)  

Valor contábil      95.000,00 

O valor recuperável é de R$ 87.000,00. Como o valor contábil é superior ao valor 
recuperável, neste caso, teremos de reconhecer uma perda de R$ 95.000,00 – R$ 
87.000,00 = R$ 8.000,00.  

Nosso gabarito, portanto, será:  

B) Ao final do exercício, após o reconhecimento da depreciação mensal, será necessário 
proceder à contabilização de ajuste ao valor recuperável do ativo no valor de R$ 
8.000,00, e o referido ativo estará reconhecido no Balanço Patrimonial por R$ 
87.000,00. 

Gabarito → B.  

 

43. (Consulplan/Exame CFC/2022.1) 

Uma indústria adquiriu uma máquina para fabricação de peças automotivas, em 1º de 
fevereiro de 2020. Para aquisição da máquina, a empresa deveria desembolsar R$ 
210.000,00 à vista. Como não dispunha desse montante, a empresa financiou o 
pagamento da máquina junto ao fornecedor em 48 parcelas mensais de R$ 5.000,00, 
totalizando R$ 240.000,00. 

Adicionalmente, a empresa ainda desembolsou R$ 5.000,00 para transportar a máquina 
da sede do fornecedor ao local de sua instalação; R$ 10.000,00 com tributos não 
recuperáveis; e, R$ 2.000,00 com seguro no transporte. A empresa incorreu em gastos 
com instalação de R$ 7.000,00. Findada a instalação, a fase de testes do funcionamento 
da máquina gerou custos de R$ 3.000,00. Devidamente instalada e testada, a máquina 
ficou apta para produzir em 1º de maio de 2020. Posteriormente, a empresa pagou R$ 
3.000,00 para realização de um curso para treinamento de seus empregados para 
operar o equipamento. O método adotado para cálculo da depreciação foi o linear, 
considerando valor residual de 10% do custo de aquisição. A vida útil estimada foi de 
oito anos. Ao longo do ano de 2021, a máquina ficou ociosa por um período de 60 dias. 
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Considerando essas informações e, ainda, de acordo com a NBC TG 27 (R4) – Ativo 
Imobilizado, o saldo da conta de depreciação acumulada dessa máquina, em 
31/12/2021, foi de: 

A) R$ 39.993,75 

B) R$ 44.437,50 

C) R$ 45.000,00 

D) R$ 50.062,50 

Comentários: 

Mais uma questão que exige o cálculo da depreciação. 

Valor de aquisição      210.000,00 

Frete        5.000,00 

Tributos não recuperáveis     10.000,00 

Seguro        2.000,00 

Instalação       7.000,00 

Testes         3.000,00 

Valor de contabilização     237.000,00 

(-) Valor residual      (23.700,00) 

Valor depreciável      213. 300,00 

Depreciação anual 213.300/8 = R$ 26.662,50 

Depreciação 2020 (8/12 x 26.262,50)    17.775 

Depreciação 2021       26.662,50 

Total depreciação acumulada     44.437,50 
  

Sobre a ociosidade do ativo, nos termos do CPC 27: 

“Portanto, a depreciação não cessa quando o ativo se torna ocioso ou é retirado do uso 
normal, a não ser que o ativo esteja totalmente depreciado. No entanto, de acordo com 
os métodos de depreciação pelo uso, a despesa de depreciação pode ser zero enquanto 
não houver produção.” 

Gabarito → B.  
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44. (Consulplan/Exame CFC/2022.1) 

Considerando os procedimentos e critérios estabelecidos na ITG 2000 (R1) – 
Escrituração Contábil, analise as afirmativas a seguir. 

I. O nível de detalhamento da escrituração contábil reflete a necessidade de 
informações de seus usuários e pode seguir o modelo de plano de contas sugerido na 
ITG 2000 (R1) ou seguir um padrão preestabelecido por uma autoridade reguladora. 

II. Na escrituração descentralizada, as filiais devem adotar o mesmo grau de 
detalhamento dos registros contábeis da matriz. 

III. A retificação de um lançamento contábil efetuado com valor maior que o correto é 
realizada por meio de lançamento de estorno parcial. 

IV. Mesmo que o lançamento de um fato contábil decorra de direito ou de obrigação em 
moeda estrangeira, a escrituração contábil deve ser executada em moeda nacional. 

Está correto o que se afirma apenas em 

A) II e III. 

B) II e IV. 

C) I, II e IV. 

D) I, III e IV. 

Comentários: 

Comentemos item a item... 

I. O nível de detalhamento da escrituração contábil reflete a necessidade de 
informações de seus usuários e pode seguir o modelo de plano de contas sugerido na 
ITG 2000 (R1) ou seguir um padrão preestabelecido por uma autoridade reguladora. 

Item incorreto.  

Cada entidade tem suas particularidades, o que faz com que tenha necessidade de um 
plano de contas específico. A ITG 2.000 não sugere um plano de contas a ser adotado.  

4. O nível de detalhamento da escrituração contábil deve estar alinhado às 
necessidades de informação de seus usuários. Nesse sentido, esta Interpretação não 
estabelece o nível de detalhe ou mesmo sugere um plano de contas a ser observado. 
O detalhamento dos registros contábeis é diretamente proporcional à complexidade das 
operações da entidade e dos requisitos de informação a ela aplicáveis e, exceto nos 
casos em que uma autoridade reguladora assim o requeira, não devem necessariamente 
observar um padrão pré-definido. 

II. Na escrituração descentralizada, as filiais devem adotar o mesmo grau de 
detalhamento dos registros contábeis da matriz. 

Segundo a ITG 2000: 

20. A entidade que tiver unidade operacional ou de negócios, quer como filial, agência, 
sucursal ou assemelhada, e que optar por sistema de escrituração descentralizado, deve 
ter registros contábeis que permitam a identificação das transações de cada uma dessas 
unidades. 
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21. A escrituração de todas as unidades deve integrar um único sistema contábil. 

22. A opção por escrituração descentralizada fica a critério da entidade. 

23. Na escrituração descentralizada, deve ser observado o mesmo grau de 
detalhamento dos registros contábeis da matriz. 

24. As contas recíprocas relativas às transações entre matriz e unidades, bem como 
entre estas, devem ser eliminadas quando da elaboração das demonstrações contábeis 
da entidade. 

25. As despesas e as receitas que não possam ser atribuídas às unidades devem ser 
registradas na matriz e distribuídas para as unidades de acordo com critérios da 
administração da entidade. 

III. A retificação de um lançamento contábil efetuado com valor maior que o correto é 
realizada por meio de lançamento de estorno parcial. 

Nos termos da ITG 2.000: 

31. Retificação de lançamento é o processo técnico de correção de registro realizado 
com erro na escrituração contábil da entidade e pode ser feito por meio de: 

a) estorno; 

b) transferência; e 

c) complementação. 

32. Em qualquer das formas citadas no item 31, o histórico do lançamento deve 
precisar o motivo da retificação, a data e a localização do lançamento de origem. 

33. O estorno consiste em lançamento inverso àquele feito erroneamente, 
anulando-o totalmente. 

34. Lançamento de transferência é aquele que promove a regularização de conta 
indevidamente debitada ou creditada, por meio da transposição do registro para a conta 
adequada. 

35. Lançamento de complementação é aquele que vem posteriormente 
complementar, aumentando ou reduzindo o valor anteriormente registrado. 

O item foi considerado incorreto pela banca, mas a complementação negativa, por parte 
da doutrina, também é conhecida como estorno parcial.  

IV. Mesmo que o lançamento de um fato contábil decorra de direito ou de obrigação 
em moeda estrangeira, a escrituração contábil deve ser executada em moeda 
nacional. 

Item correto.  

5. A escrituração contábil deve ser executada: 

a) em idioma e em moeda corrente nacionais; 

b) em forma contábil; 

c) em ordem cronológica de dia, mês e ano; 
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d) com ausência de espaços em branco, entrelinhas, borrões, rasuras ou emendas; 
e 

e) com base em documentos de origem externa ou interna ou, na sua falta, em 
elementos que comprovem ou evidenciem fatos contábeis. 

Gabarito → B.  

 

45. (Consulplan/Exame CFC/2022.1) 

Ao iniciar os trabalhos de auditoria, João analisou detidamente os documentos que lhe 
foram disponibilizados. Os números existentes na Demonstração de Resultado foram os 
seguintes: 

 

Considerando que João é um auditor extremamente consciente e profissional, atento às 
Normas Brasileiras de Contabilidade e às disposições da Lei nº 6.404/1976, ao analisar 
referidos números, certamente, ele concluirá que: 

A) O “Lucro Bruto” é de R$ 123.962 milhões. 

B) O “Lucro do Exercício” é de R$ 6.246 milhões. 

C) O valor do “Lucro antes dos impostos” é de R$ 37 milhões e não de R$ 9 milhões como 
afirmado. 

D) O valor do “Lucro antes do resultado financeiro, participações e impostos” é de R$ 
13.223 milhões. 

Comentários: 

Questão anulada, pois não contém resposta correta. Vamos elaborar a demonstração 
do resultado do exercício.  

Com base nas informações fornecidas, chegamos aos seguintes dados: 
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Essa DRE está plenamente elaborada de acordo com os preceitos do Manual de 
Contabilidade Societária (FIPECAFI).  

Nota-se que, com os valores fornecidos, o valor do “Lucro antes do resultado financeiro, 
participações e impostos” é de R$ 13.222 milhões e não de R$ 13.223, como fornecido 
pelo enunciado.  

Por não haver resposta correta, solicitamos a anulação da questão. 

Gabarito Preliminar → D.  

Gabarito Definitivo → Anulada.  

 

46. (Consulplan/Exame CFC/2022.1) 

Na execução dos trabalhos de auditoria na Companhia Elétrica Luz do Mundo, o auditor 
JC constatou de forma conclusiva, com base em evidência apropriada e suficiente, que, 
no exercício de 2021, o contador deixou de reconhecer ajuste de perda a valor 
recuperável da principal usina de eletricidade da empresa, fundado em laudo de perícia 
técnica que aponta perda de capacidade de produção do ativo. Como consequência, a 
Demonstração do Resultado do Exercício foi afetada de forma relevante, evidenciando 
um resultado patrimonial acentuadamente equivocado. Diante da situação descrita, e 
com base nas normas de auditoria vigentes, o auditor deverá, ao final dos trabalhos: 

A) Exercer seu julgamento profissional a fim de decidir se cabe a emissão de opinião 
modificada do tipo “abstenção de opinião”. 

B) Emitir uma opinião não modificada, uma vez que o reconhecimento da perda 
mencionada deve ocorrer apenas quando da alienação do ativo. 
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C) Emitir uma opinião modificada do tipo “com ressalva”, uma vez que, ainda que haja 
distorções relevantes na Demonstração do Resultado do Exercício, estas não causam 
efeitos em outras demonstrações contábeis. 

D) Emitir uma opinião modificada do tipo “opinião adversa”, uma vez que a distorção 
em questão é relevante e a falta de seu reconhecimento causa efeitos generalizados 
para as demais demonstrações contábeis, em especial o Balanço Patrimonial. 

Comentários: 

A questão deixa claro que o auditor encontrou evidências apropriadas e suficientes, e 
que as distorções são relevantes.  

Ainda, se o resultado patrimonial está equivocado, ele afetará o PL, no BP.  

Consequentemente, afetará DMPL, DLPA, DFC...  

No fim das contas, teremos distorções generalizadas. Diante do exposto, o auditor deve 
opinar de maneira adversa, conforme NBC TA 705. 

Gabarito → D.  

 

47. (Consulplan/Exame CFC/2022.1) 

Sobre aspectos técnico, doutrinário, processual e operacional: perícia judicial e 
extrajudicial – competência técnico-profissional e disposições legais aplicáveis à Perícia 
Contábil – considere a situação hipotética descrita a seguir: 

Arthur – estudante de Ciências Contábeis e estagiário em um órgão público federal, no 
setor responsável pela elaboração de perícias contábeis, econômicas e financeiras – 
solicitou ao coordenador de seu estágio, que o indicasse como assistente técnico, pois 
já estava familiarizado com as demandas e conhecia muito bem o trabalho a ser feito e, 
portanto, seria produtivo e interessante que ele já começasse a trabalhar como perito. 

Diante da solicitação do estudante e ciente de que o papel de um coordenador de 
estágio é, também, assegurar que o estagiário refine, na prática, os conhecimentos 
adquiridos na faculdade, foram prestados os esclarecimentos dispostos a seguir: 

I. A indicação não seria possível por não ser o rito processual adequado e, também, pelo 
fato de o estagiário ainda não ser portador de diploma de curso superior. 

II. Para exercer atribuições de assistente técnico, o profissional deverá ser legalmente 
habilitado. 

III. Assistente técnico e perito não são profissionais cujas atribuições devem ser 
entendidas como sinônimas. O assistente técnico atuará a partir de sua admissão pelo 
Juiz e após a conclusão dos exames e elaboração do laudo pelos peritos oficiais. 

IV. A nomeação de um profissional como perito, por livre escolha pelo Juiz, deverá recair 
sobre profissional comprovadamente detentor do conhecimento necessário à 
realização da perícia, quando na localidade não existir inscritos em cadastro 
disponibilizado pelo Tribunal. 

Está correto o que se afirma em  

A) I, II, III e IV. 
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B) I e III, apenas. 

C) III, e IV, apenas. 

D) I, II e IV, apenas. 

Comentários: 

Comentemos item a item... 

O gabarito dado pela banca examinadora foi a letra a. Contudo, a questão deve ser anulada ou, 
então, ter seu gabarito alterado para a letra d, conforme exposição a seguir.  

A questão traz hipotética situação de indicação, por parte de um coordenador, de um aluno 
como assistente técnico. 

1. Na questão é informado que o estudante ocupa cargo de setor em órgão Público 
federal.  

Contudo, não cabe ao órgão público o papel de atuação como Assistente Técnico. O papel de 
representação, neste caso, cabe à Advocacia-Geral da União.  

Tais órgãos, por não configurarem pessoa jurídica per si não poderiam praticar atos processuais 
em nome próprio. Não é por outra razão que o artigo 12 do mesmo Código de Processo Civil 
dispõe que a União e os demais entes federativos se representam em juízo pelos respectivos 
procuradores.  

Essas regras confluem com o artigo 131 da Constituição, que atribui à Advocacia-Geral da União 
a representação judicial e extrajudicial da União e as atividades de consultoria e assessoramento 
jurídico do Poder Executivo.  

Por isso, o órgão público está inapto a indicar um assistente técnico e temos um forte motivo 
par anulação da questão, por vício insanável do enunciado.  

2. Ainda que fosse possível a um órgão público nomear um assistente técnico, o que não é 
permitido por lei, o Código Civil nos diz, Art. 465 § 1º: 

“ Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de 
nomeação do perito: 

II-indicar assistente técnico; “ 

Na questão temos, no item a classificar como verdadeiro ou falso a seguinte proposição: 

III – Assistente técnico e  perito não são profissionais cujas atribuições devem ser entendidas 
como sinônimas (CORRETO). O assistente técnico atuará a partir de sua ADMISSÃO PELO JUIZ e 
após a conclusão dos exames e elaboração do laudo pelos peritos oficiais (INCORRETO). 

A questão está correta em sua primeira parte, afinal, perito do juízo e assistente técnico 
possuem atuações distintas. Mas é incorreto dizer que há admissão do assistente técnico pelo 
juiz.  

O enunciado sequer citou que há um processo judicial envolvido. Então, não há que se falar em 
admissão pelo juiz. 

Ademais, o assistente técnico tem um papel importante ao longo de toda a perícia, e não apenas 
com o término e elaboração do laudo pelo perito do juízo.  

Da afirmação temos que considerar que, ainda embasado no CPC: 
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Art. 471. As partes podem, de comum acordo, escolher o perito, indicando-o mediante 
requerimento, desde que: 

I - sejam plenamente capazes; 

II - a causa possa ser resolvida por autocomposição. 

§ 1º As partes, ao escolher o perito, já devem indicar os respectivos assistentes técnicos para 
acompanhar a realização da perícia, que se realizará em data e local previamente anunciados. 

Como se nota, a atuação do assistente técnico está muito antes da emissão do laudo pericial, 
isto porque com base no parágrafo 1º, art. 471, CPC quando da escolha do perito devem as 
partes escolher o assistente técnico para acompanhar a perícia. 

§ 2º O perito e os assistentes técnicos devem entregar, respectivamente, laudo e pareceres em 
prazo fixado pelo juiz. 

Portanto, o laudo e parecer são emitidos em data fixada pelo juiz.  

§ 3º A perícia consensual substitui, para todos os efeitos, a que seria realizada por perito 
nomeado pelo juiz. 

Art. 472. O juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, 
apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que 
considerar suficientes. 

Além disso, o parágrafo 2º, art. 466, CPC aduz que o perito deve assegurar ao assistente técnico 
o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia 
comunicação, comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, o que 
também compõe a atuação do assistente técnico, como fiscal da lei e do procedimento adotado 
pelo perito. 

Portanto, a atuação do assistente técnico, em verdade, ocorre desde a sua admissão, pois o art. 
466, 2º, CPC impõe uma atribuição a atuação do Assistente Técnico. 

Assim, solicitamos a anulação da questão, visto que o enunciado contém vício insanável, já que 
ao órgão público não caberia, de forma alguma, indicar um assistente técnico.  

Todavia, a banca não acatou.  

Vejamos: 

I. A indicação não seria possível por não ser o rito processual adequado e, também, 
pelo fato de o estagiário ainda não ser portador de diploma de curso superior. 

A perícia é exclusiva para bacharéis em contabilidade, com CRC ativo.  

II. Para exercer atribuições de assistente técnico, o profissional deverá ser legalmente 
habilitado. 

Correto. As atribuições como perito são exclusivas para bacharéis em contabilidade com 
CRC Ativo.  

III. Assistente técnico e perito não são profissionais cujas atribuições devem ser 
entendidas como sinônimas. O assistente técnico atuará a partir de sua admissão pelo 
Juiz e após a conclusão dos exames e elaboração do laudo pelos peritos oficiais. 

Como comentamos acima, o item está incorreto, mas a banca considerou como correto.  
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IV. A nomeação de um profissional como perito, por livre escolha pelo Juiz, deverá 
recair sobre profissional comprovadamente detentor do conhecimento necessário à 
realização da perícia, quando na localidade não existir inscritos em cadastro 
disponibilizado pelo Tribunal. 

Correto. Segundo o artigo 156, parágrafo 5º do Código de Processo Civil: 

Art. 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de 
conhecimento técnico ou científico. 

§ 1º Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os 
órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal 
ao qual o juiz está vinculado. 

§ 5º Na localidade onde não houver inscrito no cadastro disponibilizado pelo tribunal, a 
nomeação do perito é de livre escolha pelo juiz e deverá recair sobre profissional ou 
órgão técnico ou científico comprovadamente detentor do conhecimento necessário à 
realização da perícia. 

Gabarito Preliminar → A. 

Gabarito Definitivo → A.  

 

48. (Consulplan/Exame CFC/2022.1) 

Romeu e Rômulo, empresários reconhecidamente muito ricos e ostentadores de seus 
patrimônios em redes sociais, estão sendo investigados por desvios de dinheiro público 
por meio de processo licitatório – em tese fraudulento – cuja empresa, da qual são 
proprietários, se sagrou vencedora. Os advogados da empresa e, também, dos 
empresários, verificaram que, apesar de oferecida a denúncia, não foram solicitados 
exames periciais e, portanto, não se encontra apensado laudo de perícia contábil. 
Considerando ser de suma importância a realização de exames técnicos-científicos, os 
advogados requereram, em juízo, a realização de perícia. Sobre os honorários a serem 
pagos ao perito, na situação hipotética descrita, conforme disposições do Código de 
Processo Civil, assinale a afirmativa correta. 

A) Os honorários do perito nomeado serão rateados entre o ente público que realizou a 
licitação e a empresa envolvida. 

B) Considerando que a perícia não foi determinada de ofício, a empresa investigada 
adiantará a remuneração do perito. 

C) Os honorários do perito serão pagos, integralmente, com recursos alocados no 
orçamento do ente público responsável pela licitação. 

D) Por se tratar de empresários muito ricos e influentes, o Juiz deverá oficiar a Fazenda 
Pública para que ela efetue o pagamento dos valores gastos com os honorários da 
perícia. 

Comentários: 

Nos termos do Código de Processo Civil, artigo 95, a remuneração do perito será paga 
pela parte que requerer a prova, ou rateada entre as partes quando requerida por 
ambas ou determinada de ofício pelo Juiz. 
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Frise-se que aquele que está amparado pela justiça gratuita não está obrigado ao 
pagamento de honorários periciais, ainda que tenha requerido a prova. 

Gabarito → B.  

 

Texto para responder às questões 49 e 50. 

Os valores relativos ao trabalho são apontados como fundamentais no desenvolvimento 
de estudos sobre a temática laboral, visto que eles revelam as preferências dos 
indivíduos (Dose, 1997). O conceito de valor do trabalho passou por intensa 
transformação quando comparado a outros conceitos da vida cotidiana (Lévy-leboyer, 
1994). A pesquisa do grupo MOW (1987) identificou que as pessoas trabalham em busca 
de remuneração, reconhecimento social e relacionamento interpessoal e que os 
principais elementos considerados como importantes no ambiente de trabalho são: 
autonomia, organização, ambiente social agradável, liberdade e poder (Blanch, 2007). 
[...] 

Na área contábil, o recrutar pessoas que se encaixam nas expectativas dos 
empregadores da área parece ser um grande desafio (Holt, Burke-Smalley & Jones, 
2017; Almeida & Silva, 2018). As transformações significativas pelas quais o cenário 
contábil passou nas últimas décadas, aliadas a mudanças de padrões, aumento de 
regulamentação, inovações tecnológicas, concorrência virtual e stress laboral (Almeida, 
2020) reforçam a necessidade de compreender se as novas gerações de 

estudantes estão se preparando para a realidade do trabalho profissional, assim como 
reforçam a necessidade de refletir se as empresas estão atentas às expectativas dos 
trabalhadores dessas gerações. [...] 

(Rayane Camila da Silva Sousahttps, Romualdo Douglas Colauto. REPeC – Revista de 
Educação e Pesquisa em Contabilidade, ISSN 1981-8610, Brasília, v. 15, n. 4, art. 4, p. 
450-466, out./dez. 2021. Disponível em:  

https://repec.emnuvens.com.br/repec/issue/view/111/54. Adaptado.) 

49. (Consulplan/Exame CFC/2022.1) 

Indique, a seguir, o trecho cuja reescrita (redação diferente daquela apresentada 
originalmente, mas que se aproxima quanto ao conteúdo da escrita original) pode ser 
estruturada tendo como critério o emprego da voz passiva, de modo que a correção 
gramatical seja preservada: 

A) “[...] visto que eles revelam as preferências dos indivíduos [...]” 

B) “O conceito de valor do trabalho passou por intensa transformação [...]” 

C) “[...] as pessoas trabalham em busca de remuneração, reconhecimento social e 
relacionamento interpessoal [...]” 

D) “Os valores relativos ao trabalho são apontados como fundamentais no 
desenvolvimento de estudos sobre a temática laboral, [...]” 

Comentários: 



 

 

64 

Conceito:  

O exercício está pedindo um caso em que possamos passar o trecho da voz ativa para a 
voz passiva.  

Primeiro, vamos relembrar do que se trata: 

Voz ativa: o sujeito pratica a ação verbal.  

Por exemplo: ‘o aluno fez a prova’. Nesse caso, o aluno é o sujeito do verbo fazer, e é 
ele mesmo quem pratica a ação de fazer.  

Voz passiva: o sujeito recebe a ação verbal.  

Por exemplo: ‘a prova foi feita pelo aluno’. Nesse caso, o sujeito do verbo é a prova, e a 
ação do verbo ainda é ‘fazer’, mas não é a prova quem pratica esta ação. Ela sofre esta 
ação. Por isso temos uma voz passiva, nesse caso a analítica.    

Para passarmos então um trecho de voz ativa para voz passiva, precisamos de um verbo 
transitivo direto ou bitransitivo, pois na voz ativa é ele quem sofre a ação verbal. Então 
nessa questão basta que procuremos um verbo transitivo direto. 

Análise: 

Letra A) verbo: revelam = Verbo Transitivo Direto. Visto que as preferências dos 
indivíduos são reveladas. Assertiva Correta. 

Letra B) verbo: passou = Verbo Transitivo Indireto. As intensas transformações não 
sofreram a ação de serem passadas - Errado.  Assertiva incorreta. 

Letra C) verbo: trabalham = Verbo Intransitivo. Não há nada que sofra a ação de 
trabalhar no enunciado. Assertiva incorreta. 

Letra D) verbo: são apontados = Verbo Transitivo Direto. Aqui a frase já está na voz 
passiva, os valores sofrem a ação de serem apontados. Assertiva incorreta. 

Gabarito → A.  

 

50. (Consulplan/Exame CFC/2022.1) 

Considerando os recursos linguísticos empregados, analise o trecho “Os valores relativos 
ao trabalho são apontados como fundamentais no desenvolvimento de estudos sobre a 
temática laboral, visto que eles revelam as preferências dos indivíduos (Dose, 1997).” 
(1º§), assinale a afirmativa correta. 

A) O termo “a” que antecede “temática laboral” possui a mesma classificação vista em 
relação ao termo “a” que constitui “ao” em “ao trabalho”. 

B) Caso o termo regido por “relativos” fosse substituído por “pesquisas”, ocorreria 
mudança quanto à obrigatoriedade do emprego da preposição “a”. 

C) Havendo o acréscimo de “aos pesquisadores” após “revelam as preferências dos 
indivíduos”, seria possível verificar a ocorrência da bitransitividade do verbo empregado 
no trecho referido: “revelam”. 



 

 

65 

D) Uma possibilidade de reescrita de “revelam as preferências dos indivíduos” é 
“revelam, dos indivíduos, às preferências” havendo a intenção do enunciador de 
enfatizar “indivíduos” e não o que lhes é próprio. 

Comentários: 

Análise: 

Letra A) Em ‘a temática laboral’, este ‘a’ é um artigo. Já em ‘ao trabalho’, trata-se de 
uma preposição. Assertiva incorreta. 

Letra B) O termo regido por ‘relativos’ é ‘o trabalho’. Trocando por ‘a pesquisa’, teríamos 
‘relativos à pesquisa’. Não houve mudança na obrigatoriedade, pois esta preposição ‘a’ 
é regida pelo termo ‘relativos’, não pelo que se procede. Assertiva incorreta. 

Letra C) Sem o acréscimo proposto, o verbo na oração já é um Transitivo Direto (objeto 
direto = ‘as preferências dos indivíduos’). E a frase proposta é: ‘revelam as preferências 
dos indivíduos aos pesquisadores’. O termo acrescentado funciona sim como um objeto 
indireto do verbo em questão, tornando-o assim um Verbo Bitransitivo. Assertiva 
Correta. 

Letra D) A crase proposta em ‘às preferências’ é incorreta pois não há regência da 
preposição ‘a’ neste trecho. O trecho funciona sintaticamente como objeto direto do 
verbo, não cabendo então esta preposição.  

Gabarito → C.  

 


