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Simulado CFC De A a Z Comentado 

1.  

A empresa de softwares Marcosoft foi fundada em 1990 por Binho Gato. A estratégia da 
companhia é fazer aquisições de diversas concorrentes, técnica chamada de M&A, que 
agiliza o crescimento das companhias.   

A empresa de softwares Marcosoft S.A. adquiriu, pelo valor de $ 7.600.000,00, todos os 
sistemas desenvolvidos por sua concorrente Sopa Ltda. O valor justo dos sistemas é de 
$ 6.100.000,00. Nas demonstrações financeiras da Sopa era possível identificar que o 
custo para desenvolver os sistemas correspondia ao valor líquido de $ 3.000.000,00. 

Considerando as informações acima, a Marcosoft deve classificar essa aquisição da 
seguinte forma: 

a) $ 6.100.000,00 como investimento e $ 1.500.000,00 como goodwill; 

b) $ 3.000.000,00 como intangível e $ 4.600.000,00 como goodwill; 

c) $ 6.100.000,00 como investimento e $ 1.500.000,00 como despesa; 

d) $ 7.600.000,00 como intangível. 

Comentários: 

Trata-se de aquisição de Ativo Intangível. A questão tenta confundir, induzindo o 
candidato a pensar que estamos adquirindo investimento. Mas não! Estamos adquirindo 
um ativo intangível.  

Segundo o pronunciamento CPC 04 (R1) – Ativo Intangível: 

24. Um ativo intangível deve ser reconhecido inicialmente ao custo. 

Aquisição separada 

 25. Normalmente, o preço que a entidade paga para adquirir separadamente um ativo 
intangível reflete sua expectativa sobre a probabilidade de os benefícios econômicos 
futuros esperados, incorporados no ativo, serem gerados a seu favor. Em outras 
palavras, a entidade espera que haverá benefícios econômicos a seu favor, mesmo que 
haja incerteza em relação à época e ao valor desses benefícios econômicos. Portanto, a 
condição de probabilidade a que se refere o item 21(a) é sempre considerada atendida 
para ativos intangíveis adquiridos separadamente.  

26. Além disso, o custo de ativo intangível adquirido em separado pode normalmente 
ser mensurado com confiabilidade, sobretudo quando o valor é pago em dinheiro ou 
com outros ativos monetários. 

O item 21 do pronunciamento CPC 04 - Ativo Intangível – estabelece que um ativo 
intangível deve ser reconhecido apenas se:  

(a) for provável que os benefícios econômicos futuros esperados atribuíveis ao ativo 
serão gerados em favor da entidade; e  

(b) o custo do ativo possa ser mensurado com confiabilidade. 
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A condição (a) é sempre considerada atendida para os ativos intangíveis adquiridos 
separadamente. Afinal, nenhuma empresa iria adquirir Intangível se não tivesse a firme 
expectativa de obter benefícios econômicos com eles. 

E o item (b) também é atendido, pois o custo de aquisição do ativo intangível pode 
normalmente ser medido com confiabilidade. 

Portanto, a alternativa correta é a letra E, que indica a contabilização de $ 7.600.000,00 
como intangível. 

Vejamos agora o erro das demais alternativas: 

a) $ 6.100.000,00 como investimento e $ 1.500.000,00 como goodwill; 

Errado. Se fosse aquisição de Investimento, no balanço individual da investidora ficaria 
contabilizado em Investimento pelo valor total de $7.600.000, dividido entre Valor 
Patrimonial de $ 6.100.000,00 e Goodwill de $ 1.500.000,00. Mas, como se trata de 
aquisição de Ativo Intangível, tal contabilização não se aplica. 

b) $ 3.000.000,00 como intangível e $ 4.600.000,00 como goodwill; 

Errado. O custo registrado na contabilidade da empresa vendedora não será 
contabilizado na empresa compradora.  

c) $ 6.100.000,00 como investimento e $ 1.500.000,00 como despesa; 

Errado. Não é caso de aquisição de investimento; mas, mesmo na hipótese de aquisição 
de investimento, o valor de $1.500.000 seria contabilizado em Investimento, como 
Goodwill, e não como despesa. 

d) d) $ 7.600.000,00 como intangível. 

Correto. Este é o gabarito.  

Gabarito → D.  

 

2.  

Em 01 de janeiro de 2012, um restaurante adquiriu uma moto, no valor de R$ 22.000,00, 
para otimizar o serviço de entregas. 

O restaurante pretendia utilizar a moto durante cinco anos e depois vendê-la por R$ 
2.000,00. No momento da compra, o sócio do restaurante estimava que, por meio das 
entregas, a moto poderia trazer retorno de R$ 4.500,00 (a valor presente) em cada ano 
de uso. 

Em 31 de dezembro de 2012, o restaurante refez suas projeções, estimando que, em 
cada um dos anos seguintes, os retornos trazidos pela moto seriam de R$ 2.750,00. Além 
disso, o valor da moto no mercado era de R$ 9.000,00. Após os anos de uso, o 
restaurante não mais pretendia ter retorno com a moto. 

Considerando que, em 31 de dezembro de 2013, não havia indícios de perdas adicionais, 
o valor contábil da moto era de: 

a) R$ 7.000,00. 

b) R$ 8.250,00. 
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c) R$ 11.250,00. 

d) R$ 14.000,00. 

Comentários: 

No momento da aquisição (01 de janeiro de 2012): 

- Aquisição: 22.000,00. 

- Vida útil: 5 anos. 

- Valor residual: 2.000,00. 

- Valor em uso: 4.500,00 x 5 = 22.500,00 

- Valor depreciável: 22.000,00 – 2.000,00 = 20.000,00 

- Depreciação anual = 20.000,00/5 = 4.000,00 por ano. 

Em 31 de dezembro de 2012: 

- Vida útil restante: 4 anos. 

- Valor contábil atual: 22.000,00 – 4.000,00 = 18.000,00. 

- Valor em uso: 2.750 x 4 = 11.000,00 

- Valor justo líquido de despesa de venda = 9.000,00 

Portanto, deveremos fazer uma redução ao valor recuperável. O valor recuperável é o 
maior entre 11.000,00 e 9.000,00, ou seja, 11.000,00. 

Portanto, teremos um novo valor contábil. 

Refazendo os cálculos após a redução ao valor recuperável: 

- Novo valor contábil: 11.000,00 

- Valor residual: 0,00 (o restaurante não mais pretendia ter retorno com a moto). 

- Depreciação nova: 11.000,00/4 = 2.750,00. 

Portanto, em 31.12.2013, o valor contábil será de 11.000,00 - 2.750,00 = 8.250,00. 

Gabarito → B.  

 

3.  

A Cia. ABC é contribuinte dos impostos estaduais e municipais. A sociedade empresária 
apresentou os saldos a seguir, em 31.12.2021. 

Vendas brutas     200.000 

Abatimentos     10.000 

Descontos Condicionais Concedidos  12.000 

Cancelamento de vendas   30.000 

Devoluções de vendas   15.000 

Comissão de vendas    4.000 
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ICMS sobre vendas    36.000 

Receita com equivalência patrimonial 40.000 

Custo da mercadoria vendida  60.000 

Despesas administrativas   30.000 

Receita financeira    22.000 

Receita com a venda de ativo imobilizado 70.000 

Custo do ativo imobilizado vendido  55.000 

Com base nas informações acima, assinale a opção que indica o resultado bruto da Cia. 
ABC, em 31.12.2021. 

a) 37.000 

b) 45.000 

c) 49.000 

d) 85.000 

Comentários: 

Vendas brutas                200.000 

Abatimentos     (10.000) 

Cancelamento de vendas   (30.000) 

Devoluções de vendas   (15.000) 

ICMS sobre vendas    (36.000) 

Receita líquida    109.000 

Custo da mercadoria vendida  (60.000) 

Lucro bruto     49.000 

Não entram para o cálculo do lucro bruto: 

Comissão de vendas    4.000 

Receita com equivalência patrimonial 40.000 

Despesas administrativas   30.000 

Receita financeira    22.000 

Receita com a venda de ativo imobilizado 70.000 

Custo do ativo imobilizado vendido  55.000 

Descontos Condicionais Concedidos  12.000 

Gabarito → C.  
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4. 

A tabela a seguir apresenta informações, com valores em reais, extraídas da 
contabilidade do exercício de 2022 de uma empresa. 

 

 De acordo com os dados da tabela, e considerando que, no exercício de 2022, a referida 
empresa apurou lucro líquido de R$ 120.000, então o valor, em reais, apurado pela 
empresa a título de outros resultados abrangentes no período foi de 

a) 154.000. 

b) 24.000. 

c) 274.000. 

d) 247.000. 

Comentários: 

Os outros resultados abrangentes são aquelas “receitas” que não transitam pela DRE, 
como por exemplo: 

- Ajustes de avaliação patrimonial, 

- Ganhos e perdas com conversão de demonstrações contábeis de empresas do exterior, 
ganhos e perdas com hedge, etc).  

- Variações na reserva de reavaliação, quando permitidas legalmente (ver 
Pronunciamentos Técnicos CPC 27 – Ativo Imobilizado e CPC 04 – Ativo Intangível);  

- Ganhos e perdas atuariais em planos de pensão com benefício definido reconhecidos 
conforme item 93ª do Pronunciamento Técnico CPC 33 – Benefícios a Empregados; 

Com os dados fornecidos na questão, temos: 

- Ajustes negativos de instrumentos financeiros              (60.000) 

- Ajustes positivos por conversão do período de investimentos no exterior   260.000 

- Tributos sobre ajustes negativos de instrumentos financeiros*                20.000 

- Equivalência patrimonial sobre resultados abrangentes positivos   24.000 

- Tributos sobre ajustes positivos de conversão do período de inv.   (90.000) 

= Outros Resultados Abrangentes             154.000,00 
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Observação: como o ajuste sobre os instrumentos financeiros foi negativo, a tributação 
gera, na verdade, um crédito para a empresa, portanto, aumentou o saldo de Outros 
Resultados Abrangentes. Ela está deixando de pagar, por exemplo, imposto de renda.  

Gabarito → A 

 

5.  

Os Balanços Patrimoniais de 31/12/2017 e 30/6/2018, bem como a Demonstração do 
Resultado do primeiro semestre de 2018 da Cia. A são apresentados a seguir: 

 

Informações Adicionais: 

− A despesa financeira (juros) não foi paga. 

− O terreno foi vendido à vista. 

O fluxo de caixa decorrente das Atividades Operacionais apurado no primeiro semestre 
de 2018 pela Cia. A foi, em reais, 

a) 35.000,00, positivo. 

b) 50.000,00, negativo. 

c) 40.000,00, negativo. 

d) 8.000,00, negativo. 

Comentários: 
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Vamos elaborar a DFC pelo Método Indireto: 

DFC - Método Indireto 

Lucro Líquido       R$105.000,00 

(+) Despesa de Depreciação     R$30.000,00 

(-) Lucro na Venda do Imóveis    -R$10.000,00 

(+) Despesa de Juros      R$20.000,00 

 = Lucro Ajustado      R$145.000,00 

(-) Aumento de Duplicatas a Receber   -R$60.000,00 

(+) Diminuição dos Estoques     R$15.000,00 

(-) Aumento de Adiantamento a Fornecedores  -R$85.000,00 

(-) Diminuição Fornecedores     -R$70.000,00 

(+) Aumento do Imposto de Renda a pagar   R$5.000,00 

Fluxo Consumido pelas Atividades Operacionais  -R$50.000,00 

Gabarito → B.  

 

6. 

A empresa comercial Só Negócios S.A. apresentou as seguintes informações referentes 
ao primeiro semestre de 2021: 

Demonstração do Resultado 
 01/01/2021 a 30/06/2021 

 
(em reais) 

Receita Bruta de Vendas 
(−) Impostos sobre vendas 
(=) Receita Líquida 
(−) Custo das Mercadorias Vendidas 
(=) Lucro Bruto 
(−) Despesas operacionais 
Despesas de depreciação 
Despesas com salários 
INSS sobre salários (empresa) 
FGTS sobre salários 
(=) Lucro antes do IR e CSLL 
(−) IR e CSLL 
(=) Lucro Líquido 

480.000 
(110.000) 
370.000 

(150.000) 
220.000 

 
(35.000) 
(20.000) 
(4.000) 
(1.600) 
159.400 
(35.400) 
124.000 

 

Com base nessas informações e sabendo que o valor dos tributos recuperáveis 
referentes aos produtos comercializados no primeiro semestre de 2021 foi R$ 
27.000,00, o Valor Adicionado distribuído na forma de Impostos, Taxas e Contribuições 
pela empresa Só Negócios S.A. foi, em reais, 
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a) 118.400,00. 

b) 124.000,00. 

c) 122.400,00. 

d) 145.400,00. 

Comentários: 

Vamos lá! A questão pediu um ponto específico: os impostos distribuídos na forma de 
impostos, taxas e contribuições. 

Lembrando que na segunda parte da DVA, os tributos devem ser apresentados pela 
forma líquida, isto é, pelo valor a recolher ao respectivo ente. 

Governo: (110.000 – 27.000) + 4.000 + 35.400 = 122.400,00. 

Gabarito → C.  

 

7. 

A Cia. Agregada, empresa comercial, apresentou as seguintes informações referentes ao 
ano de 2021: 

(Valores em R$) 

Receita Bruta de Vendas 1.200.000,00 

(−) Impostos sobre Vendas (200.000,00) 

(=) Receita Líquida 1.000.000,00 

(−) Custo das Mercadorias Vendidas (430.000,00) 

(=) Lucro Bruto 570.000,00 

(−) Despesas Operacionais 

Despesa de Depreciação 50.000,00 

Despesa com Salários 25.000,00 

Despesa com INSS sobre salários 6.000,00 

FGTS sobre salários 2.000,00 

(=) Lucro antes do IR e CSLL 487.000,00 

(−) IR e CSLL (140.000,00) 

(=) Lucro Líquido 347.000,00 

O valor dos tributos recuperáveis referentes aos produtos comercializados no ano de 
2021 foi de R$ 77.000,00. O Valor Adicionado a Distribuir gerado pela Cia. Agregada no 
ano de 2021 foi, em reais, 

a) 693.000,00. 

b) 570.000,00. 

c) 643.000.00. 

d) 720.000,00. 

Comentários: 

Vamos calcular da forma mais rápida, pela parte de baixo da DVA (Demonstração do 
Valor Adicionado): 
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Lucro Líquido 347.000,00 

IR e CSLL 140.000,00 

Despesa com salários 27.000,00 

Impostos (200.000-77.000+6.000) 129.000,00 

Distribuição do Valor Adicionado 643.000,00 

Letra C. Podemos calcular pela parte de cima da DVA, também: 

Demonstração do Valor Adicionado (DVA) R$ 

Receita de Vendas R$ 1.200.000,00 

Insumos de Terceiros (430.000 + 77.000) -R$ 507.000,00 

Valor Adicionado Bruto R$ 693.000,00 

Retenção -R$ 50.000,00 

Valor Adicionado líquido prod. Entidade R$ 643.000,00 

Valor Adicionado recebido em transferência ---xx--- 

Valor Adicionado total a distribuir R$ 643.000,00 

Os impostos recuperáveis devem ser somados ao Custo das Mercadorias Vendidas, para 
compor os Insumos de Terceiros. Assim, somamos os valores de $430.000 (CMV) e 
$77.000 (Impostos Recuperáveis).  

Gabarito → C 

 

8. 

A Cia A e sua controlada, Cia B, presentaram os seguintes balanços patrimoniais em 
31/12/2021: 

Ativo Cia. A Cia. B 

Disponível 200.000,00 120.000,00 

Duplicatas a Receber 600.000,00 330.000,00 

Estoques 450.000,00 180.000,00 

Empréstimo para B 150.000,00 - 

Imobilizado Líquido 800.000,00 440.000,00 

Participação Societária em B 180.000,00 - 

TOTAL 2.380.000,00 1.070.000,00 

PASSIVO + PL Cia. A Cia. B 

Fornecedores 490.000,00 320.000,00 

Obrigações a Pagar 220.000,00 130.000,00 

Empréstimo de A - 150.000,00 

Outras Obrigações 530.000,00 170.000,00 

Capital  680.000,00 200.000,00 

Reservas 460.000,00 100.000,00 

TOTAL 2.380.000,00 1.070.000,00 

No exercício, a Cia. A efetuou um mútuo para a Cia. B no valor de R$ 150.000,00. 
Efetuada a consolidação do Balanço Patrimonial das duas companhias, o valor do total 
do Ativo Consolidado corresponderá a, em R$,  

A)3.450.000,00.  

B)3.120.000,00.    
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C)3.300.000,00.  

D)3.270.000,00.  

Comentários: 

Vamos somar o total dos ativos das duas empresas e eliminar as operações intragrupo. 

Ativo de A    2.380.000 

+ Ativo de B    1.070.000 

(-) Empréstimo para B (Mútuo) (150.000) 

(-) Participação Societária em B (180.000) 

Total do Ativo consolidado  3.120.000 

Gabarito → B. 

 

9.  

No dia 30/04/2020, a empresa Sempre Comprando S.A. adquiriu 80% das ações da 
empresa Perspectiva S.A. por R$ 80.000.000,00 e passou a deter controle sobre esta. O 
valor pago corresponde a 80% do valor justo líquido dos ativos e passivos adquiridos 
pela empresa Sempre Comprando S.A.  

No ano de 2020, a empresa Perspectiva S.A. apurou um lucro líquido de R$ 
24.000.000,00. Os valores evidenciados no Balanço Patrimonial de 31/12/2020 e na 
Demonstração do Resultado do ano de 2020, nas demonstrações contábeis individuais 
da empresa Sempre Comprando S.A., foram, respectivamente, em reais, 

a) Investimentos = 80.000.000,00 e Resultado de Participação Societária = 0. 

b) Dividendos a Receber = 19.200.000,00 e Resultado de Participação Societária = 
19.200.000,00. 

c) Investimentos = 99.200.000,00 e Resultado de Participação Societária = 
19.200.000,00. 

d) Dividendos a Receber = 24.000.000,00 e Resultado de Participação Societária = 
24.000.000,00. 

Comentários: 

O valor pago é igual à participação do valor justo. Assim, não há Goodwill e nem Compra 
Vantajosa. 

O Investimento fica contabilizado inicialmente pelo valor de $80.000.000. 

Em 2020, a empresa Perspectiva apura um lucro de $24.000.000. 

A parte da empresa Sempre Comprando é: $24.000.000 x 80% = $ 19.200.000 

A contabilização da Equivalência Patrimonial é a seguinte: 

D – Investimento (Ativo)     19.200.000 

C – Resultado da Equivalência Patrimonial (Resultado) 19.200.000 

Valor total do investimento: $80.000.000 + $19.200.000 = $99.200.000 
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Gabarito → C.  

 

10. 

A Cia. Industrial Iota tem uma participação de 25% no capital social da Comercial Kapa 
S.A., que é composto exclusivamente por ações ordinárias. Os demais investidores da 
Comercial Kapa S.A. são independentes do grupo econômico ao qual a Cia. Industrial 
Iota pertence. Em 30/11/x1, a Cia. Industrial Iota vendeu produtos à Comercial Kapa S.A. 
por um total de R$1.000.000.  

Esses produtos tiveram um custo para a Cia. Industrial Iota de R$800.000. Até 31/12/x1, 
a Comercial Kapa S.A. havia vendido metade desses produtos a clientes que não eram 
partes relacionadas nem dela nem da Cia. Industrial Iota.  

Sabendo que essas transações não são tributadas, que não houve outras operações 
entre ambas as companhias durante x1, e que ao final desse exercício a Comercial Kapa 
S.A. obteve um lucro líquido de R$1.200.000, o efeito líquido no resultado da Cia. 
Industrial Iota de sua participação nos resultados de x1 da Comercial Kapa S.A. será de:  

a) R$100.000;  

b) R$200.000;  

c) R$250.000;  

d) R$275.000;  

Comentários: 

Vamos calcular o lucro retido nos estoques: 

Venda       1.000.000 

Custo dos produtos vendidos   (800.000) 

Lucro na operação     200.000 

Como metade dos produtos foram vendidos para terceiros, o lucro retido nos estoques 
é de: 

$200.000 / 2 = $100.000. 

Agora, a participação nos resultados. Antes, devemos lembrar que a regra para o cálculo 
da equivalência patrimonial, quando houver lucros retidos no estoque, é a seguinte: 

Entre coligadas: diminui apenas a participação da investidora. Nesta questão, apenas 
25% do lucro não realizado ou lucro retido será abatido do cálculo da equivalência 
patrimonial. 

No caso de controlada: diminui 100% do valor do lucro não realizado, ainda que a 
participação da controladora seja menor que 100%. Por exemplo, no caso de uma 
controladora com 60% de participação, devemos abater 100% do lucro não realizado, 
para o cálculo da equivalência patrimonial. 

Calculo do lucro retido no estoque: 

Total lucro não realizado $100.000 x participação 25% = $25.000 
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Equivalência patrimonial: 

Lucro líquido             1.200.000 

x  Participação            25% 

= Subtotal      300.000 

(-) Lucro não realizado    (25.000) 

Resultado      275.000  

Gabarito → D.  

 

11.  

Avalie as seguintes proposições. 

I. Ativos Intangíveis com vida útil indefinida estão sujeitos ao teste de recuperabilidade 
(impairment test). 

II. Ativos Intangíveis com vida útil definida estão sujeitos ao teste de recuperabilidade 
(impairment test). 

III. O "Goodwill" (ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura) gerado 
internamente não deve ser reconhecido como um ativo. 

Assinale a opção correta. 

a) I e III, apenas. 

b) I e II, apenas. 

c) II e III, apenas. 

d) Todas as proposições estão corretas. 

Comentários: 

Comentemos item a item... 

I. Ativos Intangíveis com vida útil indefinida estão sujeitos ao teste de recuperabilidade 
(impairment test). 

II. Ativos Intangíveis com vida útil definida estão sujeitos ao teste de recuperabilidade 
(impairment test). 

Existem dois métodos distintos para a mensuração do ativo intangível trazidos pelo CPC 
04, Método de Custo e  Método de Reavaliação, a saber: 

Método de Custo: Posteriormente ao reconhecimento inicial o ativo intangível deve ser 
apresentado ao custo, menos a amortização acumulada e a perda acumulada (se 
houver). 

Método de reavaliação: Após o reconhecimento, se permitido legalmente, um ativo 
intangível pode ser apresentado pelo seu valor reavaliado, correspondente ao valor 
justo na data da reavaliação. Apesar do CPC 04 trazer as duas definições, ressaltamos 
que a contabilização pela reavaliação não mais existe no ordenamento pátrio, portanto, 
não deve ser aplicada nas demonstrações contábeis. 
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Após a mensuração, a companhia deverá avaliar se se trata de um ativo intangível de 
vida útil indefinida ou definida. Para os ativos intangíveis de vida útil indefinida a 
amortização torna-se proibida, afinal, não temos um prazo para calcular, não saberemos 
apurar a amortização senão de forma arbitrária (como utilizamos para achar o valor de 
depreciação no imobilizado, exemplo: 10 anos de depreciação sem valor residual = 10% 
ao ano).  

Contudo, falar que um ativo intangível tem vida útil indefinida não significa dizer que ele 
tenha vida útil infinita, eterna. Esses ativos estarão sujeitos à análise de impairment 
anual.  

Já para os intangíveis de vida útil determinada mantém-se a prática de alocar seu custo 
de aquisição ao resultado com base no período determinado e se houver meios de 
determinar o valor residual para fins de amortização este deverá ser utilizado. Além 
disso, há sujeição também ao teste de recuperabilidade, como previsto no CPC 01. 

Portanto, os dois itens estão corretos.  

III. O "Goodwill" (ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura) gerado 
internamente não deve ser reconhecido como um ativo. 

Segundo o CPC 04:  

O ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) gerado internamente 
não deve ser reconhecido como ativo (item 48). Em alguns casos incorre-se em gastos 
para gerar benefícios econômicos futuros, mas que não resultam na criação de um ativo 
intangível que se enquadre nos critérios de reconhecimento estabelecidos. Esses gastos 
costumam ser descritos como contribuições para o ágio (goodwill) gerado 
internamente, o qual não é reconhecido como ativo porque não é um recurso 
identificável (ou seja, não é separável nem advém de direitos contratuais ou outros 
direitos legais) controlado pela entidade que pode ser mensurado com segurança ao 
custo. 

Gabarito → D.  
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12.  

A Cia. Recursos Limitados é uma companhia de capital aberto e, em 01/01/2016, 
adquiriu uma máquina por meio de arrendamento mercantil financeiro, para ser paga 
em 5 prestações anuais de R$ 68.951,48 cada, vencendo a primeira em 31/12/2016. Se 
a Cia. tivesse adquirido a máquina à vista teria pago R$ 327.000,00.  

Sabendo que o valor presente das prestações é de R$ 325.000,00 e que a taxa efetiva 
de juros é de 2% ao ano, no exercício social de 2016 a Cia. Recursos Limitados 
reconheceu um 

a) passivo financeiro de R$ 325.000,00 e despesa financeira de R$ 19.757,40. 

b) ativo imobilizado de R$ 327.000,00, apenas. 

c) passivo financeiro de R$ 344.757,40, apenas. 

d) ativo imobilizado de R$ 325.000,00 e despesa financeira de R$ 6.500,00. 

Comentários: 

Questão que combina ensinamentos do CPC 06 – Arrendamento Mercantil 
Financeiro e CPC 12 – Ajuste a Valor Presente.  

Atualmente, o ativo deve ser registrado pelo valor presente das prestações. 

A questão informa que o valor presente das prestações é de 325.000 e valor justo 
é de 327.000.  

Valor presente  325.000,00 

Valor justo   327.000,00 

Portanto, o bem será registrado por 325.000. 

Vamos iremos fazer a contabilização completa e vamos analisar o erro de cada 
alternativa. 

Arrendamento Mercantil a pagar = 5 x 68.951,48 = R$ 344.757,40. 

Valor presente das prestações = 325.000. 

Portanto, temos encargos financeiros a transcorrer de R$ 344.757,40 – 325.000 
= R$ 19.757,40. 

Contabilização: 
 
D – Ativo Imobilizado (Ativo)     R$ 325.000 

D – Encargos a transcorrer (Retificadora Passivo)         R$ 19.757,40 

C - Arrendamento mercantil a pagar    R$ 344.757,40 

Pois bem, agora, temos de lembrar de um fator importante, que é a linha do 
tempo. A questão tem início em 01.01.2016 e termina em 31.12.2016 (fim do 
exercício social 
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Ao final de 2016, teremos uma despesa de juros de R$ 325.000,00 x 2% = R$ 
6.500,00. 

Portanto, ao término do exercício, faremos o seguinte lançamento: 

D – Despesa financeira (Resultado)              R$ 6.500,00 

C – Encargos a transcorrer (Retificadora Passivo)            R$ 6.500,00 

Ademais, devemos dar baixa em uma prestação do arrendamento: 
D – Arrendamento mercantil a pagar (Passivo)  R$ 68.951,48 

C – Caixa (Ativo)       R$ 68.951,48 

O nosso gabarito, portanto, é a letra d.  

O ativo imobilizado foi registrado pelo valor de R$ 325.000,00 e tivemos uma 
despesa financeira de R$ 6.500,00. 

Gabarito → D.  

 

13.  

O saldo da conta Provisões evidenciado no Balanço Patrimonial de uma empresa, em 
31/12/2016, era composto dos seguintes valores: 

 

Em 31/12/2017 a empresa obteve as seguintes informações sobre os diversos processos 
a que está respondendo: 

 

Na Demonstração do Resultado de 2017, o efeito total que a empresa reconheceu, em 
função das provisões necessárias, foi 

a) despesa total no valor de R$ 1.040.000,00. 

b) receita total no valor de R$ 400.000,00. 

c) despesa total no valor de R$ 1.440.000,00. 

d) despesa total no valor de R$ 140.000,00. 

Comentários: 

A empresa deve provisionar os processos em que a probabilidade de perda seja 
provável. 

cfcdeaaz.com


Simulado CFC De A a Z Comentado 

cfcdeaaz.com 
16 

Ambiental   480.000 

Trabalhista   800.000 

Fiscal II              540.000 

Total    1.820.000 

A provisão anterior era de 1.080.000 + 600.000 = 1.680.000 

Efeito no resultado = 1.840.000 – 1.680.000 = 140.000 

Gabarito→D 

 

14.  

A Cia. Negociante possuía a seguinte estrutura patrimonial em 31/12/2020 (valores em 
reais): 

 

Durante o ano 2021, a Cia. Negociante realizou as seguintes transações: 

− Venda do imóvel A em 01/01/2021 por R$ 110.000,00, à vista. 

− Pagamento a Fornecedores no valor de R$ 80.000,00. 

− Recebimento de Duplicatas a receber de clientes no valor de R$ 90.000,00. 

− Aquisição, em 01/07/2021, do imobilizado B no valor de R$ 60.000,00, sendo 25%, à 
vista, e o restante para ser pago em 2022. A vida útil econômica estimada do bem era 
de 5 anos e valor residual de R$ 10.000,00. 

− Obtenção de empréstimo, em 01/07/2021, no valor de R$ 150.000,00, com taxa de 
juros de 5% ao semestre. Os juros serão pagos em 2018. 

− Recompra, em 30/09/2021, de ações de sua própria emissão no valor de R$ 20.000,00. 

− Pagamento antecipado ao Fornecedor Duvidoso, no valor de R$ 50.000,00, por 
mercadorias a serem entregues em dezembro de 2021. 

− Recebimento antecipado do cliente João no valor de R$ 200.000,00, para que a Cia. 
lhe entregue produtos em dezembro de 2021. 

− Recebimento das mercadorias pagas antecipadamente ao Fornecedor Duvidoso. 

− Entrega em dezembro das mercadorias ao cliente João. O custo das mercadorias 
entregues foi de R$ 75.000,00. 
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Após o reconhecimento das transações acima, o total do Ativo da Cia. Negociante era, 
em 31/12/2021, em reais, 

a) 525.000,00. 

b) 595.000,00. 

c) 575.000,00. 

d) 580.000,00. 

Comentários: 

Vamos analisar os fatos apresentados e verificarmos o efeito no Ativo: 

− Venda do imóvel A em 01/01/2017 por R$ 110.000,00, à vista. 

O valor contábil do Imóvel era 120.000 – 20.000 = 100.000 e foi vendido por 110.000 à 
vista, portanto, há um ganho de R$ 10.000 (receita). 

D – Bancos (Ativo)       110.000 

D – Depreciação Acumulada (retificadora do ativo)   20.000 

C – Imobilizado Imóvel A (ativo)     120.000 

C – Ganho na Alienação de Imóvel (resultado)   10.000. 

O efeito no ativo foi de 110.000 + 20.000 – 120.000 = aumento de 10.000 

− Pagamento a Fornecedores no valor de R$ 80.000,00. 

D – Fornecedores    80.000 

C – Caixa     80.000 

O efeito no ativo foi diminuição de 80.000 

− Recebimento de Duplicatas a receber de clientes no valor de R$ 90.000,00. 

D – Duplicatas a Receber      90.000 

C – Caixa        90.000 

Não há efeito no total do Ativo. 

− Aquisição, em 01/07/2021, do imobilizado B no valor de R$ 60.000,00, sendo 25%, à 
vista, e o restante para ser pago em 2022. A vida útil econômica estimada do bem era 
de 5 anos e valor residual de R$ 10.000,00. 

Contabilização da aquisição: 

D – Imobilizado B     60.000,00 

C – Caixa      15.000,00 

C – Fornecedores     45.000,00 

Tivemos aumento no Ativo de 60.000 – 15.000 = 45.000,00 

Contabilização da depreciação: 

Depreciação Anual: (60.000 – 10.000)/5 = 10.000 

No ano de 2017 o bem foi depreciado por 6 meses, portanto, 5.000 
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D – Despesa de Depreciação         5.000 

C – Depreciação Acumulada                    5.000 

Diminuição no Ativo de 5.000,00 

− Obtenção de empréstimo, em 01/07/2017, no valor de R$ 150.000,00, com taxa de 
juros de 5% ao semestre. Os juros serão pagos em 2022. 

D – Bancos       150.000 

C – Empréstimos a pagar     150.000 

Há o reconhecimento da despesa financeira em 2021, mas não afetará o Ativo.  

Aumento do Ativo de 150.000,00 

− Recompra, em 30/09/2021, de ações de sua própria emissão no valor de R$ 
20.000,00. 

D – Ações em Tesouraria (PL)    20.000 

C – Caixa       20.000 

Diminuição do Ativo de 20.000,00 

− Pagamento antecipado ao Fornecedor Duvidoso, no valor de R$ 50.000,00, por 
mercadorias a serem entregues em dezembro de 2021. 

D – Adiantamento a Fornecedores (ativo)   50.000,00 

C – Bancos (ativo)      50.000,00 

Não há alteração no total do ativo.  

− Recebimento antecipado do cliente João no valor de R$ 200.000,00, para que a Cia. 
lhe entregue produtos em dezembro de 2021. 

D – Bancos (Ativo)      200.000 

C – Adiantamento de Clientes (Passivo)   200.000 

Aumento do Ativo de 200.000,00 

− Recebimento das mercadorias pagas antecipadamente ao Fornecedor Duvidoso. 

D – Estoques (ativo)     50.000,00 

C – Adiantamento a Fornecedores (ativo)  50.000,00 

Não há efeito no total do ativo.  

− Entrega em dezembro das mercadorias ao cliente João. O custo das mercadorias 
entregues foi de R$ 75.000,00. 

D – CMV      75.000 

C – Estoques      75.000 

D – Adiantamento de Clientes   200.000 

C – Receita de Vendas    200.000 

Ocorreu a diminuição do ativo de 75.000 
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Saldo Final = 350.000 + 10.000 – 80.000 + 45.000 – 5.000 + 150.000 – 20.000 + 200.000 
– 75.000 = 575.000,00 

Gabarito→C 

 

15.  

Considere as seguintes informações: 

I. A Cia. Aeroplana S.A. produz aviões especiais, cujo ciclo operacional é de 20 meses. 

II. A Cia. Negociante adquiriu 80% das ações da Cia. A com a finalidade de assegurar o 
fornecimento de matéria-prima para seus produtos. 

III. A Cia. Voa Bem adquiriu um avião da Cia. Aeroplana para utilizar na prestação de seus 
serviços. 

IV. A Cia. Lucrativa adquiriu ações da Cia. A com a finalidade de negociá-las a qualquer 
momento. 

Os ativos registrados nos itens I a IV devem ser classificados no Balanço Patrimonial das 
empresas Aeroplana S.A., Negociante, Voa Bem e Lucrativa, respectivamente, como 

a) circulante, não circulante, não circulante e circulante. 

b) não circulante, circulante, não circulante e não circulante. 

c) não circulante, não circulante, não circulante e circulante. 

d) circulante, circulante, não circulante e circulante. 

Comentários: 

Comentemos item a item... 

I. A Cia. Aeroplana S.A. produz aviões especiais, cujo ciclo operacional é de 20 meses. 

Segundo o parágrafo único do artigo 179 da Lei das SAs:  

Na companhia em que o ciclo operacional da empresa tiver duração maior que o 
exercício social, a classificação no circulante ou longo prazo terá por base o prazo desse 
ciclo. 

O ciclo operacional de uma empresa industrial é o prazo que a empresa leva para 
comprar matéria-prima, produzir, vender e receber.  Para uma empresa comercial, é o 
prazo médio entre a aquisição de mercadorias, venda e recebimento dos clientes. 

A classificação, se dá, pois, no ativo circulante. 

II. A Cia. Negociante adquiriu 80% das ações da Cia. A com a finalidade de assegurar o 
fornecimento de matéria-prima para seus produtos. 

Trata-se de ativo não circulante investimentos.  

Art. 179. As contas serão classificadas do seguinte modo: 

III - em investimentos: as participações permanentes em outras sociedades e os direitos 
de qualquer natureza, não classificáveis no ativo circulante, e que não se destinem à 
manutenção da atividade da companhia ou da empresa; 
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Portanto, neste subgrupo classificam-se as participações permanentes em outras 
sociedades, isto é, aqueles investimentos em sociedades cujo caráter não seja o 
especulatório. Esses investimentos podem ser avaliados por dois métodos (a serem 
estudados adiante): o método de custo e o método da equivalência patrimonial.  

III. A Cia. Voa Bem adquiriu um avião da Cia. Aeroplana para utilizar na prestação de seus 
serviços. 

Trata-se de ativo não circulante imobilizado.  

Art. 179. As contas serão classificadas do seguinte modo: 

IV – no ativo imobilizado: os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados 
à manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou exercidos com essa 
finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à companhia os 
benefícios, riscos e controle desses bens; (Redação dada pela Lei nº 11.638,de 2007) 

Assim, classificam-se no imobilizado direitos que tenham por objeto bens corpóreos 
destinados à manutenção das atividades da companhia como, por exemplo, os terrenos, 
edificações, máquinas e equipamentos, móveis e utensílios, veículos. 

IV. A Cia. Lucrativa adquiriu ações da Cia. A com a finalidade de negociá-las a qualquer 
momento. 

Trata-se de instrumento financeiro, classificado no ativo circulante como “destinado à 
negociação imediata”.  

Gabarito → A.  

 

16. 

Uma Sociedade Empresária de comércio varejista apresentou nos meses de janeiro a 
março de 2018 as seguintes movimentações de compras, vendas e devoluções de um 
certo produto em seu estoque: 

01 – O saldo em estoque desse produto em 31/12/2017 era 250 unidades a R$ 3,00 
cada. 

02 – Em 10 de janeiro foram vendidas 80 unidades pelo valor de R$ 416,00. 

03 – Em 15 de janeiro foram vendidas 100 unidades pelo valor de R$ 480,00. 

04 – Em 28 de janeiro foram compradas 300 unidades a R$ 4,48 cada. 

05 – Em 10 de fevereiro foram vendidas 150 unidades pelo valor total de R$ 750,00. 

(Não considere tributos incidentes nas operações.) 

Considere que a Sociedade Empresária adota o método da Média Ponderada Móvel, 
para controle e avaliação do estoque de seus produtos, em 28 de fevereiro de 2018. Em 
relação a esse produto, é correto afirmar que o valor total em estoque, o somatório do 
CMV e o somatório da receita bruta são, respectivamente: 

a) R$ 660,00; R$ 924,00; e, R$ 1.170,00. 

b) R$ 924,00; R$ 990,00; e, R$ 1.646,00. 

c) R$ 1.170,00; R$ 924,00; e, R$ 1.646,00. 
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d) R$ 924,00; R$ 1.170,00; e, R$ 1.646,00. 

Comentários: 

Vamos montar a tabela de controle de estoques. Cabe frisar que a questão disse que o 
controle de estoques é feito pela média ponderada móvel. 

Quant. Valor Unit. Total Quant. Valor Unit. Total Quant. Valor Unit. Total

31/12/2017 250 3 750

10/01/2018 80 3 240 170 3 510

15/01/2018 100 3 300 70 3 210

28/01/2018 300 4,48 1344 370 4,20 1554

10/02/2018 150 4,2 630 220 4,20 924

1170 924

Entradas Saídas Saldo

Data

CMV EST. FINAL  

Tendo o CMV e o estoque final já poderíamos apontar a alternativa correta, que é a letra 
d.  

Todavia, para encontrar a receita bruta, basta fazermos a soma dos preços de venda: R$ 
416 + R$ 480 + R$ 750,00 = R$ 1.646,00. 

Gabarito → D.  

 

17.  

Ao elaborar a folha de pagamento relativa ao mês de abril, a empresa Rosácea Areal 
Ltda. computou os seguintes elementos e valores: 

Salários e ordenados     R$ 63.000,00 

Horas-extras      R$ 3.500,00 

Salário-família     R$ 80,00 

Salário-maternidade     R$ 1.500,00 

INSS contribuição Segurados   R$ 4.800,00 

INSS contribuição Patronal    R$ 9.030,00 

FGTS       R$ 5.320,00 

Considerando todas essas informações, desconsiderando qualquer outra forma de 
tributação, inclusive de imposto de renda na fonte, pode-se dizer que a despesa efetiva 
a ser contabilizada na empresa será de: 

a) R$ 66.500,00. 

b) R$ 87.230,00. 

c) R$ 79.270,00. 

d) R$ 80.850,00. 

Comentários: 

Salários e ordenados R$ 63.000,00 + Horas-extras R$ 3.500,00 + INSS contribuição 
Patronal R$ 9.030,00 + FGTS R$ 5.320,00 = R$ 80.850,00.  
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O salário família e maternidade são pagos pela empresa, porém, restituídos ao patrão 
pelo Estado! O lançamento do salário-família e salário-maternidade se dá do seguinte 
modo: 

D – INSS a recolher (passivo circulante)    

C – Salários a pagar (passivo circulante) 

No histórico, especifica-se que se trata de recolhimento para o salário família. 

O INSS dos segurados é despesa efetiva do próprio empregado, e, portanto, não deve 
ser contabilizado como despesa da empresa.  

Lançamento: 

D – Salários a pagar  

C – INSS – Segurados a recolher 

Gabarito → D.  

 

18.  

Uma sociedade empresária possuía um carro, que era utilizado por seu presidente. O 
valor contábil do carro, em 31/12/2014, era de R$ 80.000. 

Em 2015, a empresa precisou cortar custos e os administradores decidiram colocar o 
carro à venda, por R$ 90.000. 

Em 2016, os preços dos carros diminuíram, frente à diminuição do poder aquisitivo da 
população, mas os administradores da sociedade empresária optaram por não reduzir 
o valor de venda proposto inicialmente. 

Assinale a opção que indica a correta classificação do carro no balanço patrimonial da 
empresa, em 31/12/2016.  

a) Ativo Circulante.  

b) Ativo Realizável a Longo Prazo.  

c) Propriedade para Investimentos.  

d) Ativo Imobilizado.   

Comentários: 

Quando um carro utilizado pele presidente da empresa deve ser classificado no seu 
Imobilizado, porém, quando a empresa decide vendê-lo, a classificação passa a ser como 
Ativo Não Circulante Mantido para Venda, que pertence ao grupo Ativo Circulante.  

Isso mesmo! O Ativo Não Circulante Mantido para Venda pertence ao grupo Ativo 
Circulante! Como não amar a Contabilidade! 

Porém, a nossa questão foi mais além, pois ela afirma o seguinte: 

Em 2016, os preços dos carros diminuíram, frente à diminuição do poder aquisitivo da 
população, mas os administradores da sociedade empresária optaram por não reduzir 
o valor de venda proposto inicialmente.  
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Isto é, mesmo com as dificuldades encontradas para proceder a venda, em virtude da 
diminuição do poder aquisitivo da população, a empresa não quis diminuir o preço de 
venda. 

Essa atitude (ou falta dela), por parte da empresa, irá fazer toda a diferença na 
classificação do veículo, conforme determinação do CPC 31: 

6. A entidade deve classificar um ativo não circulante como mantido para venda se o seu 
valor contábil vai ser recuperado, principalmente, por meio de transação de venda em 
vez do uso contínuo.  

Seria o nosso caso, pois a empresa a empresa pretende obter benefícios econômicos 
com veículo pela venda e não pelo uso, mas vamos avançar: 

7. Para que esse seja o caso, o ativo ou o grupo de ativos mantido para venda deve estar 
disponível para venda imediata em suas condições atuais, sujeito apenas aos termos 
que sejam habituais e costumeiros para venda de tais ativos mantidos para venda. Com 
isso, a sua venda deve ser altamente provável. 

8. Para que a venda seja altamente provável, o nível hierárquico de gestão apropriado 
deve estar comprometido com o plano de venda do ativo, e deve ter sido iniciado um 
programa firme para localizar um comprador e concluir o plano. Além disso, o ativo 
mantido para venda deve ser efetivamente colocado à venda por preço que seja 
razoável em relação ao seu valor justo corrente. 

Aqui está o diferencial dessa questão “casca grossa”.  

Aparentemente, nosso veículo deveria ser classificado como Ativo Não Circulante 
Mantido para venda, mas, como o preço de venda não parece ser razoável em relação 
ao seu valor justo – a questão fala que o poder de compra da população caiu e a empresa 
não reduziu o valor do bem – podemos dizer que essa venda não é provável, assim 
sendo, o veículo permanece classificado com Ativo Imobilizado.  

Questão bem difícil e vale até um esquema para resumirmos esse monte de informação: 
 

          

Gabarito → D. 

  

Uso 
Administra

tivo

Imobilizad
o

Benefícios 
pela venda

ANC 
Mantido 

para venda 

Disponível 
para venda 
imediata

Venda 
Altamente 
Provável

Gestão 
Comprome

tida

Programa 
Firme

Preço 
Razoável 

(Valor 
Justo)
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19.  

O departamento Zetta da Empresa Montevideo S.A. possui um custo indireto de R$ 
9.000.000,00. Precisa distribuí-lo para três produtos: A, B e C por horas/máquinas. A 
empresa apurou os seguintes dados para o custeio: 

 
A B C 

Matéria prima aplicada R$1.500.000,00 R$ 2.000.000,00 R$ 3.000.000,00 

MOD Aplicada R$2.000.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 2.500.000,00 

Horas máquinas utilizadas 1000 hm 500 hm 1500 hm 

Dessa forma, é correto afirmar que os produtos A, B e C receberão, respectivamente, de 
custo indireto: 

a) R$ 1.500.000,00, R$ 3.000.000,00 e R$ 3.500.000,00 

b) R$ 2.000.000,00, R$ 1.000.000,00 e R$ 2.500.000,00 

c) R$ 3.000.000,00, R$ 1.500.000,00 e R$ 4.500.000,00 

d) R$ 4.500.000,00, R$ 1.500.000,00 e R$ 3.000.000,00 

Comentários: 

Basta ratear o custo indireto de R$ 9.000.000,00 usando como critério de rateio as horas 
máquinas. Vamos lá: 

Produto Horas máquinas Percentual Custo indireto 

A 1000 33,3% R$ 3.000.000,00 

B 500 16,7% R$ 1.500.000,00 

C 1500 50,0% R$ 4.500.000,00 

Total 3000 100,0% R$ 9.000.000,00 

Gabarito → C 
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20. 

A empresa Plix Ltda. iniciou suas atividades no dia 01/11/2014. Ela produz embalagens 
para 100 ml de shampoo e adota o custeio por processo. Nos dois primeiros meses de 
funcionamento, incorreu nos seguintes custos, em reais: 

 

Novembro/2014 Dezembro/2014 

Matéria prima 1.170,00 1.337,00 

Mão de obra direta 975,00 955,00 

Custos Indiretos de Produção 1.755,00 1.910,00 

Os números relativos ao volume físico da produção foram, em unidades: 
 

Novembro/2014 Dezembro/2014 

Iniciadas 1.000 950 

Acabadas 900 970 

Em processamento 100 80 

 As unidades em processamento, tanto no final de novembro quanto no final de 
dezembro, receberam 75% de todo o processamento necessário para serem acabadas. 

Considerando que a empresa utiliza o método de custeio por absorção e adota o critério 
PEPS para a avaliação dos estoques, o valor do custo da produção acabada no mês de 
dezembro de 2014, em reais, foi 

a)  4.202,00. 

b)  4.239,75. 

c)  3.828,00. 

d)  4.238,00. 

Comentários: 

Questão de equivalente de produção de dois períodos. Vamos lá: 

Soma dos custos de produção: 

  nov/14 dez/14 

Matéria prima R$ 1.170,00 R$ 1.337,00 

Mão de obra direta R$ 975,00 R$ 955,00 

Custos Indiretos de Produção R$ 1.755,00 R$ 1.910,00 

Total custo de produção R$ 3.900,00 R$ 4.202,00 
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Novembro: Iniciadas 1.000, acabadas 900, e sobraram 100 com 75% de acabamento. 

Equivalente de produção: (100 x 75%) + 900 = 975 unidades 

Custo unitário: $3900,00 / 975 unidades = $4,00 

Estoque final: 100 unidades x $4,00 x 75% = $300,00 

Custo unitário do estoque final = $300,00 / 100 =$3,00 / unidade 

Dezembro: 

Iniciou com 100 unidades com 75% acabada e faltando 25%. 

Equivalente produção: 100 unidades x 25% = 25 unidades. 

Durante o mês, foram terminadas 970 unidades. Como 100 vieram do período anterior, 
foram iniciadas e terminadas no mês 870 unidades. 

E, finalmente, sobraram 80 unidades com 75% de acabamento: 80 unidades x 75% = 60 
unidades. 

Equivalente de produção em Dezembro: 25 unidades + 870 unidades + 60 unidades = 
955 unidades. 

Custo unitário: $ 4.202,00 / 955 unidades = $ $4,40 

Custo da produção acabada: 

Produção iniciada em novembro e terminada em dezembro: 

Custo de novembro: $ 3,00 

Custo de dezembro: $ 4,40 x 25% = $ 1,10 

Custo unitário: $3,00 + $1,10 = $4,10 

100 unidades a $4,10 = $ 410,00 

870 unidades a $4,40 = $3.828,00 

Total: $410,00 + $3.828,00 = $4.238,00 

Gabarito → D 

 

21. 

A Cia. Alfa produz três produtos e as seguintes informações sobre eles são conhecidas: 

  A B C 

Unidades produzidas e vendidas por 
mês 

900 1.400 800 

Preço líquido de venda unitário R$ 12,00 R$ 22,50 R$ 15,00 

Custos variáveis unitários R$ 5,00 R$ 7,00 R$ 14,00 

Despesas variáveis unitárias (fretes 
sobre vendas) 

R$ 3,00 R$ 2,00 R$ 2,00 

Custos fixos por unidade R$ 3,50 R$ 4,00 R$ 2,00 

Despesas fixas por unidade R$ 1,00 R$ 2,50 R$ 0,50 
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Considerando que a Cia. Alfa NÃO consegue alterar a sua estrutura de custos e despesas 
fixos, é correto afirmar que se a empresa 

A) eliminar os produtos A e C terá seu lucro operacional mensal aumentado em R$ 
3.250,00. 

B) mantiver somente o produto B terá um lucro operacional mensal de R$ 9.800,00. 

C) eliminar o produto A terá seu lucro operacional mensal reduzido em R$ 3.150,00. 

D) eliminar o produto C terá seu lucro operacional mensal aumentado em R$ 800,00. 

Comentários: 

A questão pede o efeito no Lucro Operacional resultante da eliminação de um ou mais 
produtos.  

O Lucro Operacional é a Receita de vendas menos os custos fixos e variáveis e menos as 
despesas fixas e variáveis. 

Lucro Operacional = Receita – custos – despesas 

E a questão informa os custos e despesas unitários. 

Pessoal, um cuidado extra e uma atenção extra para as questões que informam o custo 
fixo unitário e as despesas fixas unitárias.  

Os custos fixos e as despesas fixas não se alteram com a alteração da quantidade 
produzida. 

A questão informa que a Cia. Alfa NÃO consegue alterar a sua estrutura de custos e 
despesas fixos. Isso significa que os custos fixos e as despesas fixas não irão se alterar, 
ainda que haja eliminação de algum produto. 

Para entender melhor: o produto A tem os seguintes custos fixos e despesas fixas: 

Custos fixos unitários R$ 3,50 x 900 unidades = R$ 3.150 

Despesas fixas unitárias R$ 1,00 x 900 unidades = R$ 900 

Pois bem. Mesmo que a empresa elimine o produto A, os custos fixos de $3.150 e as 
despesas fixas de $900 continuaram existindo, e deverão ser suportados pelos outros 
produtos.  

Já os curtos variáveis e as despesa variáveis do produto A serão zeradas, se tal produto 
por eliminado. 

Portanto, o efeito no resultado da eliminação de algum produto é a Margem de 
Contribuição (MC).  

MC = Receita – custos variáveis – despesas variáveis 

Vamos calcular: 

  A B C 

Quantidade 900 1.400 800 

Preço líquido de venda unitário R$ 12,00 R$ 22,50 R$ 15,00 

Custos variáveis unitários R$ 5,00 R$ 7,00 R$ 14,00 

Despesas variáveis unitárias  R$ 3,00 R$ 2,00 R$ 2,00 
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Margem de Contribuição Unitária (MCU) R$ 4,00 R$ 13,50 -R$ 1,00 

MC total (MCU x quantidade) R$ 3.600,00 R$ 18.900,00 -R$ 800,00 

Agora vamos calcular o Lucro Operacional, partindo da Margem de Contribuição Total: 

  A B C 

MC total (MCU x quantidade) R$ 3.600,00 R$ 18.900,00 -R$ 800,00 

Custo fixo total R$ 3.150,00 R$ 5.600,00 R$ 1.600,00 

Despesa fixa total R$ 900,00 R$ 3.500,00 R$ 400,00 

Lucro operacional total -R$ 450,00 R$ 9.800,00 -R$ 2.800,00 

E vamos analisar as alternativas: 

A) eliminar os produtos A e C terá seu lucro operacional mensal aumentado em R$ 
3.250,00. 

Errado, o lucro irá diminuir. O produto A tem Margem de contribuição positiva de $3.600 
e B tem MC negativa de $800. A eliminação de ambos irá diminuir o lucro em $2.800. 
(ou seja, $ 3600 - $800) 

 A B C Total 

Lucro Operacional Atual -R$       450,00   R$    9.800,00  -R$   2.800,00   R$    6.550,00  

Eliminando A e C (CF se mantém) -R$   4.050,00   R$    9.800,00  -R$   2.000,00   R$    3.750,00  

  Variação no lucro operacional  R$    2.800,00  

B) mantiver somente o produto B terá um lucro operacional mensal de R$ 9.800,00. 

Errado. Se mantiver apenas o produto B, os custos fixos e despesas fixas de A e C serão 
suportados por B. O resultado será $9800 - $3150 - $900 - $1600 - $400 = $3750, 
conforme apontado na tabela acima.  

C) eliminar o produto A terá seu lucro operacional mensal reduzido em R$ 3.150,00. 

Errado. Se eliminar o Produto A o lucro operacional será reduzido em $3.600, que é a 
Margem de Contribuição de A. 

 A B C Total 

Lucro Operacional Atual -R$       450,00   R$    9.800,00  -R$   2.800,00   R$    6.550,00  

Eliminando A (CF se mantém) -R$   4.050,00   R$    9.800,00  -R$   2.800,00   R$    2.950,00  

  Variação no lucro operacional  R$    3.600,00  

D) eliminar o produto C terá seu lucro operacional mensal aumentado em R$ 800,00. 

Correto. O produto C tem Margem de Contribuição negativa de $800. Assim, a sua 
eliminação irá aumentar o Lucro Operacional. 

 A B C Total 

Lucro Operacional Atual -R$       450,00   R$    9.800,00  -R$   2.800,00   R$    6.550,00  

Eliminando C (CF se mantém) -R$       450,00   R$    9.800,00  -R$   2.000,00   R$    7.350,00  

  Variação no lucro operacional  R$        800,00  

Gabarito → D 

  

cfcdeaaz.com


Simulado CFC De A a Z Comentado 

cfcdeaaz.com 
29 

22.  

Uma indústria apresentou a seguinte relação contendo seus custos e despesas em um 
determinado período. Observe: 

Descrição R$ 

Materiais diretos  350.000,00 

Materiais Indiretos 70.000,00 

Mão de Obra Direta 280.000,00 

Mão de Obra Indireta 45.000,00 

Aluguel da Fábrica 60.000,00 

Manutenção das Máquinas 9.000,00 

Comissão sobre Venda 15.000,00 

Seguro da Fábrica 29.000,00 

Marketing 12.000,00 

Depreciação das Máquinas 62.000,00 

Gastos com Limpeza da Fábrica 27.000,00 

Energia Elétrica Consumida na Fábrica 34.000,00 

O custo de fabricação, o custo primário e o custo de transformação têm, 
respectivamente, os valores de: 

a) R$ 930.000,00; R$ 642.000,00; R$ 580.000,00 

b) R$ 930.000,00; R$ 642.000,00; R$ 616.000,00 

c) R$ 966.000,00; R$ 630.000,00; R$ 580.000,00 

d) R$ 966.000,00; R$ 630.000,00; R$ 616.000,00 

Comentários: 

Descrição Custo da 
Produção 

Custo 
Primário 

Custo de 
Transformação 

Materiais diretos  350.000,00 350.000,00 
 

Materiais Indiretos 70.000,00 
 

70.000,00 

Mão de Obra Direta 280.000,00 280.000,00 280.000,00 

Mão de Obra Indireta 45.000,00 
 

45.000,00 

Aluguel da Fábrica 60.000,00 
 

60.000,00 

Manutenção das Máquinas 9.000,00 
 

9.000,00 

Comissão sobre Venda (Despesas) 
   

Seguro da Fábrica 29.000,00 
 

29.000,00 

Marketing (Despesas) 
   

Depreciação das Máquinas 62.000,00 
 

62.000,00 

Gastos com Limpeza da Fábrica 27.000,00 
 

27.000,00 

Energia Elétrica Consumida na 
Fábrica 

34.000,00 
 

34.000,00 

Total 966.000,00 630.000,00 616.000,00 

Gabarito → D 
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23.  

Em relação ao aspecto orçamentário da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 
marque a alternativa INCORRETA. 

a) Em determinado Município, o montante da despesa fixada foi de R$ 1.500,00 e da 
despesa empenhada foi de R$ 800,00. Com base nesses dados, temos uma economia 
orçamentária de R$ 700,00. 

b) Em determinado Município, o montante da receita realizada foi de R$ 1.900,00 e da 
receita prevista foi de R$ 2.000,00. Com base nesses dados, temos um excesso de 
arrecadação de R$ 100,00. 

c) Em determinado Município, o montante da receita de capital realizada foi de R$ 
2.900,00 e da despesa de capital realizada foi de R$ 1.900,00. Portanto, temos um 
superávit de capital de R$ 1.000,00. 

d) Em determinado Município, o montante da receita arrecadada foi de R$ 1.200,00 e 
da despesa empenhada foi de R$ 1.000,00. Nesse sentido, temos um superávit 
orçamentário de R$ 200,00. 

Comentários: 

Questão que pede a alternativa incorreta. Todas as alternativas estão corretas, EXCETO 
a letra B. Se a receita PREVISTA foi de 2.000 e a receita ARRECADADA (realizada) foi de 
1.900, houve uma INSUFICIÊNCIA DE ARRECADAÇÃO, e não um excesso. O excesso seria 
de a arrecadação fosse maior do que o previsto. 

Gabarito → B.  

 

24.  

A NBC TSP 07 tem como objetivo estabelecer o tratamento contábil para ativos 
imobilizados no setor público. Tomando por base essa Norma, o estado de Cachacinhas 
do Além, através de licitação, adquiriu os seguintes bens: 

- 5 computadores pelo preço unitário de R$ 5.000,00; 

- Livros para doação a estudantes pelo preço de R$ 4.200,00; 

- 1 software de gestão pública pelo preço de R$ 5.000,00; 

- 2 armários para uso administrativo pelo preço unitário de R$ 2.500,00. 

Com base nessas informações, o valor que deverá ser registrado no Ativo Imobilizado é 
de: 

a) R$ 25.000,00 

b) R$ 29.200,00 

c) R$ 34.200,00 

d) R$ 30.000,00 

Comentários: 
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Dentre as compras efetuadas pelo estado de Cachacinhas do Norte, apenas os 
computadores e armários figurarão em seu imobilizado, perante a NBC TSP 07. Os livros 
para doação serão estoques e o software, intangível. 

Gabarito → D.  

 

25.  

“Demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando 
a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, 
que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstrará, também, as 
despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a 
dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as 
despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação”. Esse conceito, previsto 
no MCASP 8ª edição, faz referência à(ao) 

a) balanço patrimonial. 

b) balanço financeiro. 

c) balanço orçamentário. 

d) demonstração das variações patrimoniais. 

Comentários:  

A questão faz referência a uma DCASP bastante explorada e rica em informações, que é 
o Balanço Orçamentário. 

Gabarito → C.  

 

26.  

Considere as seguintes informações obtidas a partir das demonstrações contábeis da 
Cia. Copa e da Cia. Campeã:  

 

Com base nessas informações, a Cia.  

a) Campeã apresenta maior ativo circulante.  

b) Copa apresenta maior montante de recursos de terceiros.  

c) Copa apresenta maior passivo não circulante.  

d) Campeã apresenta maior patrimônio líquido.  

Comentários: 
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Vamos analisar cada alternativa: 

a) Campeã apresenta maior ativo circulante.  

Vamos encontrar o Ativo Circulante das empresas através do Índice de Liquidez 
Corrente: 

LCCopa = Ativo Circulante/Passivo Circulante = AC/12.000 =1,5→ AC = 18.000 

LCCampeã = AC/9.000 =2,0→ AC = 18.000 

Assertiva errada, pois o Ativo Circulante das empresas é igual. 

b) Copa apresenta maior montante de recursos de terceiros.  

Vamos usar o índice de composição de endividamento para chegarmos ao montante de 
recursos de terceiros das empresas. 

Composição do endividamento (CE): Passivo circulante/Passivo Exigível Total 

CECopa = 12.000/Passivo Exigível = 0,6→ Passivo Exigível = 12.000/0,6 = 20.000,00 

CECampeã = 9.000/Passivo Exigível = 0,4→ Passivo Exigível = 9.000/0,4 = 22.500,00 

Assertiva errada, pois a Cia Campeã apresenta maior montante de recursos de terceiros. 

c) Copa apresenta maior passivo não circulante.  

No item anterior calculamos o valor de Passivo Exigível Total e a questão já nos forneceu 
o Passivo Circulante das duas empresas. Agora vamos encontrar o Passivo Não 
Circulante. 

PNCCopa = 20.000 – 12.000 = R$ 8.000,00 

PNCCampeã = 22.500 – 9.000 = R$ 13.500,00 

Assertiva errada, pois a Cia Campeã apresenta maior passivo não circulante. 

d) Campeã apresenta maior patrimônio líquido.  

Podemos encontrar o Patrimônio Líquido com o Grau de Endividamento, vejam: 

Grau de endividamento (GA): Passivo total/Ativo total 

GA: Copa Passivo total/Ativo total = 20.000,00/Ativo = 0,80→  Ativo = 20.000/0,8=25.000 

Como o Ativo e o Passivo, encontramos o PL pela diferença = 25.000 – 20.000 = R$ 
5.000,00 

GA: Campeã Passivo total/Ativo total = 22.500,00/Ativo = 0,80→  Ativo = 22.500/0,8=R$ 
28.125 

Patrimônio Líquido = 28.125 – 22.500 = R$ 5.625,00 

Assertiva correta, pois a Cia Campeã apresenta maior Patrimônio Líquido do que a Cia. 
Copa. 

Gabarito → D. 
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27. 

A tabela a seguir relaciona, aleatoriamente, contas do Ativo Circulante − AC e do Passivo 
Circulante − PC de uma empresa que presta serviços de manutenção de rodovias: 

Contas AC e PC Valor em R$ 

Caixa 300.000 

Duplicatas a pagar 40.000 

Duplicatas a receber 70.000 

Estoques 90.000 

Outras contas a pagar 50.000 

Títulos a pagar 10.000 

Títulos negociáveis 20.000 

 Com base nestes dados, os índices de Liquidez Corrente e Liquidez Seca para esta 
empresa são expressos, respectivamente, por 

a)  1,20 e 0,80. 

b)  6,50 e 5,40. 

c)  1,70 e 1,90. 

d)  4,80 e 3,90. 

Comentário: 

Vamos organizar os dados: 

Contas AC e PC Ativo Circulante Passivo circulante 

Caixa 300.000   

Duplicatas a pagar   40.000 

Duplicatas a receber 70.000   

Estoques 90.000   

Outras contas a pagar   50.000 

Títulos a pagar   10.000 

Títulos negociáveis 20.000   

Total  480.000 100.000 
 

Liquidez Corrente = Ativo Circulante / Passivo Circulante 

Liquidez Corrente = 480.000 / 100.000 = 4,80 

Já podemos indicar o gabarito: letra D. Mas vamos calcular a Liquidez Seca. 

Liquidez Seca = (Ativo Circulante – Estoque) / Passivo Circulante 

Liquidez Seca = (480.000 – 90.000) / 100.000 

Liquidez Seca = 390.000 / 100.000 

Liquidez Seca = 3,90 

Gabarito → D 
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28. 

Uma empresa possui necessidade de capital de giro negativa quando: 

a) o saldo em valores monetários de fornecedores é menor que o de clientes; 

b) os empréstimos e financiamento de capital de giro são inferiores ao saldo de caixa e 
equivalente caixa;  

c) o fluxo de caixa operacional é inferior ao financeiro; 

d) o tempo somado de estocagem e de recebimento de clientes é inferior ao de 
pagamento de fornecedores; 

Comentários: 

Para explicar essa questão, devemos começar pelos conceitos de Ciclo Operacional e 
Ciclo Financeiro: 

O Ciclo Operacional é o período que a empresa leva para comprar estoque, vender e 
receber. Normalmente, o Ciclo Operacional é menor nas empresas comerciais que nas 
empresas industriais.  

                                   

 

As empresas comerciais normalmente possuem apenas o estoque de mercadorias. Mas 
as empresas industriais possuem estoques de matéria-prima, de produtos em 
elaboração e de produtos acabados. 

Desta forma, para calcularmos o Ciclo Operacional de uma indústria, temos que calcular 
o PMRE de matéria-prima, de produtos em elaboração e de produtos acabados. A soma 
prazo médio de rotação destes três tipos de estoque, mais o prazo médio de rotação das 
duplicatas a receber, indica o Ciclo Operacional das empresas industriais. 

Vejamos agora o Ciclo Financeiro ou Ciclo de Caixa: 

O Ciclo Financeiro ou Ciclo de Caixa é  calculado da seguinte forma: 

Ciclo Financeiro = Ciclo Operacional – Prazo Médio de Rotação dos Fornecedores 

                          

 

 

                          

Duração ciclo operacional

Compra Vende Recebe

Duração ciclo operacional

Compra Vende Recebe

Duração ciclo financeiro

Compra Paga Recebe
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Muito bem. O que isso tem a ver com a questão? 

A necessidade de capital de giro decorre da necessidade de financiar o ciclo financeiro. 
Em outras palavras, a empresa precisa de dinheiro para pagar os fornecedores enquanto 
espera receber dinheiro das vendas.  

A necessidade de capital de giro negativa ocorre quando a empresa recebe o valor das 
vendas antes que tenha que pagar os fornecedores. Ou seja, o prazo de rotação do 
estoque mais o prazo de rotação das duplicatas a receber é menor que o prazo de 
rotação de pagamento aos fornecedores. 

Normalmente, isso acontece em empresas que compram a prazo e vendem a vista, 
como supermercados e farmácias.  

Gabarito → D.  

 

29.  

Precisando de capital de giro, a empresa Tuiuiu contratou em uma instituição financeira 
um empréstimo de R$6.000,00, a ser quitado por meio de um único pagamento de 
R$6.750,00 após 6 meses. No ato da contratação, foi paga uma tarifa de serviço bancário 
de 1,5% cobrada sobre o valor do empréstimo. Considerando tais informações dadas, 
qual é a taxa de juros nominal e a taxa de juros efetiva, respectivamente, cobrada por 
este empréstimo? 

A)  14,21% a.s. e 12,5% a.s.  

B)  12,5% a.s. e 14,21% a.s.  

C)  1,5% a.s. e 1,98% a.s.  

D)  1,98% a.s. e 1,5% a.s. 

Comentários:  

A questão pede a taxa de juros nominal e a taxa de juros efetiva, respectivamente. 
Observe que todas as alternativas trazem a taxa ao semestre, então, temos que usar o 
período em semestres para encontrar as taxas semestrais. Nesse caso, temos 1 
semestre. 

A taxa nominal nesse caso é a taxa contratada, sem considerar a tarifa bancária. 

E a taxa efetiva é aquela que considera o valor líquido, ou seja, descontando a tarifa de 
serviço bancário. 

Cálculo da Taxa Nominal:   

  HP12C:   

 Fórmula   Teclas Mostrador Descrição 

 
VF = VP ( 1 + i )n 

6750 = 6000 ( 1 + i )1 
1 + i = 6750 ÷ 6000 

 f CLEAR REG 0,00 Limpar Registros 

 
6000 PV 6.000,00 

Valor Presente (sinal positivo para 
entrada de dinheiro) 

 1 n 1,00 Número de períodos = 1 semestre 
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1 + i = 1,125 
i = 1,125 - 1 
i = 0,125 a.s. 
i = 12,5% a.s. 

(1 único pagamento após 1 
semestre) 

 
6750 CHS FV -6.750,00 

Valor Futuro (sinal negativo para 
saída de caixa) 

 i 12,50 Taxa Nominal ao semestre (%) 

Cálculo da Taxa Efetiva: 

Tarifa = 1,5% de 6.000 = 90 

VP = 6000 - 90 = 5.910 

  HP12C:   

Fórmula  Teclas Mostrador Descrição 

 

VF = VP ( 1 + i )n 

6750 = 5910 ( 1 + i )1 

1 + i = 6750 ÷ 5910 

1 + i = 1,1421 

i = 1,1421 - 1 

i = 0,1421 a.s. 

i = 14,21% a.s. 

 f CLEAR REG 0,00 Limpar Registros 

 6000 ENTER 6.000,00 Registra o valor do Título 

 1.5% 90,00 Valor da tarifa de serviço bancário 

 - 5.910,00 Valor líquido do empréstimo. 

 
PV 5.910,00 

Registra o valor líquido como 
Valor Presente 

 1 n 1,00 Número de períodos (1 semestre) 

 
6750 CHS FV -6.750,00 

Valor Futuro (sinal negativo para 
saída de caixa) 

 
i 14,21 Taxa Efetiva Semestral (%) 

 

Gabarito → B.  

 

30.  

Em 01/08/2021 um cliente tomou um empréstimo para pagamento em 3 prestações 
mensais, iguais e sucessivas, no valor de R$400,00 cada, devendo a primeira prestação 
ser paga em 01/09/2021. A taxa de juros contratada para essa dívida foi de 2% ao mês 
de juros compostos. Considerando somente as informações apresentadas e 
desconsiderando-se a incidência de impostos, assinale, entre as alternativas a seguir, o 
valor aproximado que o cliente tomou como empréstimo em 01/08/2021. Admita que 
o plano para pagamento da dívida adota o mês comercial de 30 dias e que os juros 
mensais estão embutidos no valor das prestações. 

R$1.130,79 

R$1.153,55 

R$1.200,00 

R$1.000,00 

Comentários:  

A questão pede o Valor Presente do Empréstimo, que será a soma das 3 prestações 
trazidas a Valor Presente. Os dados são os seguintes: 

n = 3 prestações mensais 
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P (parcela) = R$400,00 

i = 2% a.m. (juros compostos) 

PV = ? 

 

Fórmula HP12C 

VP = 
𝑃1

(1+𝑖)1 + 
𝑃2

(1+𝑖)2 + 
𝑃3

(1+𝑖)3 

 

VP = 
400

(1,02)1 + 
400

(1,02)2 + 
400

(1,02)3  

 

VP = 
400

1,02
 + 

400

1,0404
 + 

400

1,061208
 

 
VP = 392,16 + 384,47 + 376,93 
 
VP ≈ 1.153,56 

f CLEAR REG 
400 CHS PMT 
3 n 
2 i 
PV (=1.153,55) 

 

Gabarito → B.  

 

31.  

Os seguintes dados amostrais foram obtidos de uma pesquisa que buscou saber o 
desempenho dos alunos de um curso no exame de suficiência: 

 Aluno 1 Aluno 2 Aluno 3 Aluno 4 Aluno 5 Aluno 6 Aluno 7 Aluno 8 

Pontuação 27 40 33 30 30 32 35 29 

Considerando apenas os dados amostrais apresentados, é correto afirmar que: 

A mediana das pontuações é igual a 30. 

A variância das pontuações é, aproximadamente, 4,07. 

A média aritmética simples das pontuações é igual a 32. 

O desvio-padrão das pontuações é, aproximadamente, 16,57. 

Comentários: 
 
As alternativas citam a mediana, a variância, a média aritmética e o desvio-padrão. 
 
Para ganhar tempo na hora da prova, é aconselhável que você comece pela medida 
mais simples, no caso a mediana. Se encontrar a resposta correta, não perderá tempo 
calculando as outras medidas. 
 
Passo 1) Organizar os dados brutos em ROL, que consiste em colocá-los em ordem 
crescente ou decrescente. Vamos colocar em ordem crescente: 
 

posição (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Pontuação 27 29 30 30 32 33 35 40 
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Passo 2) Encontrar a mediana (Md), que é a medida de posição que divide o conjunto 
em dois subconjuntos com o mesmo número de elementos. 
 
Nesse caso, temos um número par de termos. Portanto, por convenção, a mediana é 
igual à média aritmética dos dois termos centrais, nesse caso, dos termos de posição x4 
e x5: 
 
Md = (x4 + x5) ÷ 2 
Md = (30 + 32) ÷ 2 
Md = 31 
 
Assim, descobrimos que a mediana é igual a 31. 
 
Com isso, já eliminamos a letra A. 
 
Passo 3) Média Aritmética: é calculada pela soma dos valores dividida pelo número de 
elementos (n). 
 

𝑀𝑒 =  
27 +  29 +  30 +  30 +  32 +  33 +  35 +  40

8
 =  

256

8
 =  32 

 

Já encontramos o gabarito na letra C. Mas vamos ver como seria o cálculo das outras 
medidas: 
 
Variância amostral: calculada pela fórmula: 
 
 

𝑆2  =  
∑(𝑥𝑖  −  �̅�)2

𝑛 −  1
 

 

𝑆2  =  
116

8 −  1
 

 

𝑆2  =  
116

7
 

 

𝑆2  ≈  16,57 

Cálculo da soma dos quadrados dos desvios ∑ (𝒙𝒊  −  �̅�)𝟐 

Posição xi 𝒙 (𝒙𝒊  −  �̅�) (𝒙𝒊  −  �̅�)𝟐 

(1) 27 

32 

-5 25 

(2) 29 -3 9 

(3) 30 -2 4 

(4) 30 -2 4 

(5) 32 0 0 

(6) 33 1 1 

(7) 35 3 9 

(8) 40 8 64 

∑ = 116 

 

Desvio-padrão amostral: é a raiz quadrada da variância. 
 
𝑆2  ≈  16,57 
 

𝑆 =  √16,57
2

 
 
𝑆 ≈  4,07 
 

Na HP12C, podemos calcular rapidamente a média aritmética, o desvio-padrão e a 
variância: 
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Teclas Mostrador Descrição 

f CLEAR REG 0,00 Limpar Registros 

27 ∑+ 1,00 1º número da série 

29 ∑+ 2,00 2º número da série 

30 ∑+ 3,00 3º número da série 

30 ∑+ 4,00 4º número da série 

32 ∑+ 5,00 5º número da série 

33 ∑+ 6,00 6º número da série 

35 ∑+ 7,00 7º número da série 

40 ∑+ 8,00 8º número da série 

g  �̅� 32 Média Aritmética 

g S 4,07 Desvio-padrão amostral 

2 2, expoente 2 (para elevar o Desvio-padrão ao quadrado) 

yx 16,57 Variância amostral 

 

Gabarito → C.  
 

32.  

Sobre a contribuição de melhoria, assinale a alternativa correta. 

a) A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal 
ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer 
face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como 
limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da 
obra resultar para cada imóvel beneficiado. 

b) A contribuição de melhoria será de competência exclusiva do Município tributar. 

c) Por ocasião do respectivo lançamento, cada contribuinte não deverá ser notificado 
do montante da contribuição, da forma e dos prazos de seu pagamento e dos elementos 
que integram o respectivo cálculo. 

d) A contribuição de melhoria é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma 
situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte. 

Comentários: 

A letra a é o gabarito.  

Art. 81. A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados, pelo Distrito 
Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para 
fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como 
limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da 
obra resultar para cada imóvel beneficiado. 

A letra b está errada.  

A contribuição de melhoria pode ser cobrada por União, Estados, Municípios ou DF. 

A letra c está errada. O contribuinte tem de ser notificado. 

A letra d está errada, pois se refere aos impostos. 

Gabarito → A.  
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33.  

A Lei 6.404/76, que dispõe sobre as sociedades por ações, afirma que a companhia ou 
sociedade anônima terá o capital dividido em ações, e a responsabilidade dos sócios ou 
acionistas será 

a) ilimitada ao preço de emissão das ações adquiridas. 

b) limitada ao valor de emissão de ações subscritas. 

c) ilimitada ao preço de emissão e venda de ações adquiridas ou subscritas. 

d) limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas. 

Comentários: 

Nos termos da Lei 6.404/76: 

Art. 1º A companhia ou sociedade anônima terá o capital dividido em ações, e a 
responsabilidade dos sócios ou acionistas será limitada ao preço de emissão das ações 
subscritas ou adquiridas. 

Gabarito → D.  

 

34.  

De acordo com a NBC PG 01 – Código de Ética Profissional do Contador, cujo objetivo é 
fixar conduta, quando no exercício da sua atividade e nos assuntos relacionados a 
profissão e a classe, assinale a alternativa correta. 

a) O contador deve estabelecer, por escrito, o valor dos serviços em suas propostas de 
prestação de serviços profissionais, considerando a relevância, o vulto, a complexidade, 
os custos e dificuldade do serviço a executar. 

b) O contador não pode transferir contrato de serviços a seu cargo a outro profissional, 
com a anuência do cliente por escrito. 

c) No desempenho de suas funções, o contador pode assinar documentos ou peças 
contábeis elaboradas por outrem alheio a sua orientação, supervisão ou revisão. 

d) Zelar pela sua competência exclusiva na orientação técnica dos serviços a seu cargo, 
abstendo-se de emitir qualquer opinião em trabalho de outro contador, sem que tenha 
sido contratado para tal, não é um dever de contador. 

Comentários: 

Letra a é o gabarito. 

7. O contador deve estabelecer, por escrito, o valor dos serviços em suas propostas de 
prestação de serviços profissionais, considerando os seguintes elementos: 

(a) a relevância, o vulto, a complexidade, os custos e a dificuldade do serviço a executar; 

(b) o tempo que será consumido para a realização do trabalho; 

(c) a possibilidade de ficar impedido da realização de outros serviços; 

(d) o resultado lícito favorável que, para o contratante, advirá com o serviço prestado; 
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(e) a peculiaridade de tratar-se de cliente eventual, habitual ou permanente; e 

(f) o local em que o serviço será prestado. 

Letra b está errada. O contador pode transferir se tiver anuência por escrito. 

A letra c também erra, já que ele não pode assinar documentos ou peças feitos por 
outrem.  

A letra d, por fim, erra, já que é dever sim do contador. 

Gabarito → A.  

 

35.  

O Contador A, desempenhando a função de perito do juízo em uma Ação Monitória, 
inclui em seu laudo interpretações tendenciosas sobre a matéria que constituía o objeto 
da perícia, não mantendo a sua independência profissional, transgredindo a ética da 
profissão contábil. Contudo, teve sua penalidade atenuada em decorrência de atitudes 
tomadas durante sua vida profissional. Considerando a situação exposta, à luz do Código 
de Ética Profissional do Contador (CEPC), identifique nas opções abaixo aquela que não 
é considerada como atenuante. 

a) Ação desenvolvida em defesa de prerrogativa profissional. 

b) Pagamento pontual da anuidade. 

c) Ausência de punição ética anterior. 

d) Prestação de serviços relevantes à Contabilidade. 

Comentários: 

O pagamento pontual da anuidade não é considerada uma atenuante, enquanto que os 
demais pontos são, segundo a NBC PG 01. 

Gabarito → B.  

 

36.   

Nos termos da NBC PG 100, existem cinco princípios fundamentais de ética para os 
profissionais da contabilidade. O profissional da contabilidade deve cumprir com cada 
um dos princípios fundamentais. Sobre esses princípios, assinale a alternativa incorreta.  

a) Integridade: 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.. 

b) Objetividade: não comprometer julgamentos profissionais ou comerciais devido a 
comportamento tendencioso, a conflito de interesses ou à influência indevida de outros. 

c) Competência profissional e devido zelo: para obter e manter conhecimento 
profissional e habilidade no nível necessário para assegurar que o cliente ou a 
organização empregadora receba serviço profissional competente, com base em 
padrões técnicos e profissionais atuais e legislação relevante; e atuar de forma diligente 
e de acordo com os padrões técnicos e profissionais aplicáveis. 
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d) Confidencialidade: respeitar a confidencialidade das informações obtidas em 
decorrência de relações profissionais e comerciais. 

Comentários: 

O gabarito é a letra a, que diz respeito ao comportamento profissional e não à 
integridade. 

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. 

(b) Objetividade – não comprometer julgamentos profissionais ou comerciais 
devido a comportamento tendencioso, a conflito de interesses ou à influência indevida 
de outros. 

(c) Competência profissional e devido zelo – para: 

(i) obter e manter conhecimento profissional e habilidade no nível necessário para 
assegurar que o cliente ou a organização empregadora receba serviço profissional 
competente, com base em padrões técnicos e profissionais atuais e legislação relevante; 
e 

(ii) atuar de forma diligente e de acordo com os padrões técnicos e profissionais 
aplicáveis. 

(d) Confidencialidade – respeitar a confidencialidade das informações obtidas em 
decorrência de 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. 

Gabarito → A.  

 

37. 

Em 31/12/2021, uma entidade possuía as seguintes contas em seu ativo:  

 

Além disso, sabe-se que, na data, o Banco Beta estava em liquidação. 

Com base nas contas acima, o saldo das Disponibilidades, em 31/12/2021, foi  
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a) R$ 150.000,00. 

b) R$ 180.000,00. 

c) R$ 190.000,00. 

d) R$ 220.000,00. 

Comentários: 

Caixa e Conta bancária no Banco Alfa entram nas disponibilidades. 

A conta bancária no Banco Beta não entra. Como o Banco está em liquidação, o valor da 
conta bancária deve ser transferido para Contas a Receber no Ativo Circulante ou no 
Ativo não circulante, a depender do prazo de recebimento. 

Depósito vinculado à liquidação de empréstimo de curto prazo também não é 
disponibilidade, pois não estão imediatamente disponíveis para pagamentos normais da 
empresa. 

Numerário em trânsito decorrente de remessa para filial entra como disponibilidade, 
enquanto estiver em trânsito. 

Finalmente, aplicações de curto prazo no mercado financeiro, prontamente conversíveis 
em caixa e com risco considerável de mudança de valor não entra. Conforme o CPC 3: 
Equivalentes de caixa são aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são 
prontamente conversíveis em montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um 
insignificante risco de mudança de valor. 

Portanto, o disponível fica com as seguintes contas: 

Caixa    100.000,00 

Conta – Alfa   50.000,00 

Numerário em trânsito 40.000,00 

Gabarito → C 
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38.  

Em 31/12/2020, o balancete da Cia. Rosa apresentava os seguintes saldos (em reais): 

 

Com base somente nos dados acima, o Ativo Circulante apresentado no Balanço 
Patrimonial da Cia. Rosa em 31/12/2020 era de 

a) R$ 179.000,00. 

b) R$ 192.000,00. 

c) R$ 200.000,00. 

d) R$ 204.000,00. 

Comentários: 

São contas do ativo circulante: 

Estoques com previsão de vendas de 90 dias   40.000 

Aluguel pago antecipadamente (12 meses, 2.000/mês)              24.000 

Caixa e equivalente caixa                  12.000 

Clientes com vencimento em 180 dias     60.000 

(-) Ajuste a valor presente a apropriar sobre clientes  (3.000) 

(-) PCLD                    (9.000) 

Conta a receber por venda de imobilizado                55.000 

Adiantamento a empregados     13.000 

Total                   192.000 

Gabarito → B. 
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39.  

O Estatuto Social da Cia. Societária determina as seguintes destinações obrigatórias do 
lucro apurado em cada período: 

− Reserva Estatutária: 10% do lucro líquido. 

− Dividendo Mínimo Obrigatório: 30% do lucro líquido. 

A Reserva Legal é constituída de acordo com a Lei no 6.404/1976, sendo que o limite 
estabelecido na lei não foi atingido. 

No ano de 2017, a Cia. Societária apurou lucro líquido no valor de R$ 150.000,00 e, de 
acordo com o orçamento de capital aprovado na Assembleia Geral da empresa, esta 
precisaria reter R$ 100.000,00 do lucro para realizar os investimentos planejados. 

Com base nestas informações, o valor retido como Reserva para Expansão e o valor 
distribuído como Dividendo Mínimo Obrigatório foram, respectivamente, em reais, 

a) 100.000,00 e 42.500,00. 

b) 97.500,00 e 45.000,00. 

c) 82.500,00 e 45.000,00. 

d) 100.000,00 e 27.500,00. 

Comentários: 

A questão já nos forneceu o a base de cálculo dos dividendos obrigatórios: 30% de 
150.000 = R$ 45.000.  

Mas professor, não tenho que usar o Lucro Líquido Ajustado, retirar a Reserva Legal? 
Não é preciso, pois a banca já nos forneceu a base de cálculo dos dividendos. 

Reserva Legal = 5% de R$ 150.000 = R$ 7.500,00.  

Reserva Estatutária = 10% de R$ 150.000 = R$ 15.000 

Portanto, do Lucro Líquido apurado de R$ 150.000, remanesceram para destinarmos 
para a Reserva de Expansão: 

Reserva de Expansão = 150.000 – 7.500 – 15.000 – 45.000 = R$ 82.500 

Gabarito → C 
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40. 

A empresa American Products Corporation atua nos Estados Unidos da América e sua 
moeda funcional é o dólar americano. Esta empresa é controlada da empresa brasileira 
Brasil Importados S.A., cuja moeda funcional é o Real. O Balanço Patrimonial da empresa 
American Products Corporation, em 31/12/2016, apresentava os seguintes saldos nas 
diversas contas, com os valores expressos em dólar americano: 

 

O resultado líquido obtido em 2016 pela empresa American Products Corporation, após 
a conversão para a moeda funcional da empresa brasileira, foi R$ 6.000,00, e a conta 
Reservas de Lucros da empresa, em 31/12/2015, convertida para Reais, apresentava o 
saldo de R$ 4.000,00. 

As seguintes informações adicionais são conhecidas: 

− Os Estoques foram adquiridos em 30/11/2016. 

− O Imobilizado e os Intangíveis foram adquiridos em 31/12/2015. 

− O Capital foi integralizado em 31/12/2012. 

As cotações do dólar para diversas datas são as seguintes: 

 

Após a conversão do Balanço Patrimonial da empresa American Products Corporation 
para Reais, o valor  

a) Total do Ativo é R$ 68.000,00. 

b) da conta Ajustes Acumulados de Conversão é R$ 18.000,00. 

c) do Patrimônio Líquido é R$ 37.400,00. 

d) da conta Ajustes Acumulados de Conversão é R$ 28.000,00. 
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Comentários: 

Para converter demonstrações em moeda estrangeira para real: 

Ativo e Passivo: use a Taxa de Fechamento (taxa da data do balanço) 

PL: use a taxa histórica (taxa da data em que o valor foi incluído no PL) 

DRE: use a taxa da data da transação OU taxa média. 

A diferença (ATIVO – (PASSIVO + PL)) é o Ajuste Acumulado de Conversão. 

Ativo = $ 20.000 x 4,00 = R$ 80.000,00 

Passivo = $ 9.000 x 4,00 = R$ R$ 36.000,00 

PL = Capital Social + Reservas de Lucros + Lucro Líquido + AAC 

PL = 8.000 x 2,00 + 4.000 + 6.000 + AAC 

PL = 26.000 + AAC 

Agora é só aplicarmos a equação fundamental: 

Ativo = Passivo + PL 

80.000 = 36.000 + 26.000 + AAC → 80.000 – 62.000 = AAC 

AAC= 18.000 

Gabarito → B 

 

41.  

Em 10/05/2016, a Cia. Brasileira realizou uma venda a prazo no valor total de US$ 
200.000,00. Sabendo que a taxa de câmbio em 10/05/2016 era R$ 3,50/US$, em 
30/05/2016 era R$ 3,30/US$ e a taxa de câmbio média do mês de maio de 2016 foi R$ 
3,40/US$, a Cia. Brasileira reconheceu, no mês de maio de 2016, Receita de Vendas de 

a) R$ 700.000,00, apenas. 

b) R$ 660.000,00 apenas. 

c) R$ 680.000,00 apenas. 

d) R$ 700.000,00 e despesa financeira de R$ 40.000,00. 

Comentários: 

Os itens de receita são reconhecidos inicialmente pela taxa na data da operação, ou seja: 

Receita de Vendas = US$ 200.000 x 3,50 = R$ 700.000, 

Posteriormente, usaremos a taxa de fechamento para verificarmos se houve variação 
cambial positiva ou negativa: 

Fechamento = US$ 200.000 x 3,30 = R$ 660.000 

Percebam que a empresa deve reconhecer a variação cambial negativa de 660.000 – 
700.000 = (40.000). 

Gabarito → D.  
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42. 

A Cia. Incorpórea tinha registrado, em 31/12/17, um ativo intangível com vida útil 
indefinida (marca X), cujo valor contábil de R$ 520.000,00 era composto por: 

Custo de aquisição R$ 650.000,00. 

Perda por desvalorização (reconhecida em 2016) R$ 130.000,00. 

Nesta data, antes de elaborar as demonstrações contábeis, a Cia. realizou o teste de 
recuperabilidade do ativo intangível e obteve as seguintes informações: 

Valor em uso R$ 470.000,00. 

Valor justo líquido de despesas de venda R$ 670.000,00. 

Com base nas informações acima, a Cia. Incorpórea, em 31/12/17, 

a) reconheceu um ganho no valor de R$ 150.000,00. 

b) não fez nenhum registro contábil. 

c) reconheceu um ganho no valor de R$ 130.000,00. 

d) reconheceu uma perda por desvalorização no valor de R$ 50.000,00. 

Comentários: 

O valor contábil deve ser comparado com o valor recuperável, que é o maior entre o 
valor em uso e o valor justo líquido das despesas de venda:  

− Valor em uso da marca: R$ 470.000  

− Valor justo líquido das despesas de venda: R$ 670.000  

-  Valor recuperável: R$ 670.000 

- Valor Contábil: 650.000 – 130.000 = 520.000 

O valor contábil é de 520.000, mas o valor recuperável é de R$ 670.000. Em condições 
normais, nenhum ajuste seria feito, mas a empresa possui perda por recuperabilidade 
registrada, nesse caso, ela deve reverter a perda de R$ 130.000, registrando um ganho 
nessa quantia. 

Gabarito → C.  
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43. 

A Cia Escola Contábil S/A não constitui Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa. 
Ao realizar a auditoria da empresa, verificou-se, a partir do aging list, que havia 1.100 
títulos em atraso, conforme apresentado a seguir: 

Dias No de Títulos Saldos

0 4.000                      100.800,00R$  

Dias No de Títulos Saldos

Até 30 200                         17.000,00R$    

Até 60 400                         41.400,00R$    

Até 90 100                         19.600,00R$    

Até 120 60                            33.000,00R$    

Até 180 120                         37.200,00R$    

Até 360 130                         26.600,00R$    

Acima de 360 90                            40.400,00R$    

1.100                      215.200,00R$  

Total 5100 316.000,00R$  

A Vencer

Vencidos

 

Considerando que, após as análises realizadas, o prazo médio de recebimento de 
clientes é de 120 dias, pode-se afirmar que em decorrência do não provisionamento 
para os créditos de liquidação duvidosa: 

A) O ativo se encontra subavaliado em R$ 211.800,00. 

B) O ativo se apresenta subavaliado em R$ 137.200,00. 

C) O auditor deve recomendar a constituição de PCLD no valor de R$ 104.200,00. 

D) O auditor deve recomendar a constituição de PCLD no valor de R$ 100.800,00. 

Comentários: 

De cara, podemos eliminar as letras A e B. Se determinado valor não foi ajustado, então 
isso implica dizer que o ativo está superavaliado, e não subavaliado.  

O critério adotado pelo examinador merece críticas. Ele simplesmente pegou todos os 
saldos superiores a 120 dias e somou.  

Isso implica dizer que você não receberia qualquer crédito daqueles. Está errado. Seria 
prudente fazer uma estimativa razoável e real da situação.  

O que o examinador fez foi somar os itens em vermelho: 
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Dias No de Títulos Saldos

0 4.000                      100.800,00R$  

Dias No de Títulos Saldos

Até 30 200                         17.000,00R$    

Até 60 400                         41.400,00R$    

Até 90 100                         19.600,00R$    

Até 120 60                            33.000,00R$    

Até 180 120                         37.200,00R$    

Até 360 130                         26.600,00R$    

Acima de 360 90                            40.400,00R$    

1.100                      215.200,00R$  

Total 5100 316.000,00R$  

A Vencer

Vencidos

 

O montante total é de R$ 104.200,00, o que dá o gabarito letra c.  

Gabarito → C. 

 

44.  

Tomando por base a NBC TA 705, a não obtenção de evidência de auditoria apropriada 
e suficiente para fundamentar sua opinião implica que o auditor: 

a) Expresse uma opinião adversa, se concluir também que as distorções são relevantes 
e generalizadas para as demonstrações contábeis; 

b) Expresse uma opinião com parágrafo de ênfase, se concluir também que os possíveis 
efeitos de distorções não detectadas sobre as demonstrações contábeis poderiam ser 
relevantes e generalizados; 

c) Expresse uma opinião com ressalva, se concluir também que os possíveis efeitos de 
distorções não detectadas sobre as demonstrações contábeis poderiam ser relevantes, 
mas não generalizados; 

d) Se abstenha de opinar, se concluir também que as distorções poderiam ser 
relevantes, mas não generalizadas nas demonstrações contábeis. 

Comentários:  

Quando o auditor não consegue obter evidência para alicerçar a sua opinião acerca das 
demonstrações, ele tem duas saídas:  

(1) ou ele emite uma opinião COM RESSALVA, caso os possíveis efeitos das distorções 
não detectadas sejam relevantes, mas NÃO GENERALIZADOS;  

(2) ou ele se ABSTÉM DE OPINAR, caso os possíveis efeitos das distorções não detectadas 
sejam relevantes e GENERALIZADOS. 

Gabarito → C.  
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45.  

Peter Parker, auditor contábil experiente, foi contratado para auditar as demonstrações 
contábeis de um grupo econômico composto por três empresas: Octopus 
(controladora), Duende Verde (controlada) e Venom (controlada). 

Examinando a documentação disponibilizada, Peter Parker registrou as seguintes 
observações: 

A empresa Octopus possui 100% das participações societárias nas empresas 
controladas; 

As Demonstrações do Resultado das três empresas, de forma individualizada, estavam 
corretamente elaboradas e apresentaram os seguintes resultados: 

 

Fazendo a análise dos resultados obtidos com a consolidação das demonstrações dos 
resultados das empresas, Peter Parker se deparou com os seguintes números:  

• Lucro Bruto: R$ 61.180,00;  

• Despesas/Receitas Operacionais: (R$ 6.736,00);  

• Lucro Líquido do Exercício: R$ 43.662,00.  

Levando em consideração os resultados apresentados na demonstração do resultado 
consolidada, Peter Parker chegará à seguinte conclusão: 

a) Os valores apresentados para Lucro Bruto e Lucro Líquido do Exercício na 
Demonstração do Resultado Consolidada estão corretos. 

b) O valor das Despesas/Receitas Operacionais está correto em (R$ 6.736,00). 

c) O valor apresentado do Lucro Bruto após a consolidação deveria ser de R$ 71.962,00. 

d) O Lucro Líquido do Exercício, após a devida consolidação, está equivocado, pois o 
valor correto é R$ 54.444,00. 

Comentários:  

Fazendo a consolidação podemos perceber que o valor do LUCRO BRUTO é de 
R$ 61.180,00 (basta somar das três empresas).  

Já o valor das DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS (que são compostas pelas despesas 
administrativas, resultado de equivalência patrimonial e resultado financeiro) está 
incorreto, visto que devemos EXPURGAR o saldo da equivalência patrimonial, pois é uma 
operação entre as sociedades do mesmo grupo.  
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Portanto, o valor correto é de (R$ 13.700,00) para Octopus, (R$ 2.575,00) para Duende 
Verde e (R$ 1.243,00) para Venom. 

Somando, temos (R$ 17.518,00). Por fim, o LUCRO LÍQUIDO é encontrado usando a 
mesma lógica: expurgando o saldo da equivalência patrimonial (pelo mesmo motivo 
exposto acima).  

Logo, na consolidação, o lucro líquido da Octopus seria R$ 32.880,00, da Duende Verde 
R$ 7.675,00 e da Venom R$ 3.107,00, totalizando um lucro líquido consolidado de 
R$ 43.662,00. 

Gabarito → A.  

 

46.  

Suponha que determinado perito do juízo teve seus honorários fixados pelo magistrado, 
cujo ônus recaiu à parte autora. Na proposta de honorários periciais antes apresentada, 
o perito incluiu todas as despesas possíveis de serem previstas, a partir do estudo 
criterioso que fez nos documentos existentes nos Autos. Ao realizar o trabalho pericial, 
ficou constatada a necessidade de uma diligência com a finalidade de obter dados 
existentes na cidade de Cafundó dos Judas. Para tanto, o perito necessitaria deslocar-se 
até Cafundó dos Judas, ação que resultaria em despesas imprevistas inicialmente. 

Acerca da adequada atitude do profissional, segundo a NBC PP 01 – Perito Contábil, que 
entrou em vigor em 2020, assinale a opção CORRETA. 

a) O perito deve requerer ao juízo o pagamento das despesas não contempladas na 
proposta inicial, gastos que devem ser objeto de ressarcimento. 

b) O perito deve solicitar o ressarcimento diretamente ao advogado da parte 
responsável pelo pagamento dos honorários, visando à celeridade processual, sem 
trânsito pelos Autos. 

c) O perito deve requerer ao juízo a desconsideração do plano de trabalho e da 
estimativa de valor dos honorários anteriormente deferidos e apresentar nova proposta 
e novo plano de trabalho. 

d) O perito deve, obrigatoriamente, realizar o trabalho, custeando, por sua conta, as 
despesas necessárias à realização da Diligência, eis que não as incluiu em sua proposta 
de honorários deferida. 

Comentários: 

Segundo a NBC PP 01: 

32. O perito pode ressalvar que as despesas com viagens, hospedagens, transporte, 
alimentação e outras despesas não estão inclusas na proposta de honorários e devem 
ser objeto de ressarcimento. 

Portanto, o gabarito é a letra a. 

Gabarito → A.  
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47. 

Os Sócios "A", "C" e "D" de uma Sociedade Empresária decidiram excluir o Sócio "B" da 
sociedade. 

Para esse fim, solicitaram que o contador da empresa apresentasse o Balanço 
Patrimonial Especial em 31 de agosto de 2015, visando demonstrar ao Sócio "B" a sua 
parte nos haveres. 

O quadro de participação societária era assim constituído: 

Sócio “A” 23,00% 

Sócio “B” 12,00% 

Sócio “C” 25,00% 

Sócio “D” 40,00% 

Após os ajustes, foi apresentado o Balanço Patrimonial Especial. O Patrimônio Líquido 
ficou assim representado: 

✓ Capital Subscrito R$220.000,00 

✓ Reservas de Lucro R$50.000,00 

✓ Prejuízos Acumulados (R$40.000,00) 

✓ Lucro apurado até 31.8.2015 R$80.500,00 

Com base nos dados acima, em uma Perícia Contábil de Apuração de Haveres, o valor 
apurado para ser pago ao Sócio "B" é de: 

a) R$9.660,00. 

b) R$31.260,00. 

c) R$37.260,00. 

d) R$42.060,00. 

Comentários: 

Questão tranquila. Basta encontrar o PL e depois multiplicar pela fatia do sócio B, de 
12%.  

Capital Subscrito                         R$ 220.000,00 

Reservas de Lucro                      R$ 50.000,00 

Prejuízos Acumulados                (R$ 40.000,00) 

Lucro apurado até 31.8.2015      R$ 80.500,00 

Total do Patrimônio Líquido               R$ 310.500,00 

Portanto, o que cabe ao sócio B será: 

R$ 310.500 x 12% = R$ 37.260,00.  

Gabarito → C.  
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48.  

Em 21 de março de 20 o contador Z foi contratado pela indústria X para analisar sua 
escrituração contábil-fiscal e emitir parecer técnico acerca da existência de créditos 
decorrentes da incidência do PIS/COFINS sobre energia elétrica do seu parque fabril, a 
fim de subsidiar a tomada de decisão dos acionistas e avaliação jurídica quanto às 
medidas administrativas ou judiciais cabíveis. A comprovação de sua habilitação, neste 
caso, de acordo com a NBC TP 01 – Perícia Contábil, de 2020, é por meio da apresentação 
de documento específico. Acerca desse assunto assinale a opção CORRETA. 

a) O contador Z anexou ao seu parecer técnico a Certidão de Regularidade Profissional 
emitida pelos Conselhos Regionais de Contabilidade. 

b) O contador Z apresentou minicurrículo inserto no seu parecer técnico, contendo o 
número de seu registro profissional e de inscrição no Cadastro Nacional de Peritos 
Contábeis (CNPC), provando sua habilitação legal, dispensando a apresentação de 
documento específico. 

c) A indústria X deve exigir a apresentação da Declaração de Habilitação Profissional 
(DHP) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade da jurisdição do contratado. 

d) O contador Z anexou ao seu parecer técnico um atestado de capacidade técnica 
emitido pelo Tribunal de Justiça do seu Estado. 

Comentários: 

Segundo a NBC TP 01: 

36. O laudo pericial contábil e o parecer pericial contábil devem ser elaborados 
somente por contador ou pessoa jurídica, se a lei assim permitir, que estejam 
devidamente registrados e habilitados. A habilitação é comprovada por intermédio da 
Certidão de Regularidade Profissional emitida por Conselho Regional de Contabilidade 
ou do Cadastro Nacional de Peritos Contábeis do Conselho Federal de Contabilidade.  

Gabarito → A. 
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49. 

A questão baseia no texto apresentado abaixo. 

Vou falar da palavra pessoa, que persona lembra. Acho que aprendi o que vou contar 
com meu pai. Quando elogiavam demais alguém, ele resumia sóbrio e calmo: é, ele é 
uma pessoa. Até hoje digo, como se fosse o máximo que se pode dizer de alguém que 
venceu numa luta, e digo com o coração orgulhoso de pertencer à humanidade: ele, ele 
é um homem. 

Persona. Tenho pouca memória, por isso já não sei se era no antigo teatro grego que os 
atores, antes de entrar em cena, pregavam ao rosto uma máscara que representava pela 
expressão o que o papel de cada um deles iria exprimir.  

Bem sei que uma das qualidades de um ator está nas mutações sensíveis de seu rosto, 
e que a máscara as esconde. Por que então me agrada tanto a ideia de atores entrarem 
no palco sem rosto próprio? Quem sabe, eu acho que a máscara é um dar-se tão 
importante quanto o dar-se pela dor do rosto. Inclusive os adolescentes, estes que são 
puro rosto, à medida que vão vivendo fabricam a própria máscara(III). E com muita dor. 
Porque saber que de então em diante se vai passar a representar um papel é uma 
surpresa amedrontadora. É a liberdade horrível de não ser. E a hora da escolha. 

Mesmo sem ser atriz nem ter pertencido ao teatro grego – uso uma máscara. Aquela 
mesma que nos partos de adolescência se escolhe para não se ficar desnudo para o resto 
da luta. Não, não é que se faça mal em deixar o próprio rosto exposto à sensibilidade. 
Mas é que esse rosto que estava nu poderia, ao ferir-se, fechar-se sozinho em súbita 
máscara involuntária e terrível. É, pois, menos perigoso escolher sozinho ser uma 
pessoa. Escolher a própria máscara é o primeiro gesto involuntário humano. E 
solitário(II). Mas quando enfim se afivela a máscara daquilo que se escolheu para 
representar o mundo, o corpo ganha uma nova firmeza, a cabeça ergue-se altiva como 
a de quem superou um obstáculo. A pessoa é.  

Se bem que pode acontecer uma coisa que me humilha contar. 

É que depois de anos de verdadeiro sucesso com a máscara, de repente – ah, menos 
que de repente, por causa de um olhar passageiro ou uma palavra ouvida – de repente a 
máscara de guerra de vida cresta-se toda no rosto como lama seca, e os pedaços 
irregulares caem com um ruído oco no chão(I). Eis o rosto agora nu, maduro, sensível 
quando já não era mais para ser. E ele chora em silêncio para não morrer. Pois nessa 
certeza sou implacável: este ser morrerá. A menos que renasça até que dele se possa 
dizer “esta é uma pessoa”. 

(Adaptado de: LISPECTOR, Clarice. “Persona”, em Clarice na cabeceira: crônicas. Rio de 
Janeiro, Rocco Digital, 2015)  

As frases abaixo referem-se à pontuação do texto.   

I. ... A máscara de guerra de vida cresta-se toda no rosto como lama seca, e os pedaços 
irregulares caem com um ruído oco no chão. (último parágrafo)  

A vírgula colocada após lama seca justifica-se pelo fato de separar duas orações de 
sujeitos diferentes.  
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II. Escolher a própria máscara é o primeiro gesto involuntário humano. E solitário. (4° 
parágrafo)  

O ponto final imediatamente após humano, embora possa ser substituído corretamente 
por uma vírgula, presta-se a dar ênfase ao segmento posterior.  

 III. ... à medida que vão vivendo fabricam a própria máscara. (3° parágrafo) 

Pode-se acrescentar uma vírgula após o segmento vão vivendo, sem prejuízo da 
correção e do sentido da frase.  

a) I, II e III.  

b) I e II, apenas.  

c) I e III, apenas.  

d) II, apenas.  

Comentários: 

Na opção I, apesar da conjunção aditiva “e”, usamos a vírgula para separar duas orações 
com sujeitos diferentes.  

Na opção II o autor utiliza a vírgula para enfatizar o adjetivo solitário. Nesse caso, o uso 
da vírgula e do ponto final não são obrigatórios.  

Na opção III a oração subordinada “à medida que” encontra-se deslocada, portanto, o 
uso da vírgula poderia ser empregado sem prejuízo da correção e do sentido.  

Gabarito → A.  

 

50. 

Texto para responder à questão: 

 

Quanto à linguagem utilizada na mensagem expressa nos cartazes levados pelos 

personagens da charge, é correto afirmar que a substituição por “Me sigam até a 

verdade” implicaria 
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a) Uma aproximação maior com o público leitor através do uso de uma linguagem 

atual. 

b) Inadequação linguística, incorrendo em incompreensão da mensagem a ser 

transmitida. 

c) Desacordo do uso quanto à colocação do pronome oblíquo de acordo com a norma 

padrão. 

d) Uma manifestação de caráter popular em que há preocupação com o uso da norma 

padrão da língua. 

Comentários: 

De acordo com a norma padrão da língua, toda vez que o verbo iniciar o período o 

pronome oblíquo deverá obrigatoriamente estar após o verbo. Ex.: Convidaram-me 

para a manifestação. 

Gabarito → C.  
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