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BRANCA AZUL AMARELA VERDE 

2 3 3 4 

 

Uma sociedade empresária apresentou os seguintes dados extraídos da contabilidade em 31/12/2021: 

 

Informações adicionais:  

• Todas as Compras de Mercadorias para Revenda e as Vendas de Mercadorias foram efetuadas a prazo;  

• Não houveram outros eventos classificados em atividades operacionais; e,  

• A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo Método Direto.  

Considerando somente as informações disponibilizadas e de acordo com a NBC TG 03 (R3) – Demonstração 
dos Fluxos de Caixa, é correto afirmar que o caixa gerado pelo recebimento de Duplicatas a Receber (Vendas 
de Mercadorias) e o caixa consumido para pagamento de Fornecedores (Compras de Mercadorias) foram, 
respectivamente, de:  

A) R$ 79.000,00 e R$ 48.000,00.  

B) R$ 158.000,00 e R$ 141.000,00.  

C) R$ 180.000,00 e R$ 132.000,00.  

D) R$ 202.000,00 e R$ 123.000,00. 

 

Recurso – Anulação 

A questão em tela pede “o caixa gerado pelo recebimento de Duplicatas a Receber (Vendas de Mercadorias) e 
o caixa consumido para pagamento de Fornecedores (Compras de Mercadorias)”.  

Contudo, não há resposta correta, uma vez que o caixa consumido, nesta hipótese, deveria ser negativo, não 
havendo assertiva que aponte para tal.  

As respostas fornecidas pela banca examinadora foram: 

A) R$ 79.000,00 e R$ 48.000,00. 

B) R$ 158.000,00 e R$ 141.000,00. 

C) R$ 180.000,00 e R$ 132.000,00. 

D) R$ 202.000,00 e R$ 123.000,00. 

Vejam que todas apontam para um caixa gerado e nenhuma para caixa consumido. 

Esse mesmo assunto já foi objeto de discussão em edições anteriores do Exame de Suficiência. Vejamos: 
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Questão 2 Prova Branca Exame CFC 2021.2: 

“02 Uma empresa apresentou os seguintes saldos e movimentações no encerramento do exercício de 
2020:  (...) 

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

A) –R$ 25,00 e R$ 250,00   

B) –R$ 25,00 e –R$ 250,00  

C) –R$ 2.615,00 e R$ 5.050,00  

D) –R$ 2.640,00 e R$ 4.800,00” 

Questão 11 Prova Branca Exame CFC 2021.2: 

“Uma determinada companhia apresentou o seguinte Balanço Patrimonial referente ao 2º trimestre/2021 (de 
01/04/2021 a 30/06/2021): (...) 

Considerando exclusivamente as informações apresentadas e a Norma Brasileira de Contabilidade NBC TG 03 
(R3) – Demonstração dos fluxos de caixa, assinale a alternativa que indica, respectivamente, o valor do Caixa 
Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais e o valor do Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de 
Investimento que deverão constar na Demonstração dos Fluxos de Caixa do 3º trimestre/2021. Desconsidere, 
ainda, qualquer incidência de tributos.   

A) –24.000,00; –850.000,00  

B) –24.000,00; –874.000,00  

C) –67.500,00; –850.000,00  

D) –111.000,00; –850.000,00” 

Essa última questão foi anulada por exigir o caixa consumido e conter apenas sinais negativos.  

Assim, tendo em vista os precedentes estabelecidos pela própria banca examinadora, solicitamos a anulação 
da questão, posto que o caixa consumido deveria constar com sinal negativo.  

Não há, desta forma, resposta correta.  

Solicitação: Anulação.  
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NBC TG 25 (R2) – PROVISÕES, PASSIVOS CONTINGENTES E ATIVOS CONTINGENTES 

O advogado de determinada entidade empresária do setor de serviços apresentou as seguintes informações referentes 

às questões judiciais movidas em desfavor da empresa: 

Processo Valor Chance de ocorrência 

Processo trabalhista relativo a horas extras R$ 100.000,00 Provável 

Processo trabalhista relativo a trabalho análogo 
à escravidão 

R$ 80.000,00 Remota 

Processo civil relativo a danos corporais advindos 
de acidentes de trabalho 

R$ 70.000,00 Possível 

Processo tributário relativo a recolhimento do 
ISSQN 

R$ 60.000,00 Provável 

Processo tributário relativo a Imposto de Renda 
Pessoa Jurídica 

R$ 50.000,00 Provável 

 

Considerando as informações disponibilizadas e as disposições da NBC TG 25 (R2) – Provisões, Passivos Contingentes e 

Ativos Contingentes, podemos afirmar que a empresa:  

A) Deverá reconhecer como provisão o valor de R$ 280.000,00 dos processos.  

B) Não deverá divulgar o valor de R$ 150.000,00 dos processos como passivo contingente.  

C) Deverá apenas divulgar o valor de R$ 70.000,00 de processos como passivo contingente.  

D) Deverá divulgar, mas não reconhecer, R$ 80.000,00 de processos como passivo contingente. 

 

Recurso – Alteração de gabarito ou anulação 

O gabarito dado pela douta banca examinadora foi a letra a.  

Contudo, está flagrantemente incorreta, devendo o gabarito ser alterado para a letra c ou mesmo ser anulada.  

Nos termos da NBC TG 25: 

14.  Uma provisão deve ser reconhecida quando:  

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

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

obrigação; e  

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

provisão deve ser reconhecida. 

 

Portanto, somente os processos que sejam prováveis devem ser reconhecidos como provisão, no caso: 
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- Horas extras    R$ 100.000,00 

- ISSQN     R$ 60.000,00 

- IRPJ     R$ 50.000,00 

Tais processos montam a R$ 210.000,00 e não R$ 280.000,00 como proposto pela banca.  

Desta feita, o gabarito correto seria a letra c.  

Os passivos contingentes não são contabilizados como passivo, no entanto, devem ser divulgados em notas explicativas, 

exceto quando a probabilidade de desembolso for remota, o que é o caso do processo de trabalho análogo à escravidão.  

Somente seria divulgado como passivo contingente o processo de acidente do trabalho (R$ 70.000,00), o que corrobora 

o gabarito de letra c.  

Contudo, mesmo assim, caso não entenda factível como de alteração do gabarito, solicitamos a anulação da questão, 

posto que dizer que “deverá apenas divulgar o valor de R$ 70.000,00 de processos como passivo contingente” está 

incorreto.  

A NBC TG 25 requer: 

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

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

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

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

(d) valores não utilizados revertidos durante o período; e (e) o aumento durante o período no valor descontado a valor 

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

Não é exigida informação comparativa. 

Portanto, solicitamos a alteração para a letra c ou, alternativamente, a anulação da questão.  
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC 

Determinada sociedade empresária apresentou o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado nos anos de X1 

e X2. 

 

Considerando única e exclusivamente as informações disponibilizadas e, ainda, a NBC TG 03 (R3) – Demonstração do 

Fluxo de Caixa (DFC), em relação à DFC dessa empresa, apurada em 31-12-20X2, assinale a afirmativa correta. 

A) O caixa gerado nas atividades operacionais foi R$ 32.000,00. 

B) O caixa gerado nas atividades operacionais foi R$ 137.000,00. 

C) O caixa gerado nas atividades de investimento foi R$ 58.000,00. 

D) O caixa consumido nas atividades de financiamento foi R$ 163.000,00. 

 

Recurso – Alteração de gabarito  
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O gabarito da banca foi a letra c. Contudo, houve flagrante equívoco e deve mudar para a letra B. 

Vamos elaborar a DFC: 

FAO 

Lucro líquido do período  R$       84.000,00  

Depreciação do período  R$       19.000,00  

Diminuição de contas a receber  R$         3.000,00  

Diminuição de estoques  R$       30.000,00  

Diminuição de despesas antecipadas  R$         2.000,00  

Diminuição de fornecedores -R$        8.000,00  

Diminuição de despesas a pagar -R$        5.000,00  

Aumento de IR a pagar  R$       12.000,00  

Fluxo das atividades operacionais  R$    137.000,00  

 FAI  

Compra de terrenos -R$    100.000,00  

Compra de equipamentos -R$    163.000,00  

Fluxo das atividades de investimentos -R$    263.000,00  

 FAF  

Integralização de capital  R$    100.000,00  

Empréstimos contraídos  R$       90.000,00  

Dividendos pagos -R$      32.000,00  

Fluxo das atividades de financiamento  R$    158.000,00  

  

Nota-se que o gabarito não bate com o divulgado pela banca, devendo ser alterado, portanto, para a letra b.  
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10 09 11 08 

 

ESTOQUES 

Determinada entidade empresária do ramo comercial apresentou, no mês de janeiro, as seguintes operações: 

● 05/01 – Compra de 20 unidades de mercadorias, a prazo, a R$ 110,00 cada uma; 

● 06/01 – Devolução de uma das unidades de mercadorias adquirida no dia anterior; 

● 07/01 – Abatimento de R$ 5,00 por unidade sobre as 19 unidades das mercadorias restantes (adquiridas em 

05/01); 

● 08/01 – Venda a prazo de 20 unidades de mercadorias pelo total de R$ 4.000,00; 

● 09/01 – Recebimento em devolução de duas unidades da venda anterior; 

● 10/01 – Abatimento concedido sobre as demais mercadorias vendidas no total de R$ 230,00; e, 

● Estoque inicial constituído de 5 unidades adquiridas a R$ 100,00 cada uma. 

Considerando única e exclusivamente as informações disponibilizadas e, ainda, sabendo que a empresa utiliza o 

método de avaliação de estoque “Primeiro a Entrar Primeiro a Sair (PEPS)”, assinale, a seguir, o valor do Custo da 

Mercadorias Vendidas no dia 08/01. 

A) R$ 1.865,00 

B) R$ 2.075,00 

C) R$ 2.590,00 

D) R$ 2.700,00 

 

Recurso – Anulação 

O gabarito da douta banca examinadora foi a letra B, R$ 2.075,00.  

Contudo, os candidatos mais atentos poderiam ser induzidos a erro, por questão de língua portuguesa. Senão vejamos.  

Ao perquirir o valor do Custo da Mercadoria Vendida no dia 08/01, podemos ter duas interpretações: 

1 – O valor do CMV exatamente no dia 08.01 e aí teríamos uma resposta. Pois tanto a mercadoria como o CMV seriam 

apurados no dia 08. 

2 – O valor do Custo da Mercadoria que foi vendida no dia 08.01. Neste caso, consideraríamos a devolução das unidades 

vendidas. As mercadorias foram vendidas no dia 08, mas o CMV foi afetado pelos fatos subsequentes.  

Desta feita, um candidato mais atento à língua portuguesa poderia simplesmente errar a questão pela ambiguidade do 

enunciado.  

Solicitamos, assim, a anulação da assertiva e a atribuição do ponto respectivo para os candidatos. 
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NBC TG 26 (R5) – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

Determinada sociedade empresária do ramo comercial apresentou os seguintes saldos iniciais em 1º/01/20XX: 

 

 

Durante o mês de janeiro do citado ano, ocorreram as operações descritas a seguir; analise-as. 

01/01/20XX: Empresa vende à vista 100 unidades de mercadorias que estavam no estoque por R$ 300,00 cada unidade. 

05/01/20XX: Clientes pagaram a metade do que deviam. 

04/01/20XX: Empresa comprou 50 unidades de mercadorias para revenda no valor total de R$ 5.000,00, pagando à vista. 

10/01/20XX: Empresa pagou 40% do que devia aos fornecedores. 

15/01/20XX: Sócio integralizou capital no montante de R$ 200.000,00, sendo metade integralizada na conta bancária e o 

restante em um imóvel. 

17/01/20XX: Empresa vendeu 40 unidades de mercadorias a R$ 250,00 cada. A venda foi a prazo. 

20/01/20XX: Empresa pagou metade do empréstimo bancário. 

21/01/20XX: Empresa reconheceu a despesa com energia elétrica e água, pagando o valor de R$ 1.000,00. 

31/01/20XX: Empresa reconheceu um mês de despesa com aluguel pago antecipadamente. 

31/01/20XX: Empresa fez o reconhecimento da despesa com salários no valor de R$ 3.000,00. Tal quantia será paga no 

mês seguinte. 

31/01/20XX: Empresa fez a contabilização da depreciação e a amortização dos bens do ativo imobilizado de acordo com 

a legislação fiscal e com o quadro a seguir: 
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Considerando exclusivamente as informações disponibilizadas e, ainda, a NBC TG 26 (R5) – Apresentação das 

Demonstrações Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial da empresa, apurado em 31/01/20XX, assinale a 

afirmativa correta. 

A) O total do Ativo Circulante é R$ 403.000,00. 

B) O total do Passivo Circulante é R$ 217.566,66. 

C) O total do Ativo Não Circulante é R$ 101.000,00. 

D) O total do Passivo Não Circulante é R$ 20.000,00. 

 

Recurso – Anulação 

O gabarito dado pela Consulplan foi a letra a (Ativo Circulante de R$ 403.000,00). Todavia, a questão contém 

um vício insanável que prejudica completamente a solução.  

No quadro de contas é possível que perceber que temos a conta despesa antecipada de aluguel, no valor de R$ 

120.000,00. Contudo, não nos foi informado qual o período a que se refere tal despesa antecipada.  

E, para fins de resposta, isso faz toda diferença, visto que, logo a seguir, o enunciado solicita: 

“Empresa reconheceu um mês de despesa com aluguel pago antecipadamente”.  

Ora, como será reconhecido um mês de despesa de aluguel se não sabemos quantos meses foram adiantados. 

O valor pode se referir a 1 ano, 6 meses ou 10 anos, não há como saber, pois sequer há classificação em 

circulante e não circulante. 

Desta forma, solicitamos a anulação da questão por conter vício insanável no seu enunciado que prejudicou a 

solução.  

Solicitação: Anulação.  
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16 15 17 15 

 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE 

Uma empresa do ramo comercial apresentou, no mês de dezembro/2021, os seguintes fatos econômicos: 

I. Venda de mercadorias pelo valor bruto de R$ 40.000,00, sobre o qual incidem PIS e COFINS, sob o regime cumulativo, 

e também à alíquota interna de 15%. 

II. Desconto incondicional sobre a venda, no valor de R$ 4.000,00. 

III. Como parte da venda foi efetuada a longo prazo, houve contabilização de ajuste a valor presente do crédito a receber, 

no valor de R$ 3.500,00, indedutível para fins tributários. 

IV. O custo das mercadorias vendidas equivale a 35% do valor da Receita Líquida. 

V. A referida empresa é optante pelo regime de tributação do IRPJ com base no lucro presumido e adota o regime de 

competência para fins de incidência da Contribuição para o PIS e para COFINS. 

Informações adicionais: 

● As alíquotas cumulativas da Contribuição para o PIS e para COFINS, de acordo com o Art. 124 da Instrução 

Normativa RFB nº 1.911/2019 são, respectivamente, de 0,65% e de 3%; e, 

● O valor do ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS, conforme entendimento 

do Supremo Tribunal Federal. 

Com base nas informações disponibilizadas, o Resultado com Mercadorias do mês de dezembro/2021 foi: 

A) R$ 15.025,85 

B) R$ 15.778,18 

C) R$ 16.889,02 

D) R$ 19.164,02 

 

Recurso – Anulação 

O gabarito da banca examinadora foi a letra c (R$ 16.889,02). No entanto, o enunciado contém falha que 

impossibilita a solução adequada do item.  

É dado pelo enunciado: 

“I. Venda de mercadorias pelo valor bruto de R$ 40.000,00, sobre o qual incidem PIS e COFINS, sob o regime 

cumulativo, e também à alíquota interna de 15%.” 

Vejam que é dito que a alíquota do PIS e COFINS é de 15%.  

Logo abaixo, é dito: 
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“- As alíquotas cumulativas da Contribuição para o PIS e para COFINS, de acordo com o Art. 124 da Instrução 

Normativa RFB nº 1.911/2019 são, respectivamente, de 0,65% e de 3%; e,” 

Ora, inicialmente, a questão disse que a alíquota era de 15%. Depois, trouxe outras alíquotas completamente 

distintas.  

Igualmente, o enunciado prega: 

“O valor do ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS, conforme 

entendimento do Supremo Tribunal Federal.” 

No entanto, não foi fornecida alíquota de ICMS, sem a qual não conseguimos fazer a análise correta da questão. 

Por isso, solicitamos a anulação da questão em pauta. 

Solicitação: Anulação.  

 

 

BRANCA AZUL AMARELA VERDE 

18 18 18 18 

 

CONTABILIDADE DE CUSTOS 

A Indústria W produz somente os produtos A, B e C e trabalhou com sua capacidade normal de produção. As 

informações seguintes foram coletadas na gerência de custos da Indústria W e se referem aos dados de produção dos 

produtos A, B e C no mês de abril/2022. 

 

Todo o processo de produção dos produtos A, B e C passa por três departamentos existentes na Indústria W. A indústria 

utiliza o critério de departamentalização para alocação dos Custos Indiretos de Produção Fixos a esses produtos e tais 

custos são assim distribuídos por departamento: 
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A Indústria W utiliza as seguintes proporções para distribuição dos custos departamentais aos Produtos A, B e C: 

 

Considerando única e exclusivamente as informações apresentadas, assinale a alternativa que evidencia, 

respectivamente, o custo total para produzir 1.000 unidades de cada um dos produtos A, B e C no mês de abril/2022. 

A) R$ 37.150,00; R$ 55.425,00; R$ 126.425,00. 

B) R$ 41.000,00; R$ 58.000,00; R$ 120.000,00. 

C) R$ 41.000,00; R$ 53.000,00; R$ 125.000,00. 

D) R$ 39.000,00; R$ 53.000,00; R$ 126.000,00. 

 

Recurso – Anulação 

O enunciado cita três Produtos (A, B e C) e três Departamentos (1, 2 e 3), e dá os custos com mão de obra e matéria-prima 

para os produtos.  

Além disso, o enunciado também dá os custos combinados dos 3 departamentos com Manutenção, Aluguel e Energia, 

além da participação de cada departamento nesses custos. 

Todos os produtos passam por todos os departamentos. O enunciado também nos diz o percentual de custos de cada 

produto dentro de cada departamento.  

Com isso, conseguimos chegar ao custo de cada produto dentro de cada departamento, e discriminar o custo total de 

cada produto no mês.  

O que o exercício não nos diz é quantas unidades de cada produto foi produzida no mês em questão.  

Portanto não conseguimos chegar ao dado pedido: o custo para produção de 1.000 unidades de cada produto no mês.  

O que o enunciado exige é que infiramos que serão produzidas 1.000 unidades de cada produto produzidas neste mês. 

Mas, em provas, os candidatos devem trabalhar pela convicção do enunciado e não por inferências.  

Assim, solicitamos a anulação da questão.  

Solicitação: Anulação 


