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1 -  QUESTÕES COMENTADAS 

Questão 1: 

Comentários: 

A classificação entre custos diretos e indiretos se refere ao produto.  

Se o custo pode ser atribuído diretamente ao produto, será custo direto.  

Se precisa de algum critério de rateio, será custo indireto.  

 

Gabarito  B.  

Questão 2: 

Comentários: 
 
A receita obtida com o rejeito é deduzida do custo do referido produto. 
  
O custo total da matéria prima processada é de R$ 1.200  
Temos um total de 120kg de matéria-prima processada. 
  
Logo, o custo do kg de matéria-prima processada é de 1200/120= 10,00. 
  
Ao multiplicarmos o custo do kg de matéria-prima processada pela quantidade de MP 
processada para cada tipo, teremos os seguintes custos de matéria-prima processada para 
cada um dos produtos. 
  
Tipo A: =10×20 =200    
  
Tipo B: 10×40=400 
  
 Tipo C:=10×60=600 

  
Após isso, precisamos deduzir a receita obtida com o rejeito e teremos o custo direto de cada 
um: 
  
A: 200−8=192 
  
B: 400−10=390 
  
C: 600−6=594 
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Logo, teremos o custo total de cada tipo de produto somando o custo indireto aos valores já 
calculados. 
  
O custo indireto é = R$ 960 e apropriado de acordo com a produção líquida. 
  
A produção líquida total = 96kg. 
  
Logo, apropriamos assim para cada um: 
  
A= 960 × 12/96= 120 
  
B=960 x 30/96 = 300 
  
C=960 x 54/96 = 540 
  
Para encontrarmos o custo total de cada um, somamos os custos diretos e indiretos: 
  
CTA=192+120=312  
  
CTB=390+300=690  
  
CTC=594+540=1134  
  
E para encontrarmos o custo unitário por kg desta quantidade produzida, basta dividirmos 
cada custo total encontrado pela produção. 
  
CunA=312/12 =26 

   
CunB=690/30 =23  

  
    CunC=1134/54 =21 

 

Gabarito  A.  

Questão 3: 

Comentários: 

Vamos a cada alternativa: 
 
a) De acordo com o princípio da unidade o orçamento deve ser UNO, ou seja, cada ente 
governamental deve possuir apenas um orçamento. Combinado com o princípio da anualidade 
o orçamento deve limitar-se a um período de tempo, normalmente, um ano. Portanto, o item 
‘a’ está errado. 
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b)De acordo com o princípio da universalidade o orçamento deve conter todas as receitas e 
todas as despesas da unidade governamental. Item incorreto. 
  
c)De acordo com o princípio da anualidade o orçamento deve limitar-se a um período de 
tempo, normalmente, um ano, incluindo receitas e despesas. Item errado. 
  
d) Item correto. O Princípio do Orçamento Bruto estabelece que todas as receitas e despesas 
devem constar do orçamento em seus valores brutos, sem qualquer tipo de dedução.  
 

Gabarito  D.  

Questão 4: 

Comentários: 

O comando da questão está de acordo com o princípio orçamentário da exclusividade, 
conforme segue: 
  
Princípio da exclusividade: O Orçamento não conterá dispositivo estranho à previsão da 
receita e à fixação da despesa. (Exceção: para abertura de créditos suplementares e a 
autorização para a contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita 
– ARO).  
 

Gabarito  D.  

Questão 5: 

Comentários: 

Questão sobre intangível. 
  
Vamos ao que diz o CPC 04 sobre os componentes do custo. Vejamos: 
  
Exemplos de custos diretamente atribuíveis : 
(a) custos de benefícios aos empregados (conforme definido no CPC 33) incorridos diretamente 
para que o ativo fique em condições operacionais (de uso ou funcionamento); 
(b) honorários profissionais diretamente relacionados para que o ativo fique em condições 
operacionais; e 
(c) custos com testes para verificar se o ativo está funcionando adequadamente. 
  
Exemplos de gastos que não fazem parte do custo de ativo intangível: 
(a) custos incorridos na introdução de novo produto ou serviço (incluindo propaganda e 
atividades promocionais); 
(b) custos da transferência das atividades para novo local ou para nova categoria de clientes 
(incluindo custos de treinamento); e 
(c) custos administrativos e outros custos indiretos. 
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O comando da questão informa que o gasto está relacionado a promoção e publicidade dos 
serviços que a academia tem a oferecer. Como se trata de um gasto com propaganda, o CPC 
04 estabelece que este gasto deve ser reconhecido diretamente no resultado, como despesa. 
  

     D Propaganda e publicidade ( ↑ Desp) 10.000,00 
     C Caixa ( ↓ AC)                                           10.000,00 

  
 

Gabarito  D.  

Questão 6: 

Comentários: 

Segundo o CPC 04, o custo de ativo intangível gerado internamente inclui todos os gastos 
diretamente atribuíveis, necessários à criação, produção e preparação do ativo para ser capaz 
de funcionar da forma pretendida pela administração. 
 
Exemplos de custos diretamente atribuíveis: 
- gastos com materiais e serviços consumidos ou utilizados na geração do ativo intangível; 
- custos de benefícios a empregados relacionados à geração do ativo intangível;  
- taxas de registro de direito legal; e 
- amortização de patentes e licenças utilizadas na geração do ativo intangível. 

 

Gabarito  B.  

Questão 7: 

Comentários: 

A partir das informações da questão, temos que a amortização se dará no decorrer de 20 anos 
(a partir de 1990). 

Entretanto, a indústria adquiriu essa patente em 2005, ou seja, já decorreram 15 anos. Logo, 
restam 5 anos para amortizar.  

Assim, para encontrarmos a amortização anual, basta dividirmos o valor pago (600.000,00) 
pelos 5 anos. Dessa forma, temos o seguinte: 

 

Amortização Anual = 600.000,00/5 anos = 120.000,00. 

 

Gabarito  D.  
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Questão 8: 

Comentários: 

O CPC 01 é aplicado na contabilização de ajuste para perdas por desvalorização de todos os 
ativos, exceto:  

a) estoques;  

b) ativos advindos de contratos de construção;  

c) ativos fiscais diferidos;  

d) ativos advindos de planos de benefícios a empregados;  

e) ativos financeiros que estejam dentro do alcance dos Pronunciamentos Técnicos do CPC que 
disciplinam instrumentos financeiros*;  

f) propriedade para investimento que seja mensurada ao valor justo;  

g) ativos biológicos  

h) custos de aquisição diferidos e ativos intangíveis advindos de direitos contratuais de 
companhia de seguros contidos em contrato de seguro; e  

i) ativos não circulantes (ou grupos de ativos disponíveis para venda) classificados como 
mantidos para venda.  

 

Gabarito  B.  

Questão 9: 

Comentários: 

Valor em uso= R$47.000,00                      Valor justo líquido da despesa de venda =R$50.000,00 

O valor recuperável será R$ 50.000,00 (maior valor entre o valor justo líquido de venda e o 
valor em uso).  

Valor contábil = 48.000,00 (60.000,00- 12.000,00) 

Como o VR (50 mil) é maior que VC (48 mil) não é necessário proceder a um ajuste ao valor 
recuperável.  

Lembre-se: VC>VR : Perda! VR>VC: Não faz nada! 

 

Gabarito  C.  

Questão 10: 

Comentários: 

Segundo o CPC 01, o valor recuperável de um ativo imobilizado é definido como o maior valor 
entre o valor justo líquido de venda e o valor em uso. 
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A entidade deve reconhecer uma perda por desvalorização de um ativo imobilizado no 
resultado do período apenas se o valor contábil desse imobilizado for superior ao seu valor 
recuperável.  

Se VC > VR = Perda por Desvalorização  

Neste caso, a entidade deve reduzir o valor contábil do ativo ao seu valor recuperável. 

A perda por desvalorização a ser reconhecida no resultado do período é mensurada com base 
no montante em que o valor contábil do ativo supera seu valor recuperável.  

Assim, um Ativo está desvalorizado quando o seu valor contábil excede o seu valor recuperável.  

 

Gabarito  D.  

Questão 11: 

Comentários: 

Vamos comentar cada item:  

I.  A principal finalidade da contabilidade é fornecer informações sobre o patrimônio, 
informações estas de ordem econômica e financeira para facilitar a tomadas de decisões por 
parte dos seus usuários. Correto, produz exatamente a principal finalidade da contabilidade.  

II. Diversos são os tipos de usuários interessados nas informações contidas nas demonstrações 
contábeis das entidades. Um desses grupos é constituído pelos clientes, cujo interesse é tanto 
menor quanto maior forem a sua dependência e a concentração nos fornecimentos de algumas 
poucas entidades. Errado, quanto maior for a dependência e a concentração dos 
fornecimentos em uma entidade ou pequeno grupo, MAIOR será o interesse dos clientes em 
suas demonstrações contábeis.  

III. A escrituração começa pelo livro razão, no qual todos os registros são efetuados mediante 
documentos que comprovem as ocorrências dos fatos. Errado, a escrituração tem início no 
livro Diário.  

IV. A escrituração é uma das técnicas utilizadas pela contabilidade que consiste em registrar, 
nos livros contábeis, os acontecimentos que provocam ou que possam provocar modificações 
futuras do patrimônio. Correto, produz exatamente a definição dessa técnica contábil.  

 

Gabarito  A.  

Questão 12: 

Comentários: 

A contabilidade tem por objeto o PATRIMÔNIO das entidades. Através do estudo do 
patrimônio, têm-se a capacidade de gerar informações úteis para o gerenciamento da empresa 
e também para a tomada de decisões. 
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Gabarito  C.  

Questão 13: 

Comentários: 

O livro diário é um livro que contém o registro de todo e cada lançamento em ordem 
cronológica, fato que nos permite compreender a sequência de acontecimentos ocorridos na 
empresa. Ele é obrigatório para a quase que totalidade dos empresários. Ele deve conter 
termos de abertura e encerramento e também deve ser encadernado. São as chamadas 
formalidades extrínsecas do Livro Diário. Todavia, não podemos dizer que o diário é um livro 
sistemático, porque não leva em conta principalmente a organização das informações, como é 
o caso do livro Razão.  

 

Gabarito  B.  

Questão 14: 

Comentários: 

Vamos analisar os saldos da questão: 
  
• Receitas da Prestação de Serviços: $ 32.000,00; (RECEITA - CREDOR) 
• Despesas Administrativas: $ 2.000,00; (DESPESA - DEVEDOR) 
• Capital Social: $ 40.000,00; (PL - CREDOR) 
• Bancos: $ 5.000,00; (ATIVO - DEVEDOR) 
• Caixa: $ 1.000,00; e, (ATIVO - DEVEDOR) 
• Duplicatas a receber: $ 14.000,00. (ATIVO - DEVEDOR) 
  

Somando: R$ 32.000,00 + R$ 40.000,00 = R$ 72.000,00 

 

Gabarito  D.  

Questão 15: 

 

Comentários: 

Aluguel passivo é sinônimo de despesas de aluguel. Porém o uso da expressão “a vencer “ 
indica que a despesa de aluguel foi paga antecipadamente. 

As despesas pagas antecipadamente devem ser reconhecidas no Ativo Circulante, conforme 
determinação da lei 6404/76, art. 179, I: 

Art. 179. As contas serão classificadas do seguinte modo: 
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I - no ativo circulante: as disponibilidades, os direitos realizáveis no curso do exercício social 
subsequente e as aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte; 

O registro dessa operação pode ser feito da seguinte maneira: 

D- Aluguel Passivo a Vencer Despesa Antecipada (AC) R$ 5.000 
C- Bancos (AC) R$ 5.000 

 

Gabarito  B.  

Questão 16: 

Comentários: 

Vamos efetuar a contabilização de cada operação para verificarmos qual delas atende a 
condição imposta pelo examinador. 
 
a) O reconhecimento da depreciação de um bem imóvel. 

D Despesa de Depreciação (Despesa) 
C Depreciação Acumulada (Ativo Imobilizado) 

 

Errado, nesse lançamento tivemos aumento de despesas e diminuição do Ativo. 
 

b) O pagamento de salários de funcionários. 
Errado, aqui temos duas situações possíveis: 
- se os salários forem do período, devemos reconhecer uma despesa e teremos o seguinte 
lançamento: 

D - Despesas de Salários 
C - Bancos (AC) 

- se os salários forem de períodos anteriores, já reconhecidos anteriormente: 
 

D - Salários a pagar (PC) 
C - Bancos (AC) 

Percebemos que nenhuma das opções irá gerar aumento simultâneo de Ativo e Passivo. 
 
c) A compra de um veículo à vista. 
Errado, vejam a contabilização: 

D - Veículos (AC) 
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C - Caixa (AC) 

 
d) A compra de um veículo a prazo. 
Correto, pois a contabilização desse fato é a seguinte: 

D -Veículos (Ativo Imobilizado) 
C -Fornecedores (PC) 

Ocorreu simultaneamente aumento do Ativo e aumento do Passivo. 
 

Gabarito  D.  

Questão 17: 

Comentários: 

Segundo o CPC 04, um ativo intangível deve ser reconhecido inicialmente ao custo. 
Ademais, os ativos intangíveis com vida útil indefinida, não devem ser amortizados, porém a 
entidade deve testar a perda de valor dos ativos intangíveis com vida útil indefinida, assim, 
sujeita-se ao teste de recuperabilidade. 
 

Gabarito  C.  

Questão 18: 

 

Comentários: 

Segundo o CPC 00, Ativo é um recurso controlado pela empresa, com resultado de eventos 
passados dos quais esperam-se que sejam gerados benefícios econômicos futuros. 
 
A liquidação de uma obrigação reconhecida no Balanço Patrimonial com a utilização de um 
Ativo irá gerar diminuição do Ativo e diminuição do Passivo. 
 
Imaginemos a seguinte situação: a empresa efetuou o pagamento de uma obrigação tributária 
já reconhecida, em dinheiro. Temos o seguinte lançamento: 
 

D Tributos a recolher (Passivo) 
C Caixa (Ativo) 

Ocorreu a diminuição do Ativo e do Passivo. 
 

Gabarito  D.  
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Questão 19: 

Comentários: 

O pagamento de uma obrigação tributária com acréscimos pode ser representado pelo 
seguinte lançamento:  

D-Obrigação Tributária a pagar  
D-Despesas financeiras  
C - Bancos  

Esse lançamento representa um fato contábil misto, pois envolve, ao mesmo tempo, um fato 
permutativo e um fato modificativo. Acarreta, portanto, alterações no ativo, passivo e PL.  

Como houve a diminuição da situação líquida, estamos diante de um fato misto diminutivo. 

 

Gabarito  B.  

Questão 20: 

Comentários: 

Pela equação fundamental da Contabilidade, a diferença entre Ativo e Passivo é chamada de 
Patrimônio Líquido ou Situação Líquida. 

 

Gabarito  B.  
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2 -  GABARITO DO SIMULADO: 

 

 

 

QUESTÃO GABARITO 

1 B 

2 A 

3 D 

4 D 

5 D 

6 B 

7 D 

8 B 

9 C 

10 D 

11 A 

12 C 

13 B 

14 D 

15 B 

16 D 

17 C 

18 D 

19 B 

20 B 

 

 


