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1º SIMULADO EXAME CFC – ESTRATÉGIA 

CONCURSOS 

GABARITO: 27/08/2018! 
 
1. Em relação à escrituração contábil, é correto 
afirmar que as contas: 

a) representativas de ativos da entidade 
aumentam por crédito, exceto as contas 
redutoras, que aumentam por débito. 

b) classificadas no Patrimônio Líquido podem ter 
saldo devedor ou credor, conforme a sua 
natureza. 

c) classificadas no Passivo diminuem por crédito. 

d) representativas de despesas têm sempre saldo 
credor. 

2. Na empresa Gabriel Rabelo Contabil EIRELI, um 
fato contábil que gera um aumento no saldo do 
ativo total é 

a) o recebimento de clientes por venda realizada 
a prazo. 

b) a aquisição de mercadorias à vista. 

c) a obtenção de um empréstimo bancário. 

d) a constituição de reserva legal. 
 
3. Em 31.7.2013, uma sociedade empresária 
firmou contrato de seguros com cláusula de 
cobertura dos ativos para o período de 1º.8.2013 
a 31.7.2014. 

A empresa pagou em 31.7.2013, em parcela 
única, o montante de R$1.200,00 referente ao 
prêmio de seguro. 

De acordo com o contrato, em caso de sinistro, a 
empresa poderá receber indenização no 
montante de até R$100.000,00, e o valor da 
franquia a ser paga será de R$840,00. 

No Balanço Patrimonial de 31.7.2013, a empresa 
apresentará a seguinte situação patrimonial: 

a) Despesas Pagas Antecipadamente, no Ativo 
Circulante, R$1.200,00. 

b) Despesas Pagas Antecipadamente, no Ativo 
Não Circulante,  R$ 360,00. 

c) Despesas Realizadas com Seguros, na 
Demonstração de Resultado, R$ 840,00. 

d) Seguros a Receber, no Ativo Não Circulante, 
R$100.000,00. 
 
4. A Cia. Estratégia Concursos apresentava em 
seu balancete, em 31.12.18, os saldos, em reais, 
nas seguintes contas:  

 
Disponível:     20.000,00 
Títulos e valores mobiliários:   23.000,00 
Fornecedores:    10.000,00 
Debêntures:     5.000,00 
Clientes:     40.000,00 
Despesas Administrativas:   3.000,00 
Provisão para créditos de liquidação duvidosa: 
2.000,00 
Impostos a recuperar:   9.000,00 
Adiantamento de clientes:   6.000,00 
Despesas financeiras:    8.000,00 
Marcas e patentes:    3.000,00 
Receitas financeiras:    6.000,00 
Custo das mercadorias vendidas:  80.000,00 
Depósitos em garantia:   10.000,00 
Reserva legal:     8.000,00 
Abatimentos sobre venda:   1.500,00 
Estoques de mercadorias:   40.000,00 
Receita de vendas    200.000,00 
Capital Social     110.000,00 
Empréstimos de LP    15.000,00 
Receita de Equivalência Patrimonial:  6.500,00 
Ações em tesouraria:    4.000,00 
Investimentos em controladas:  44.000,00 
Veículos:     75.000,00 
Despesas de depreciação de veículos: 4.000,00 
Depreciação acumulada de veículos:  7.000,00 
Ajuste de avaliação patrimonial (devedor): 
9.000,00 
Despesas com vendas:  2.000,00. 

Com base nas informações apresentadas, o Ativo 
da Cia. Estratégia, em 31.12.18, era, em reais:  

a) 261.000,00;  

b) 259.000,00;  

c) 256.000,00;  

d) 255.000,00;  

e) 250.000,00. 

http://www.estrategiaconcursos.com.br/


SIMULADO – EXAME CFC 2018.2 
ESTRATÉGIA CONCURSOS 
 
 

 

  
CURSOS EM PROMOÇÃO PARA O EXAME CFC 2018.2! MATRÍCULE-SE AGORA! 
www.estrategiaconcursos.com.br 

 2 
14 

 
 

 

5. O Passivo deve ser classificado como circulante 
quando: 
 
1. espera-se que seja liquidado durante o ciclo 
operacional normal da entidade. 
2. está mantido essencialmente com o propósito 
de ser pago no longo prazo. 
3. deve ser liquidado no período de até doze 
meses após a data do balanço 
4. a entidade não tem direito incondicional de 
diferir a liquidação do passivo durante pelo 
menos doze meses após a data do balanço. 
 
Assinale a alternativa que indica todas as 
afirmativas corretas 
 
a) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2. 
b) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3 
c) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4 
d) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4. 
 
6. No dia 01/12/2014 uma empresa obteve um 
empréstimo bancário no valor total de R$ 
2.000.000,00 que será liquidado da seguinte 
forma: 
 
− Principal: pagamento integral em 01/12/2017 
− Juros: pagamentos trimestrais, com a primeira 
parcela vencendo em 01/03/2015 
 
As demais características do empréstimo são as 
seguintes: 
 
− Taxa de juros contratada: 1,3% ao mês 
− Valor dos juros trimestrais: R$ 79.018,39 
− Despesas iniciais cobradas pelo Banco (custos 
de transação): R$ 150.000,00 
− A taxa de custo efetivo da operação: 1,57% ao 
mês 
 
Os valores da despesa com encargos financeiros 
apropriada no resultado de 2014 e do saldo 
apresentado no balanço patrimonial em 
31/12/2014 para o empréstimo obtido foram, 
respectivamente, em reais, 
 
a) 29.045,00 e 1.879.045,00. 

b) 31.400,00 e 2.031.400,00. 
c) 26.339,46 e 2.026.339,46. 
d) 33.755,00 e 2.183.755,00. 
 
7. A Cia. KLS realizou as seguintes transações em 
2018: 
 
− Lucro líquido: R$ 1.000.000,00. 
− Dividendos obrigatórios distribuídos: R$ 
350.000,00. 
− Aumento de Capital Social: R$ 300.000,00, 
sendo 50% com Reservas de Lucros existentes em 
31/12/2016 e o restante com Imobilizado. 
− Aumento de Capital Social: emissão de 20.000 
novas ações com valor nominal de R$ 1,00 por 
ação, tendo conseguido negociá-las por R$ 2,00. 
− Aquisição de 10.000 ações de sua própria 
emissão pelo valor total de R$ 15.000,00. 
− Retificação negativa de erros percebidos pelos 
auditores no valor de R$ 50.000,00 ocorridas em 
2015. 
 
Considerando o registro destas transações, a 
alteração no Patrimônio Líquido da Cia. KLS em 
2018 foi, em reais, 
 
(A) 805.000,00. 
(B) 755.000,00. 
(C) 840.000,00. 
(D) 775.000,00. 
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8. As regras contábeis e societárias vigentes 
determinam que os elementos do ativo 
decorrentes de operações de longo prazo serão: 
 
a) ajustados a valor custo. 
b) ajustados a valor futuro. 
c) ajustados aos parâmetros da moeda. 
d) ajustados a valor presente. 
 
9. A NBC TG 00 apresenta, entre outros, os 
conceitos das características qualitativas da 
informação contábil-financeira útil; uma destas 
características é a relevância. Sobre esta 
característica, a Resolução afirma que uma 
informação, para ser relevante, deve ter valor 
preditivo, valor confirmatório ou ambos.  
 
De acordo com a NBC TG 00, a informação 
contábil-financeira tem valor preditivo se: 
 
a)  Somente for uma predição ou uma projeção. 
b)  For confirmada pela informação 
confirmatória. 
c)  Retroalimentar – servir de feedback – 
avaliações prévias (confirmá-las ou alterá-las). 
d)  Puder ser utilizada como dado de entrada em 
processos empregados pelos usuários para 
predizer futuros resultados. 
 
10. A NBC TG 00 define, entre outros fatores, as 
bases para mensuração, que pode ser definida 
como o processo de avaliar monetariamente os 
elementos das demonstrações contábeis, para 
que possam ser reconhecidos e apresentados no 
balanço patrimonial e na demonstração do 
resultado.  
 
A Resolução apresenta um número variado de 
bases de mensuração que podem ser utilizadas 
em diferentes graus e em variadas combinações 
nas demonstrações contábeis. Com relação às 
bases de mensuração e de acordo com a NBC TG 
00, aquela em que os passivos são mantidos 
pelos seus montantes de liquidação é: 
 
a)  Custo histórico. 
b)  Custo corrente. 
c)  Valor realizável. 

d)  Valor presente. 
 
11. No ano de 2017, uma empresa avaliou seu 
estoque pelo Preço Médio Ponderado. No ano de 
2018, avaliou pelo critério PEPS. Isso implica 
evidenciação, pois houve quebra de: 
 
a) Materialidade. 
b) Objetividade. 
c) Conservadorismo. 
d) Consistência. 
 
12. Segundo a NBC TG 09, a Demonstração do 
Valor Adicionado é formada por duas partes: a 
primeira, responsável por apresentar de forma 
detalhada a riqueza criada pela entidade, e a 
segunda, que apresenta de forma detalhada 
como a riqueza obtida pela entidade foi 
distribuída. 
 
Associe os principais componentes da segunda 
parte da DVA com as informações que constam 
em cada componente e que estão apresentadas a 
seguir. 
 
I – Pessoal 
II – Impostos, Taxas e Contribuições 
III – Remuneração de Capital de Terceiros 
IV – Remuneração de Capital Próprio 
 
P - Aluguéis 
Q - Lucros Retidos 
R - Imposto de Renda de Pessoa Jurídica 
S - Energia Elétrica 
T - 13o Salários 
 
As associações corretas são: 
 
(A) I - P , II - R , III - S , IV – T       
(B) I - R , II - Q , III - P , IV – T    
(C) I - R , II - Q , III - S , IV – T 
(D) I - T , II - R , III - P , IV – Q 
 
13. Sobre a "Demonstração do Valor Adicionado" 
(DVA) é correto afirmar que: 
 
a) tornou-se obrigatória, por intermédio da Lei n. 
11.638/2007 para todas as companhias abertas. 
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b) como o conceito de "valor adicionado" está 
intimamente ligado à formação do Produto 
Interno Bruto (PIB), da mesma forma que uma 
pessoa que realiza serviços para si mesma não 
gera incremento no PIB, os ativos construídos 
pela própria empresa não devem ser 
contabilizados na DVA. 
c) o Valor Adicionado Líquido inclui resultados de 
equivalência patrimonial. 
d) o Valor Adicionado Bruto contempla despesas 
com depreciação e exaustão. 
 
14. Considerando que a demonstração dos fluxos 
de caixa (DFC) apresenta informações relevantes 
sobre a capacidade das entidades na geração de 
caixa, assinale a opção correta. 
 
a) Compõem o fluxo de atividades de 
investimento os recebimentos de caixa 
decorrentes de royalties, honorários e comissões, 
que não entram na apuração do lucro líquido da 
entidade. 
 
b) O valor da venda de ativos de longo prazo não 
incluídos nos equivalentes de caixa deve ser 
classificado na DFC como fluxo das atividades de 
investimento. 
c) O fluxo de caixa de uma entidade é 
representado pelo cálculo de entradas de caixa 
ou equivalentes de caixa em determinado espaço 
de tempo. 
d) Uma entidade comercial, tendo adquirido 
mercadorias para revenda no valor de R$ 80.000, 
pagando 50% no ato, deverá registrar na DFC 
uma atividade de financiamento que consumiu 
caixa no valor de R$ 40.000. 
 
15. 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. 
 
16. Considere os dados extraídos do Sistema de 
Informação Contábil da Comercial Coruja Azul 
S.A, referentes ao mês de abril de 2018: 
 
Receita Bruta de Vendas:  R$ 120.000,00 
Comissões sobre Vendas:   R$ 3.000,00 
Custo das Mercadorias Vendidas: R$ 47.000,00 
Descontos Financeiros Concedidos:   R$ 1.500,00 
Tributos sobre Vendas:  R$ 14.000,00 
Abatimentos sobre Vendas:    R$ 1.000,00 
 
Com base nestas informações, o lucro bruto de 
abril de 2018 foi, em reais, 
 
A) 59.000,00 
B) 56.500,00 
C) 72.000,00 
D) 58.000,00 
 
17. A Cia. “Bota que é Bergamota”, indústria de 
bebidas e sucos integrais possuía em 31/12/20X1 
em seu ativo imobilizado máquinas para extração 
da polpa de frutas e produção de suco. Ao final 
de 20X1, o balanço patrimonial da Cia. 
apresentava os seguintes saldos contábeis (em 
R$): 
 
Ativo Imobilizado – Máquinas (custo de 
aquisição) 100.000,00 
Depreciação Acumulada  10.000,00 
 
Em atendimento ao CPC 01 – Redução ao Valor 
Recuperável de Ativos, foi realizado ao final do 
exercício o teste de recuperabilidade dessas 
máquinas, oportunidade em que foram obtidos 
os seguintes valores (em R$): 
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Valor em Uso   80.000,00 
Valor Justo Líquido das Despesas de Venda 
75.000,00  
 
Considerando as informações acima, ao elaborar 
as demonstrações contábeis referentes ao ano de 
20X1, a Cia. “Bota que é Bergamota” 
a) não reconheceu perda por redução ao valor 
recuperável 
b) reconheceu uma perda por redução ao valor 
recuperável no valor de R$ 10.000,00 
c) reconheceu uma perda por redução ao valor 
recuperável no valor de R$ 15.000,00 
d) reconheceu uma perda por redução ao valor 
recuperável no valor de R$ 20.000,00 
 
18. A empresa de produtos de tecnologia da 
informação “Bagualtec S.A” adquiriu em 
22/08/2018 um sistema desenvolvido pela 
empresa “Tchêsoft S.A” pelo valor de R$ 
1.000.000,00. Nas demonstrações contábeis da 
empresa “Tchêsoft S.A” era possível identificar 
que o custo para desenvolvimento desse sistema 
correspondia ao valor líquido de R$ 750.000,00. 
Já o valor justo do sistema é de R$ 900.000,00. 
Considerando essas informações, a empresa 
“Bagualtec S.A” deve classificar em seu balanço 
patrimonial essa aquisição da seguinte forma: 
a) R$ 900.000,00 como investimento e R$ 
100.000,00 como goodwill. 
b) R$ 750.000,00 como intangível e R$ 
250.000,00 como goodwill. 
c) R$ 1.000.000,00 como investimento. 
d) R$ 1.000.000,00 como intangível. 
 
19.  A Cia. Guanxuma Verde adquiriu à vista 
mercadorias para revenda por R$ 100.000,00. 
Estavam inclusos nesse valor tributos 
recuperáveis de R$ 10.000,00 e tributos não 
recuperáveis de R$ 5.000,00. Houve, ainda, 
pagamento de seguros no valor de R$ 2.000,00 
referentes à aquisição dessas mercadorias. 
Considerando essas informações, o valor 
reconhecido no estoque de mercadorias 
referente a esta aquisição 

a) R$ 102.000,00 

b) R$ 100.000,00 

c) R$ 97.000,00 

d) R$ 92.000,00 

20.  A Cia. “Querência Xucra” adquiriu 60% das 
ações da Cia. “Sentinela do Pago” por R$ 
600.000,00 em 1/9/2017. Na data da aquisição, o 
patrimônio líquido da Cia “Sentinela do Pago” era 
de R$ 650.000,00 e seus ativos e passivos 
identificáveis possuíam o valor justo líquido de R$ 
700.000,00. No ano de 2017, a Cia “Sentinela do 
Pago” apurou um lucro líquido de R$ 50.000,00, 
distribuiu e pagou dividendos no valor de R$ 
10.000,00.  
 
Considerando as informações acima, a Cia. 
“Querência Xucra”, em 2017, reconheceu 
 
a) receita de equivalência patrimonial de R$ 
50.000,00 
b) receita de equivalência patrimonial de R$ 
30.000,00 
c) receita de equivalência patrimonial de R$ 
50.000,00 e receita de dividendos de R$ 
10.000,00 
d) receita de equivalência patrimonial de R$ 
30.000,00 e receita de dividendos de R$ 6.000,00 
  
21. A Cia. Chasque sem Floreio S.A., enrolada 
“até o talo” na justiça, respondia, em 
31/12/2017, aos seguintes processos judiciais: 
 

Processo Valor 
estimado da 
perda (R$) 

Probabilidade 
de perda 

Trabalhista 150.000,00 Provável 

Ambiental 120.000,00 Possível 

Tributário 250.000,00 Provável 

Previdenciário 100.000,00 Remoto 

Considerando essas informações, verifica-se que 
a Cia. Chasque sem Floreio S.A. deveria ter 
reconhecido como provisão no balanço 
patrimonial encerrado em 31/12/2017 o valor de 
a) R$ 400.000,00 
b) R$ 520.000,00 
c) R$ 220.000,00 
d) R$ 120.000,00 
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22.  A Cia. “Enchendo a Guaiaca” precisa 
classificar seus ativos financeiros de acordo com 
o CPC 48 – Instrumentos Financeiros. Logo, eles 
devem ser classificados em 

a) mensurado pelo custo amortizado, mensurado 
pelo valor justo por meio do resultado e 
mensurado pelo valor justo por meio de outros 
resultados abrangentes. 

b) mantido até o vencimento, mensurado pelo 
valor justo por meio do resultado e recebíveis.  

c) mantido até o vencimento, disponível para 
venda e mensurado pelo valor justo por meio do 
resultado. 

d) mensurado pelo custo amortizado, disponível 
para venda e mensurado pelo valor justo por 
meio de outros resultados abrangentes. 
 

23.  A Cia “Tauras e Xirus” apresentou os 
seguintes dados em um determinado período: 

- Lucro bruto do período  R$ 500.000,00  

- Lucro líquido do período  R$ 300.000,00  

- Ajuste de conversão do período (credor) R$ 
10.000,00  

- Ajuste de Avaliação Patrimonial (credor) R$ 
5.000,00 

- Ganhos na remensuração de ativos financeiros 
R$ 3.000,00 

Na Demonstração do Resultado Abrangente, 
elaborada a partir dos dados fornecidos, o valor 
do Resultado Abrangente é igual a:  

a) R$518.000,00.  

b) R$515.000,00.  

c) R$318.000,00.  

d) R$315.000,00. 

24.   Considerando o disposto no CPC 27 – Ativo 
Imobilizado, julgue os itens abaixo e, em seguida, 
assinale a opção CORRETA. 
I. A entidade deve reconhecer no valor contábil 
de um item do ativo imobilizado os custos da 
manutenção periódica do item. 
II. Quando há substituição de peças importantes 

em intervalos regulares a entidade reconhece no 
valor contábil de um item do ativo imobilizado o 
custo dessa peça reposta. 
III. Quando uma inspeção importante for 
efetuada em um ativo imobilizado, o gasto com 
essa inspeção deve ser reconhecido no resultado 
como uma despesa. 
Está(ão) CORRETO(S) o(s) item(ns):  
a) I, II e III. 
b) I e II, apenas. 
c) II, apenas. 
d) II e III, apenas. 
 
25.  A Cia. Paleteada possuía um terreno que era 
mantido para valorização do capital. Assinale a 
opção que indica a correta classificação do 
terreno no balanço patrimonial da companhia. 

a) Ativo Circulante 

b) Ativo Realizável a Longo Prazo 

c) Propriedade para Investimentos 

d) Ativo Imobilizado 

26.  Considerando o disposto na NBC TSP – 
Estrutura Conceitual, assinale a opção que não 
descreve uma base de mensuração aplicável aos 
passivos:  
a) custo de liberação 
b) preço presumido 
c) custo histórico 
d) custo de substituição   
 
27. Acerca das demonstrações contábeis 
aplicadas ao setor público assinale a opção 
correta: 
a)  O superávit financeiro é evidenciado no 
balanço financeiro 
b) O resultado patrimonial é evidenciado no 
balanço patrimonial 
c) O balanço financeiro demonstrará as receitas e 
despesas previstas em confronto com as 
realizadas 
d) As notas explicativas compõem o conjunto 
completo das demonstrações aplicadas ao setor 
público. 
 
28.  Assinale a opção que indica uma receita 
corrente e uma receita de capital, 
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respectivamente: 
a) Receita Patrimonial; Amortização de 
Empréstimos 
b) Alienação de Bens; Operações de Crédito 
c) Receita Agropecuária; Receita Industrial 
d) Amortização de Empréstimos; Receita de 
Serviços 
 
29. Acerca das penalidades previstas no Código 
de Ética Profissional do Contador assinale a opção 
correta: 
a) A penalidade de advertência pública deve ser 
aplicada em caso de reincidência de 
comportamento anteriormente punido com 
advertência reservada. 
b) Na censura pública, toda a classe contábil fica 
conhecendo publicamente o infrator ético-
profissional. 
c) A advertência reservada é um comunicado 
pessoal do Conselho de classe ao contabilista 
infrator, alertando-o do cometimento da falta 
ética e censurando-o reservadamente. 
d) A suspensão do exercício da profissão pode 
ocorrer pelo período de até 2 (dois) anos. 
  
30. Acerca das disposições previstas na NBC PG 
100 – Aplicação Geral aos Profissionais da 
Contabilidade assinale a opção correta: 
a) Em caso de conflito entre as disposições da 
NBC PG 100 e uma determinação legal, as 
determinações da NBC PG 100 devem prevalecer 
apenas naquilo a que se referir a disposições 
éticas. 
b) O profissional da contabilidade deve usar 
julgamento profissional ao aplicar a estrutura 
conceitual estabelecida pela NBC PG 100.  
c) Entre os princípios éticos expressos na NBC PG 
100 está a Confidencialidade. 
d) O profissional da contabilidade pode 
geralmente obter orientação sobre assuntos 
éticos sem violar o sigilo profissional se o assunto 
for discutido com o Conselho Federal ou Regional 
de Contabilidade, caso em que poderá identificar 
o cliente a fim de que o Conselho analise o 
histórico do cliente em seu banco de dados. 
 
31. Considerando as normas da Resolução CFC n. 
1.370/2011, assinale a opção correta: 

a) Os Conselhos de Contabilidade gozam de 
imunidade tributária total em relação aos seus 
bens e e imunidade tributária parcial em relação 
a rendas e serviços. 

b) Compete originariamente à Justiça Federal 
conhecer, processar e julgar as controvérsias 
relacionadas ao Conselho Federal de 
Contabilidade e à Justiça Estadual as 
controvérsias relacionadas aos Conselhos 
Regionais de Contabilidade. 

c) O Conselho Federal de Contabilidade será 
constituído por 1 (um) membro efetivo de cada 
Conselho Regional de Contabilidade e respectivo 
suplente, indicados na forma da legislação 
vigente para mandato de 2 (dois) anos. 

d) Os Conselhos Regionais de Contabilidade 
terão, no mínimo, 9 (nove) membros, com igual 
número de suplentes e, no máximo, o número 
considerado pelo CFC indispensável ao adequado 
cumprimento de suas funções. 

 
32. Uma determinada empresa apresentou o 
seguinte Balanço Patrimonial: 
 

 
 
Se a empresa adquirir R$ 1.500,00 de 
mercadorias para revenda a prazo, o índice de 
liquidez corrente será de:   
 
a) 1,5.  
b) 1,6.  
c) 2,0.  
d) 2,6.  
e) 4,0. 
 
33.  Uma indústria produz apenas um produto e 
utiliza apenas uma matéria-prima em sua 
fabricação. A equipe de Contabilidade Gerencial 
efetua mensalmente uma confrontação entre o 
custo real e o custo padrão. A análise da variação 
(desvio) ocorrida entre o custo padrão e o custo 
real da matéria-prima é parte relevante do 
controle de custos. A análise da variação é feita 
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seguindo os parâmetros ilustrados na figura a 
seguir.  
  
O custo-padrão da matéria-prima para uma 
unidade do produto é dado por: CP (Matéria-
Prima) =1.100 kg x R$ 150,00/kg = R$ 165.000,00. 
Para o mês de maio de 2018, a indústria apurou 
que o custo da matéria-prima para uma unidade 
do produto foi igual a R$ 198.000,00. Sabe-se que 
em maio de 2018 o preço da matéria sofreu um 
aumento de 10% em relação ao padrão e que a 
quantidade real por unidade de produto foi igual 
a 1.200 kg. Considerando-se apenas as 
informações apresentadas, a variação (desvio) 
desfavorável no custo do produto no mês de 
maio de 2018 devido ao aumento na quantidade 
de matéria prima foi de:  
 
A) R$ 1.500,00.  
B) R$ 15.000,00.  
C) R$ 16.500,00.  
D) R$ 33.000,00. 
 
34.  Uma indústria produz um único produto e 
adota a análise de regressão linear para estimar 
os custos indiretos de manutenção fixos e 
variáveis.  
 
Ela fundamenta-se em dados históricos da sua 
capacidade normal de produção e utiliza a 
seguinte Função de Regressão Amostral (FRA):  
 
𝒀 = 𝜷𝟏 + 𝜷𝟐𝒙 + 𝒖  
 
Onde: 𝒀 = total dos custos indiretos de 
manutenção.  
𝜷𝟏 = intercepto.  
𝜷𝟐 = coeficiente angular. 
𝒙 = volume de produção em unidades do 
produto. 
𝒖 = termo de erro aleatório.  
 
É sabido que o setor da indústria passa por um 
momento de retração e a mesma vem 
produzindo, há vários meses, menos de 50% da 
capacidade normal, sem, no entanto, reduzir sua 
estrutura de custos fixos. No mês de maio de 
2018, a indústria produziu 2.000 unidades de seu 

produto, equivalente a 40% da capacidade 
normal de produção. O total dos custos indiretos 
de manutenção incorridos no mesmo mês foi de 
R$ 1.700.000,00.  
 
Em sua última estimação baseada em uma série 
histórica com dados mensais de produção em 
nível de capacidade normal, a indústria 
encontrou 𝜷𝟏 = 𝟏. 𝟎𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎 e 𝜷𝟐 = 𝟑𝟓𝟎, sendo 
estes dados utilizados para alocação de custos no 
mês de maio de 2018.  
 
Considerando-se apenas as informações 
apresentadas e de acordo com a NBC TG 16 (R2) 
– Estoques, assinale, entre as opções a seguir, o 
valor dos custos indiretos de manutenção fixos 
alocados aos produtos que deve ser reconhecido 
no mês de maio de 2018.  
 
A) R$ 0,00.  
B) R$ 400.000,00.  
C) R$ 600.000,00.  
D) R$ 1.000.000,00. 
 
35. Uma Sociedade Empresária apresentou as 
seguintes informações relativas à produção do 
Produto A, no mês de julho de 2017: 
 
-Estoque Inicial de Produtos em Elaboração  
R$25.000,00  
- Estoque Final de Produtos em Elaboração 
R$10.000,00  
- Matéria Prima Consumida   R$90.000,00  
- Mão de Obra Direta    R$26.000,00  
- Custos Indiretos de Fabricação alocados ao 
Produto A    R$19.000,00  
 
Considerando-se apenas as informações 
apresentadas e utilizando-se o Custeio por 
Absorção, o Custo dos Produtos Acabados, em 
julho de 2017, é de:  
 
A) R$125.000,00.  
B) R$131.000,00.  
C) R$135.000,00.  
D) R$150.000,00 
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36.  Considere os seguintes dados da empresa 
Liberati S/A:  
 
• Quantidade vendida = 258 u.  
• Custos e despesas variáveis = R$ 200,00/u.  
• Custos e despesas fixos = R$ 56.000,00/mês.  
• Preço de venda = R$ 600,00/u.  
 
A margem de segurança operacional, em 
unidades, é de:  
 
A) 34 unidades.  
B) 38 unidades.  
C) 118 unidades.  
D) 140 unidades. 
 
37. Considerando o disposto no CPC 00 – 
Estrutura Conceitual, assinale a opção que não 
indica uma característica qualitativa da 
informação:  

a) representação fidedigna 

b) comparabilidade 

c) confiabilidade 

d) verificabilidade 

 

38. Assinale a alternativa que não apresenta uma 
hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito 
tributário: 

a) Moratória 

b) Parcelamento 

c) Depósito do montante integral 

d) Compensação 

 

39. Avalie os itens abaixo e responda, 
considerando o disposto no Código Tributário 
Nacional acerca do tema “obrigação tributária”. 

I) Escrituração de livros fiscais; 

II) Pagamento de multa tributária; 

III) Emissão de notas fiscais; 

IV)  Pagamento de tributo; 

V) Apresentar declaração de imposto de renda da 
pessoa física. 

Aponte a alternativa que representa apenas 
obrigações acessórias. 

a) I e II; 

b) II e IV; 

c) I, III e V;  

d) I, II e V. 

 

40. São características da sociedade anônima: 

a) limitação da responsabilidade pessoal dos 
acionistas, igualdade de tratamento entre os 
acionistas, e gestão profissional. 

b) capital dividido em ações circuláveis, limitação 
da responsabilidade pessoal dos acionistas, e 
pagamento de dividendo mínimo por conta dos 
lucros apurados no exercício social. 

c) impossibilidade de integralização do capital em 
bens ou serviços, dissociação entre propriedade 
acionária e gestão, e possibilidade de emissão de 
debêntures. 

d) arquivamento dos atos constitutivos no 
Registro Público de Empresas, exigência de 
capital mínimo, e existência obrigatória do 
conselho de administração com poderes para 
eleger e destituir os diretores. 

41. As distorções nas demonstrações contábeis 
podem se originar de fraude ou erro. 
Considerando o disposto na NBC TA 240, do 
Conselho Federal de Contabilidade, que trata da 
responsabilidade do auditor no que se refere à 
fraude na auditoria de demonstrações contábeis, 
assinale a alternativa correta: 

A) O auditor que realiza auditoria de acordo com 
as normas de auditoria é responsável por obter 
segurança absoluta de que as demonstrações 
contábeis, como um todo, não contém distorções 
irrelevantes, causadas por fraude ou erro. 

B) A principal responsabilidade pela prevenção e 
detecção da fraude é dos auditores internos da 
entidade. 

C) O fator distintivo entre fraude e erro está no 
fato de ser intencional ou não intencional a ação 
subjacente que resulta em distorção nas 
demonstrações contábeis. 
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D) o risco do auditor não detectar uma distorção 
relevante decorrente de fraude dos empregados 
é maior do que no caso de fraude cometida pela 
administração. 

 

42. De acordo com as definições constantes da 
NBC TA 315, do Conselho Federal de 
Contabilidade, assinale a alternativa INCORRETA: 
A) Afirmações são declarações da administração, 
explícitas ou não, que estão incorporadas às 
demonstrações contábeis, utilizadas pelo auditor 
para considerar os diferentes tipos de distorções 
potenciais que possam ocorrer. 

B) Controle interno é o processo planejado, 
implementado e mantido pelos responsáveis pela 
governança, administração e outros empregados 
para fornecer segurança razoável quanto à 
realização dos objetivos da entidade no que se 
refere à confiabilidade dos relatórios financeiros, 
efetividade e eficiência das operações e 
conformidade com leis e regulamentos aplicáveis. 

C) Procedimentos de avaliação de riscos são os 
procedimentos de auditoria aplicados para a 
obtenção do entendimento da entidade e do seu 
ambiente, incluindo o controle interno da 
entidade, para a identificação e avaliação dos 
riscos de distorção relevante, 
independentemente se causados por fraude ou 
erro, nos níveis das demonstrações contábeis e 
das afirmações. 

D) Risco significativo é o risco que resulta de 
condições, eventos, circunstâncias, ações ou falta 
de ações significativas que possam afetar 
adversamente a capacidade da entidade de 
alcançar seus objetivos e executar suas 

estratégias, ou do estabelecimento de objetivos 
ou estratégias inadequadas. 

43. Em relação ao tema “Relatório do auditor 
independente”, assinale a alternativa 
INCORRETA. 
 
A) Generalizado é o termo usado, no contexto de 
distorções, para descrever os efeitos de 
distorções sobre as demonstrações contábeis ou 
os possíveis efeitos de distorções sobre as 
demonstrações contábeis, se houver, que não são 
detectados devido à impossibilidade de se obter 
evidência de auditoria apropriada e suficiente. 

B) O auditor deve se abster de expressar uma 
opinião quando não consegue obter evidência de 
auditoria apropriada e suficiente para 
fundamentar sua opinião e ele concluir que os 
possíveis efeitos de distorções não detectadas 
sobre as demonstrações contábeis, se houver, 
poderiam ser relevantes e generalizados. 

C) Parágrafo de ênfase é o parágrafo incluído no 
relatório do auditor que se refere a um assunto 
não apresentado ou não divulgado nas 
demonstrações contábeis e que, de acordo com o 
julgamento do auditor, é relevante para os 
usuários entenderem a auditoria, as 
responsabilidades do auditor ou o seu relatório. 

D) Mesmo que o auditor tenha emitido uma 
“Opinião adversa” ou tenha se abstido de 
expressar uma opinião sobre as demonstrações 
contábeis, ele deve descrever na seção “Base 
para opinião” as razões para quaisquer outros 
assuntos que ele está ciente que teriam 
requerido uma modificação da opinião, assim 
como os seus respectivos efeitos.  
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44. Em um processo judicial, foi deferida pelo juiz a realização de perícia contábil, com a seguinte 
determinação específica para análise dos cálculos apresentados pelo Banco (Autor da ação): “determino a 
realização de perícia contábil para verificar se os valores cobrados estão de acordo com o que foi 
contratado entre as partes.”. 

De acordo com o contrato de empréstimo celebrado entre as partes, foram definidas as seguintes 
condições financeiras para a operação de crédito: 

• Data de assinatura: 22/3/20XX; 

• Valor do empréstimo contratado: R$12.500,00; 

• Taxa de juros: 2,35% ao mês; 

• Sistema de Amortização: Tabela Price; 

• Valor de prestações mensais: R$2.269,37; 

• Quantidade de parcelas para pagamento: 6 parcelas mensais; 

• Datas de vencimentos das parcelas contratadas: 22/4/20XX, 22/5/20XX, 22/6/20XX, 22/7/20XX, 
22/8/20XX, 22/9/20XX. 

Já pelos cálculos elaborados pelo Banco Autor, juntados aos autos do processo judicial, estão detalhados 
os seguintes valores e condições das cobranças feitas ao Réu: 

 

Parcela  Vencimento  Prestação  Juros  Amortização  Saldo Devedor 

–  –  –  –  –  12.500,00 

1  22/4/20XX  2.269,37  312,50  1.956,87  10.543,13 

2  22/5/20XX  2.269,37  263,58  2.005,80  8.537,33 

3  22/6/20XX  2.269,37  213,43  2.055,94  6.481,39 

4  22/7/20XX  2.269,37  162,03  2.107,34  4.374,05 

5  22/8/20XX  2.269,37  109,35  2.160,02  2.214,02 

6  22/9/20XX  2.269,37  55,35  2.214,02  – 

 

Analise os cálculos apresentados pelo Banco Autor, confirme se estão de acordo com as condições 
contratuais celebradas e, em seguida, assinale a opção CORRETA. 

a) Os valores das parcelas cobradas pelo Banco Autor estão de acordo com o valor definido no contrato 
celebrado entre as partes, $2.269,37, e a taxa de juros aplicada para o cálculo dessas parcelas representa a 
mesma taxa definida no contrato, de 2,35% ao mês. 

b) Os valores das parcelas cobradas pelo Banco Autor não estão de acordo com o valor 

definido no contrato celebrado entre as partes, $2.269,37, sendo que a parcela refere-se aos valores de 
amortizações mensais de $1.956,87 em 22/4/20XX, $2.005,80 em 22/5/20XX, $2.055,94 em 22/6/20XX, 
$2.107,34 em 22/7/20XX, $2.160,02 em 22/8/20XX, e $2.214,02 em 22/9/20XX. A taxa de juros aplicada 
para o cálculo dessas parcelas, de 2,75% ao mês, está diferente da taxa definida no contrato, de 2,35% ao 
mês. 

c) Os valores das parcelas cobradas pelo Banco Autor estão de acordo com o valor definido no contrato 
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celebrado entre as partes, $2.269,37, mas a taxa de juros aplicada para o cálculo dessas parcelas foi de 
2,5% ao mês e está diferente da taxa definida no contrato, que é 2,35% ao mês. 

d) Os valores das parcelas cobradas pelo Banco Autor não estão de acordo com o valor definido no 
contrato celebrado entre as partes, $2.269,37, sendo que a parcela refere se aos valores de amortizações 
mensais de $1.956,87 em 22/4/20XX, $2.005,80 em 22/5/20XX, $2.055,94 em 22/6/20XX, $2.107,34 em 
22/7/20XX, $2.160,02 em 22/8/20XX, e $2.214,02 em 22/9/20XX. A taxa de juros aplicada para o cálculo 
dessas parcelas representa a mesma taxa definida no contrato, de 2,35% ao mês. 

 

45. O contador Tulio Maravilha aconselhou a 
empresa Estratégia Concursos, no dia 
25/08/2018, sobre determinada matéria, objeto 
da discussão em juízo.  Entretanto, no dia 
01/10/2018, o ilustre contador foi nomeado 
como perito do juízo na mesma ação.   

Marque a opção CORRETA que apresenta a 
atitude a ser tomada pelo contador Tulio 
Maravilha no processo judicial que fora nomeado 
para a função de perito do juízo. 

a) Recusar o encargo alegando seu impedimento. 

b) Aceitar o encargo visto que o aconselhamento 
dado à parte ocorreu após sua nomeação. 

c) Recusar o encargo alegando sua suspeição. 

d) Aceitar o encargo porque o aconselhamento 
ocorreu quando ainda não sabia de sua 
nomeação, ficando assim afastada a hipótese de 
suspeição 

46. Um indivíduo investiu a quantia de R$ 1.000 
em determinada aplicação, com taxa nominal 
anual de juros de 40%, pelo período de 6 meses, 
com capitalização trimestral. Nesse caso, ao final 
do período de capitalização, o montante será de 

A R$ 1.200. 

B R$ 1.210. 

C R$ 1.331. 

D R$ 1.400. 

47. Um comerciante contratou um estagiário, 
estudante universitário, para cuidar dos registros 
das informações financeiras no sistema da loja. O 
banco do qual o comerciante é cliente oferece o 
serviço de desconto de cheques, cobrando a taxa 
de desconto comercial simples de 7,5% ao mês. 
Todavia, o sistema da loja só registra a taxa 
efetiva dessas operações. Nessa situação, se o 

comerciante depositar um cheque no valor de R$ 
100 para ser descontado com antecedência de 1 
mês, a taxa efetiva registrada pelo sistema da loja 
será 

A inferior a 6,5%. 

B superior a 6,5% e inferior a 7,5%. 

C superior a 7,5% e inferior a 8,5%. 

D superior a 8,5% e inferior a 9,5%. 

 

48. Um equipamento, que poderia ser comprado 
por 100 milhões de reais à vista, foi financiado 
por meio de dois pagamentos semestrais 
sucessivos. O primeiro, no valor de 55 milhões de 
reais, foi pago seis meses após a compra; o 
segundo, no valor de 60,5 milhões de reais, foi 
pago 12 meses após a compra. O valor mais 
próximo da taxa anual equivalente cobrada nesse 
financiamento é igual a 

(A) 15,5% 

(B) 16,1% 

(C) 20,0% 

(D) 21,0% 
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A economia e o país da opinião pronta, por Luis 
Nassif 

Luis Nassif 

Todo modelo econômico está sujeito a exageros. 
Mas o que diferencia as nações desenvolvidas 
daquelas institucionalmente mais frágeis é o 
descolamento da realidade, que marca a 
implementação dessas políticas. 

A economia não é uma ciência exata, com regras 
imutáveis no tempo e no espaço. Há regras de 
ouro, a serem seguidas por qualquer nação. Mas 
as decisões devem se subordinar às 
circunstâncias de cada momento. 

O mesmo ocorre com as empresas. Há boas 
práticas, princípios de gestão, mas que 
dependem da análise de situação de cada 
empresa, de suas características permanentes e 
de sua situação no momento. 

Uma empresa de varejo não pode abdicar dos 
investimentos em marketing. Mas, ao mesmo 
tempo, não pode se descuidar de seu caixa, nem 
de seus investimentos. Por tudo isso, o processo 
de decisão obedece a inúmeras variáveis. 

Uma pequena amostra das variáveis que são 
consideradas no nível de uma empresa, uma 
realidade imensamente menos complexa que a 
de um país, quando em processo de expansão: 

1. A relação entre o investimento em 
marketing e o aumento das vendas. 

2. A relação entre a rentabilidade marginal, 
com o aumento das vendas, e o custo do 
dinheiro. 

3. Os investimentos necessários para 
atender ao provável aumento da demanda. 

4. O tempo necessário para aumentar e 
treinar os novos quadros. 

Em período de crise, o quadro é igualmente 
complexo: 

1. Qual o corte a ser feito que impacte 
menos as vendas. Há cortes que podem produzir 
quedas de vendas superiores à própria economia 
pretendida. 

2. Quais os passivos prioritários a serem 

negociados. 

3. Quanto tempo durará o desaquecimento 
e qual o custo de demissão dos funcionários. 

 

Imagine-se, então, um país. 

Há um conjunto de medidas de política 
econômica e de desenvolvimento comuns a todo 
país minimamente comprometido com seu 
futuro. 

1. Melhorar os níveis educacionais. 

2. Investir em ciência, tecnologia e inovação. 

3. Garantir crédito e financiamento a custos 
internacionais. 

4. Fortalecer o mercado de consumo 
interno. 

5. Garantir a infraestrutura, energia, 
telecomunicações, estradas, com investimentos 
públicos ou concessões. 

6. Aumentar a competitividade da produção 
interna, vis-a-vis as externas, tanto no mercado 
internacional quanto do doméstico, pois é ela 
que garante a geração de emprego e renda, 
inovação e arrecadação fiscal. 

7. Manter políticas fiscalmente responsáveis. 

Cortes de gastos não podem ser vistos apenas da 
ótica fiscal. Ao gasto público corresponde a 
entrega de um produto: saúde, educação, energia 
etc. Portanto, toda análise de eficácia tem que 
colocar como indicador fundamental a qualidade 
e a quantidade do produto ofertado. A boa 
gestão se faz entregando mais com o mesmo, ou 
o mesmo com menos. Por aqui, se mede apenas 
o nível dos gastos sem a menor sofisticação sobre 
os indicadores de qualidade ou de entrega do 
produto. 

A banalização terrível da discussão econômica 
colocou o meio na frente dos objetivos finais. 
Basta colocar um teto de gastos que o resto se 
revolve. E sempre se acenando com a ideia do 
pote de ouro no final do arco-iris. Se todos os 
sacrifícios (dos outros) forem feitos, a economia 
bombará e todos serão beneficiados. Os oito 
anos de FHC mostraram o contrário. 

http://www.estrategiaconcursos.com.br/
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Pior, no caso de interferências profundas em 
setores da economia – como a proposta da 
privatização da Eletrobrás e da Petrobras – toda a 
discussão é direcionada por bordões de mercado, 
sem que a mídia dê espaço para a opinião dos 
especialistas. 

www.jornalggn.com.br 

49. Entende-se do texto que: 

(A) A economia pode ser entendida como uma 
ciência exata, com regras imutáveis no tempo e 
no espaço. 

(B) Mesmo numa pressão comercial, as empresas 
de varejo podem desprezar investimentos em 
marketing. 

(C) Fazem parte das variáveis que são 
consideradas no nível de uma empresa os 
investimentos necessários para atender ao 
provável aumento da demanda. 

(D) O que diferencia as nações desenvolvidas 
daquelas institucionalmente mais frágeis é o 
investimento nas indústrias e nas grandes 
empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

50. “Uma empresa de varejo não pode abdicar 
dos investimentos em marketing. Mas, ao mesmo 
tempo, não pode se descuidar de seu caixa, nem 
de seus investimentos. Por tudo isso, o processo 
de decisão obedece a inúmeras variáveis.” 

A reescrita correta e que mantém o mesmo 
sentido do trecho acima é: 

(A) “Uma empresa de varejo não pode abdicar 
dos investimentos em marketing. Conquanto, ao 
mesmo tempo, não pode se descuidar de seu 
caixa, nem de seus investimentos. Porquanto, o 
processo de decisão obedece a inúmeras 
variáveis.” 

(B) “Uma empresa de varejo não pode abdicar 
dos investimentos em marketing. Porém, ao 
mesmo tempo, não pode se descuidar de seu 
caixa, nem de seus investimentos. Por isso, o 
processo de decisão obedece a inúmeras 
variáveis.” 

(C) “Uma empresa de varejo não pode abdicar 
dos investimentos em marketing. Posto que, ao 
mesmo tempo, não pode se descuidar de seu 
caixa, nem de seus investimentos. Uma vez que, o 
processo de decisão obedece a inúmeras 
variáveis.” 

(D) “Uma empresa de varejo não pode abdicar 
dos investimentos em marketing. Aliás, ao 
mesmo tempo, não pode se descuidar de seu 
caixa, nem de seus investimentos. Contudo, o 
processo de decisão obedece a inúmeras 
variáveis.” 
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