
 

1 – LISTA DE QUESTÕES 

1) Uma empresa apresentava, em 01/01/2013, o seguinte balanço patrimonial: 

 

 

Em 2013 a empresa vendeu o terreno por R$ 4.000,00 à vista e pagou imposto de renda de 34% 
sobre o lucro. 

Considerando apenas essa transação, assinale a opção que indica o valor que foi gerado pela 
atividade de investimento na DFC 2013. 

 

a) R$ 1.360,00. 

b) R$ 1.980,00. 

c) R$ 2.640,00. 

d) R$ 2.980,00. 

e) R$ 4.000,00 

 

2) A Companhia Só Vende Ltda, sediada no Estado de Santa Catarina, atua na compra de 
produtos acabados e sua revenda para consumidores finais. Em final de fevereiro de 2014, tinha em 
seus estoques 100 calças com custo total de $4.500,00. Em março, comprou mais 1.000 calças por 
um valor total de $65.000,00, com destaque de ICMS de 17,0%, Cofins de 7,6% e PIS de 1,65%. 

Considerando que ela utiliza o método de controle de estoque Preço Médio Ponderado, é correto 
afirmar que o novo custo unitário de cada calça que a empresa tem em estoque é de: 

a) $45,00 

b) $46,47. 

c) $47,67 

d) $47,93 

e) $63,18. 

 

 

 

 



3) Dados para as duas próximas questões: 

 

Descrição 
Capital 
Social 

Reservas 
de 

Capital 

Reservas 
de Lucro 

LPA 
Outros 

Resultados 
PL 

Consolidado 

Saldos Iniciais 606505 4025 10415 0 0 620945 

Dividendos 0 0 -1109 0 0 -1109 

Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício 0 0 0 -6745 0 -6745 

Outros Resultados Abrangentes 0 0 0 0 81 81 

Constituição de Reservas 0 2820 0 0 0 2820 

Absorção de Prejuízos Acumulados 0 0 -6745 6745 0 0 

Saldos Finais 606505 6845 2561 0 81 615992 

 

A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido é um relatório contábil que visa evidenciar as 
variações ocorridas em todas as contas que compõem o Patrimônio Líquido em um determinado 
período. Analise a DMPL de uma Cia de Capital Aberto, abaixo, e responda as questões. 

 

Assinale a alternativa correta: 

 

a) O valor do saldo final das Reservas de Lucro está incorreto, pois o % mínimo de saldo é de 20% do 
Capital Social. 

b) A transferência do valor das reservas de lucro está correta, pois esta conta tem como um dos 
objetivos a cobertura do prejuízo apresentado no período.  

c) A empresa não poderia pagar dividendos no período, pois obteve prejuízo e não lucro.  

d) O saldo final do PL Consolidado está incorreto, pois com a cobertura do prejuízo acumulado o 
valor seria de $622.737,00  

 

4) A Cia. Cruzeiro do Norte efetuou o teste de recuperabilidade do valor dos ativos (impairment 
test) em uma máquina de seu ativo imobilizado, tendo registrado uma perda de valor de R$ 
28.000,00. A máquina foi adquirida por R$ 600.000,00. Na ocasião do teste, o percentual de 
depreciação acumulada da máquina era de 40% do valor depreciável, e a companhia estimou o valor 
justo da máquina em R$ 325.000,00.  

À vista do exposto, é correto afirmar que o valor em uso da referida máquina foi estimado pela 
companhia como correspondente, em R$, a: 

 



a) 326.000,00 

b) 322.000,00. 

c) 332.000,00. 

d) 330.000,00. 

e) 336.000,00. 

 
5) A Demonstração do Valor Adicionado − DVA tem por objetivo evidenciar a riqueza gerada 
pela empresa em determinado período e a forma como foi distribuída. Para elaborar a sua DVA, a 
Cia. Aberta obteve algumas informações apresentadas abaixo. (em R$) 
 

 
 
Com base nessas informações, a riqueza distribuída na forma de impostos, taxas e contribuições foi, 
em reais, 
 
(A) 150.000,00. 
(B) 116.000,00. 
(C) 120.000,00. 
(D) 86.000,00. 
(E) 90.000,00. 

 

6) 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;  

(E) R$300.000.  

 

7) Uma companhia comercial que controla seus estoques pelo inventário permanente 
apresentou as seguintes informações relativas à movimentação de mercadorias no mês novembro 
de 2012 

 

 

Considerando-se exclusivamente os dados informados e adotando-se o método da Média 
Ponderada Móvel, o estoque final de mercadorias, no mês de novembro/2012, em reais, é 

 

a) 10.100,00 

b) 40.400,00 

c) 60.000,00 

d) 64.500,00 

e) 65.100,00 

 

8) O artigo 176 da Lei no 6.404/1976, Lei das Sociedades Anônimas e posteriores alterações, 
define um conjunto de demonstrações contábeis que devem ser publicadas pelas sociedades 
anônimas (S.A.). Paralelamente, o pronunciamento contábil CPC 26 (R1) define um conjunto 
completo de demonstrações contábeis também aplicáveis às S.A. 

 

No que se refere estritamente ao direcionamento dos termos legais e do pronunciamento citados, 
para uma sociedade anônima de capital aberto, a(s) 

 

(A) demonstração do resultado abrangente do período é obrigatória. 

(B) publicação da demonstração do valor adicionado não é obrigatória, mas pode ser ato voluntário 
ou exigência de agência reguladora. 

(C) publicação das demonstrações citadas na Lei é obrigatória, e a publicação das demonstrações 
citadas no pronunciamento é voluntária. 



(D) publicações da demonstração das mutações do patrimônio líquido do período e do balanço social 
são obrigatórias. 

(E) publicações das demonstrações do valor adicionado, do resultado abrangente do período e a das 
origens e aplicações de recursos são obrigatórias. 

 

9)  A Cia. das Máquinas S/A faz seus balanços considerando um exercício coincidente com o ano 
calendário. Nesse exercício, a conta Máquinas e Equipamentos apresenta um saldo devedor de R$ 
900.000,00. 

A empresa utiliza contabilização mensal dos encargos de depreciação e uma taxa anual de 12%, para 
os cálculos. Entre os equipamentos, R$ 400.000,00 foram comprados em abril de 2008; R$ 
300.000,00 foram comprados em abril de 2009 e o restante, em agosto de 2009. 

Ao encerrar o ano de 2009, na Demonstração do Resultado do Exercício, os encargos de depreciação 
com esses equipamentos terão o valor de 

a) R$144.000,00.  

b) R$121.000,00.  

c) R$108.000,00.  

d) R$ 85.000,00.  

e) R$ 60.000,00. 

10) As características das aplicações financeiras realizadas por uma empresa no dia 01/12/2016 
são apresentadas na tabela a seguir: 

 

 

O valor total apresentado no Balanço Patrimonial da empresa, em 31/12/2016, e o efeito total na 
Demonstração do Resultado de 2016, para as três aplicações em conjunto foram, 
respectivamente, em reais, 

 

(A) 2.438.000,00 e 40.000,00. 

(B) 2.438.000,00 e 35.000,00. 

(C) 2.437.000,00 e 37.000,00. 

(D) 2.442.000,00 e 42.000,00. 

(E) 2.438.000,00 e 38.000,00. 

 

 


