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MENTORIA ESTRATÉGICA PARA O EXAME CFC 2019.1 

                                                            

1 -  SIMULADO:                                                                  

Considerações: 

 Este Simulado foi elaborado pela Equipe Mentoria Estratégica. 
 

 Você já conhece a Mentoria Estratégica? Ainda não? Então, vamos falar um pouco sobre ela! 

Pois bem, a Mentoria é um plano de estudos, é uma preparação inteligente focada naquilo que 
realmente é cobrado na prova. São elaboradas metas semanais, com as matérias e assuntos a 
serem estudados, visando o planejamento e organização dos seus estudos. 

É ideal para quem não consegue se organizar, visto o imenso conteúdo programático cobrado, 
como também para quem precisa muito passar no Exame. 

Além disso, a cada duas metas anteriormente estudadas é incluído um “simuladinho”. São, ao 
todo, 4 simulados com o objetivo de manter as revisões sempre constantes. 

Objetivos do programa: 

 Deixá-lo preparado para planejar e organizar seus estudos em um alto nível. 
 Aumentar a produtividade com a otimização do tempo. 

 Lembrando que a Mentoria está disponível para os alunos dos nossos cursos do Exame CFC. 
Entretanto, ela também tem a opção de aquisição individual. 

Orientações: 

 O simulado conterá 50 questões e sua distribuição está proporcional ao que vem sendo 
cobrado nos últimos Exames. 
 

 Tente resolvê-lo em 4 horas. Não dê intervalo, exceto para ir ao banheiro, tomar água e comer 
algo rápido. 

 
  Pode utilizar a calculadora.  

 
 Apresentaremos o gabarito comentado no dia seguinte. 
 
Boa sorte! 
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2 -  QUESTÕES:                                                                  

1) A contabilidade é uma ciência social que tem por objeto o patrimônio das entidades. Para 
isso tem definido de forma clara sua finalidade e formas de escrituração. Diante do 
exposto, analise as afirmativas a seguir. 

 

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

 
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. 

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

 
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. 

 

Estão corretas apenas as afirmativas: 

a) I e IV. 

b) I e III. 

c) II e III. 

d) II e IV. 

 

2) Os atos administrativos são os que não provocam alterações nos elementos do 
patrimônio ou do resultado, portanto, não são de interesse da contabilidade.  

 
Os fatos administrativos são os que provocam alterações nos elementos do patrimônio ou 
do resultado, portanto, interessam à contabilidade.  
 
“Uma empresa pagou, em atraso, uma obrigação tributária. A mesma já estava registrada 
em seu Passivo. O pagamento teve que ser realizado acrescentando os respectivos 
acréscimos legais. ” 
 

Essa operação caracteriza-se como um fato contábil: 
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a) permutativo.  
b) misto diminutivo.  
c) modificativo diminutivo. 
d) compensativo aumentativo 
 

3) O balancete de verificação é um demonstrativo contábil que reúne todas as contas em 
movimento na entidade e seus respectivos saldos, extraídos do livro razão. É uma 
ferramenta extremamente importante para a elaboração do balanço patrimonial. Assim, 
analisando um balancete de verificação de uma empresa temos: 

 
• Receitas da Prestação de Serviços:                                $ 32.000,00; 
• Despesas Administrativas:                                                $ 2.000,00; 
• Capital Social:                                                                    $ 40.000,00; 
• Bancos:                                                                                 $ 5.000,00; 
• Caixa:                                                                                    $ 1.000,00;  
• Duplicatas a receber:                                                       $ 14.000,00. 

 

Diante dos dados anteriores, é correto afirmar que o saldo das contas credoras é: 

a) $ 22.000,00. 

b) $ 38.000,00. 

c) $ 40.000,00. 

d) $ 72.000,00. 

 

4) Um item do imobilizado foi registrado, ao custo de aquisição, por R$60.000,00 e tem 
depreciação acumulada de R$12.000,00. As informações coletadas pela empresa indicam: 
Valor em uso R$47.000,00  

Valor justo líquido da despesa de venda R$50.000,00 

 Com base nessas informações, É CORRETO afirmar que o valor recuperável do ativo é de:  

a) R$47.000,00, não sendo, portanto, necessário proceder a um ajuste ao valor recuperável.  

b) R$47.000,00, sendo, portanto, necessário proceder a um ajuste ao valor recuperável 
negativo de R$1.000,00.  

c) R$50.000,00, não sendo, portanto, necessário proceder a um ajuste ao valor recuperável.  

d) R$50.000,00, sendo, portanto, necessário proceder a um ajuste ao valor recuperável 
positivo de R$3.000,00. 

 

5) Uma indústria adquiriu uma patente de invenção para um novo item de sua linha de 
produtos, nas seguintes condições: 
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 Valor pago: 600.000,00 

 1990: Inicio da contagem do prazo de 20 anos da proteção do privilegio dessa patente de 
inovação 

 2005: ano da aquisição dessa patente de invenção (15 anos decorridos) 

Considerando-se exclusivamente as informações recebidas e os procedimentos técnicos 
cabíveis, o valor anual da amortização desse processo, em reais, é: 

a) 30.000,00 

b) 40.000,00 

c) 60.000,00 

d) 120.000,00 

 

6) Não é um gasto atribuível ao custo do intangível gerado internamente: 

a) materiais e serviços consumidos pelo ativo intangível. 

b) gastos com treinamento de pessoal para operar o ativo intangível. 

c) custos de benefícios a empregados, relacionado ao ativo intangível. 

d) amortização de licenças utilizadas na geração do ativo intangível. 

 

7) De acordo com a Estrutura Conceitual Básica da contabilidade brasileira, um ativo pode 
ser considerado como circulante em determinadas ocasiões. Das situações a seguir, qual 
NÃO condiz com a classificação de ativo circulante? 

a) Quando o ativo está mantido essencialmente com o propósito de ser negociado. 

b) Quando espera-se que o ativo seja realizado, ou pretende se que seja vendido ou 
consumido no decurso normal do ciclo operacional da entidade. 

c) Quando o ativo é caixa ou equivalente de caixa, a menos que sua troca ou uso para 
liquidação de passivo se encontre vedada durante pelo menos doze meses após a data do 
balanço. 

d) Quando o ativo representar 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. 

 

8) O Balancete de 31.12.2010 de uma empresa apresentava os seguintes saldos para as 
respectivas contas: 
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Qual deve ser o Ativo Circulante total no Balanço Patrimonial de 31.12.2010? 

a) R$ 93.000,00 

b) R$ 87.000,00 

c) R$ 85.000,00 

d) R$ 75.000,00 

 

9) A empresa Exemplo S.A. apresentou, em 31 de dezembro de 2016, o total do Patrimônio 
Líquido no valor de R$ 150.000,00. Durante o ano de 2017, a empresa apresentou as 
seguintes movimentações no seu Patrimônio Líquido:  

 Integralização de Capital em dinheiro R$ 10.000,00  

 Incorporação de Reservas ao Capital R$ 10.000,00  

 Lucro Líquido do Período R$ 100.000,00  

 Destinação do lucro para reserva legal R$ 5.000,00  

 Destinação do lucro para reserva para contingência R$ 15.000,00  

 Destinação do lucro para dividendos obrigatórios R$ 20.000,00  

 Aquisição de ações da própria companhia R$ 5.000,00  

     O total do Patrimônio Líquido da empresa Exemplo S.A. em 31 de dezembro de 2017 foi de:  

 

a) R$ 235.000,00.  

b) R$ 245.000,00.  
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c) R$ 240.000,00.  

d) R$ 250.000,00. 

 

10) A Lei nº 6.404/76 e suas alterações posteriores (Lei das Sociedades por Ações) 
estabelece que as Demonstrações Contábeis devem ser complementadas por Notas 
Explicativas e outros quadros analíticos ou demonstrações contábeis necessárias para 
esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do exercício.  

São informações exigidas por lei como notas explicativas, EXCETO: 

a) Os investimentos em outras sociedades, quando relevantes. 

b) Os principais critérios de avaliação dos elementos patrimoniais. 

c) A taxa de juros, as datas de vencimento e as garantias das obrigações a longo prazo. 

d) O número, as espécies, as classes e o nome dos detentores das ações do capital social. 

 

11) Ao final do exercício de 2015, a empresa Cravo S/A apurou, através do seu departamento 
jurídico, que havia 3 processos trabalhistas contra ela: ficou evidente que no processo 1 
era provável que a empresa tivesse um gasto de R$ 20.000,00; no processo 2 era possível 
que a empresa tivesse um gasto de R$ 30.000,00; e, no processo 3 era remota a 
possibilidade de um gasto. A empresa deverá realizar a seguinte ação em relação a 
provisão: 

a) Não reconhecer uma provisão. 

b) Reconhecer uma provisão de R$ 20.000,00. 

c) Reconhecer uma provisão de R$ 30.000,00. 

d) Reconhecer uma provisão de R$ 50.000,00. 

 

12) A Resolução CFC nº 1.374/2011 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 Resolução CFC nº 1.374/2011, 
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. 
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13) A firma Pipiripaco S/A, prevendo prováveis perdas no recebimento de seus créditos que, 
no balanço de 2011, eram de R$ 85.000,00, mandou fazer provisão de 3% desse valor, 
mas, durante o exercício seguinte, contabilizou perdas de apenas R$ 1.300,00. Em 
dezembro de 2012, pretendendo fazer provisão nos mesmos moldes anteriores, para 
proteger o valor de R$ 100.000,00 que tem a receber, vai contabilizar uma despesa com 
devedores duvidosos no valor de              

a)  R$ 3.000,00.    

b)  R$ 2.550,00.               

c)  R$ 1.750,00.               

d)  R$ 1.300,00.               

 

14) Uma prestadora de serviços de consultoria obteve no exercício de 2016 um prejuízo fiscal 
acumulado no seu LALUR no valor de R$ 250.000. No exercício de 2017, a empresa 
apresentou na Demonstração de Resultado um lucro de R$ 450.000, assim distribuídos:  

Despesas Operacionais  R$ 50.000 

Resultado Positivo da Equivalência Patrimonial  R$ 500.000 

Custos dos Serviços Prestados  R$ 19.100.000 

Receitas de Serviços de Consultoria  R$ 20.000.000 

Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa (Não Realizada)  R$ 900.000 

 

Considerando as informações anteriores, qual seria o valor do imposto de renda anual a 
pagar?  

 

A) R$ 90.000,00.  

B) R$ 126.000,00.  

C) R$ 127.500,00.  

D) R$ 169.750,00. 

 

15) Ao efetuar determinado lançamento contábil, o contador chefe de uma empresa de serviços 
incorreu em um erro no reconhecimento da despesa de depreciação de um veículo, não 
tendo considerado o valor residual que normalmente atinge 30% do valor contábil dos bens 
imobilizados da empresa. Antes que qualquer ajuste de regularização seja efetuado, esse 
erro gera no patrimônio da empresa neste ano, o efeito de  

 

(a) superavaliação do passivo, do patrimônio líquido e do lucro líquido. 

(b) superavaliação do ativo, do lucro líquido e do patrimônio líquido.  
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(c) subavaliação do ativo, do lucro líquido e do patrimônio líquido.  

(d) subavaliação do passivo e superavaliação do lucro líquido e do patrimônio líquido.  

 

16) Uma sociedade empresária registrou, em janeiro de 2013, os seguintes eventos: 

 Aquisição de materiais para prestação de serviços R$240.000,00 

 COFINS incidente sobre receita bruta com prestação de serviços R$3.250,00 

 Consumo de materiais para prestação de serviços R$180.000,00 

 Imposto de Renda e Contribuição Social R$56.000,00 

 ISS incidente sobre receita bruta com prestação de serviços R$10.000,00 

 PIS incidente sobre receita bruta com prestação de serviços R$15.000,00 

 Receita bruta com prestação de serviços R$500.000,00 

 Salários e encargos sociais do pessoal administrativo R$50.000,00 

 Salários e encargos sociais do pessoal envolvido na prestação de serviços 
R$140.000,00 

 

Na Demonstração do Resultado relativa ao mês de janeiro, elaborada a partir dos dados 
informados, o custo dos serviços vendidos é igual a: 

 

a) R$380.000,00. 

b) R$320.000,00. 

c) R$190.000,00. 

d) R$180.000,00. 

 

17) De acordo com a NBC TG 16(R1) – Estoques, os estoques devem ser mensurados: 

a) Pelo valor de compra ou pelo valor justo, dos dois o menor. 

b) Pelo valor de compra ou pelo valor realizável líquido, dos dois o maior. 

c) Pelo valor de custo ou pelo valor justo, dos dois o maior. 

d) Pelo valor de custo ou pelo valor justo, dos dois o menor. 

 

18) De acordo com a NBC TG 46 – Mensuração do Valor Justo, assinale a opção INCORRETA. 
 

a) O valor em uso utilizado no teste de recuperabilidade de um ativo imobilizado desconsidera 
na sua mensuração o Valor Justo. 
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b) O valor justo caracteriza-se pelo reconhecimento de perdas estimadas nos estoques 
avaliados pelo valor realizável líquido. 

c) O valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela 
transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado 
na data de mensuração. 

d) O valor justo é uma mensuração baseada em mercado. 
 
 

19) Uma companhia tem como objeto social a produção e comercialização de cana-de-açúcar. 
Para tanto, consta em seu balanço patrimonial algumas lavouras de cana-de-açúcar 
registradas no grupo Ativos Biológicos. Em seu último exercício social, a companhia divulgou 
que aplicou, de maneira consistente, as seguintes políticas contábeis: 

  
      I. A cana colhida foi mensurada ao valor justo menos as despesas de venda no ponto da 

colheita e reconhecida nos Estoques de Produtos Agrícolas (Ativo Circulante). 
  

      II. Os estoques de adubos, fertilizantes e defensivos agrícolas foram avaliados pelo custo de   
aquisição, haja vista que o valor de custo é menor que o valor realizável líquido. 
  
III. As lavouras de cana-de-açúcar foram mensuradas pelo valor justo, utilizando a abordagem 
de preços de mercado dessa commodity, deduzido das despesas com vendas e custos a 
incorrer, a partir da pré-colheita. 
  
Considerando-se apenas as informações apresentadas, é correto afirmar que essa companhia 
atendeu ao que dispõe as normas NBC TG 29 (R2) – ATIVO BIOLÓGICO E PRODUTO AGRÍCOLA 
e NBC TG 16 (R2) – ESTOQUES no que consta em: 
 
a) I, II e III. 

 
b) I, apenas. 

 
c) II, apenas. 

 
 d) I e III, apenas. 
 
 

20) Considerando-se o que dispõe a NBC TG 29 (R2) – ATIVO BIOLÓGICO E PRODUTO AGRÍCOLA 
e atendidos os requisitos de reconhecimento, o produto agrícola colhido de ativos 
biológicos da entidade deve ser mensurado: 

 
a) alternativamente, ao custo ou ao Valor Realizável Líquido, dos dois o menor. 
  
b) alternativamente, ao custo ou ao Valor Reavaliado, dos dois o maior. 
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c) obrigatoriamente, ao custo menos a exaustão. 
  
d) obrigatoriamente, ao valor justo, menos a despesa de venda. 
 

21) De acordo com a Resolução CFC no 803/1996, Código de Ética Profissional do Contador, 
julgue os itens abaixo como Verdadeiras (V) ou Falsas (F) e, em seguida, assinale a opção 
CORRETA. 

  
I. O contador, se substituído em suas funções, não deve informar ao substituto sobre fatos que 
devam chegar ao conhecimento desse, a fim de habilitá-lo para a isenção de responsabilidade 
sobre as funções a serem exercidas. 

  
II. O contador tem que manifestar, a qualquer tempo, a existência de impedimento para o 
exercício da profissão. 
  
III. O contador tem que ser solidário com os movimentos de defesa da dignidade profissional, 
seja propugnando por remuneração condigna, seja zelando por condições de trabalho 
compatíveis com o exercício ético-profissional da Contabilidade e seu aprimoramento técnico. 
  
A sequência CORRETA é: 
 
a) F, V, V. 

 
b) V, V, V. 

 
c) F, F, V. 
 
d) V, V, F. 
 

22) Descumpre o Código de Ética Profissional do Contador, o profissional que: 
 

a) escritura apenas o livro caixa para empresas, cuja escrituração contábil é dispensada pela 
autoridade tributária. 
 

b) estabelece valores diferenciados de honorários nos contratos, em função do porte do 
cliente e do tempo necessário para atendê-lo. 

 
c) publica anúncios em jornal de grande circulação, com indicação de títulos, especializações, 

serviços oferecidos e trabalhos realizados. 
 

d) recusa encargo profissional em substituição a colega que dele tenha desistido para 
preservar os interesses da profissão. 
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23) Uma Sociedade Empresária comercial apresentou os seguintes dados para elaboração da 
Demonstração dos Fluxos de Caixa relativa ao ano de 2016: 

 

 

O saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa era de R$12.800,00, em 31.12.2015. 
Considerando-se apenas as informações apresentadas e de acordo com a NBC TG 03 (R3) – 
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA, em relação à Demonstração dos Fluxos de Caixa é 
CORRETO afirmar que:  

a) o caixa líquido gerado pelas Atividades Operacionais é de R$14.000,00.  

b) o caixa líquido gerado pelas Atividades de Investimento é de R$68.000,00.  

c) o caixa líquido consumido pelas Atividades de Financiamento é de R$120.000,00.  

d) o caixa líquido consumido por todas as atividades em conjunto é de R$12.000,00. 

 

24) Uma sociedade empresária realizou uma venda a prazo no valor de R$110.250,00, para 
recebimento em uma única parcela, após o prazo de dois anos. Observando o que dispõe 
a NBC TG 12 – Ajuste a Valor Presente, foi registrado um ajuste a valor presente desta 
operação, considerando-se uma taxa de juros composta de 5% a.a. 

    O montante do ajuste a valor presente da operação, na data de seu registro inicial, é de: 

a) R$10.022,73. 

b) R$10.250,00. 

c) R$11.025,00. 

d) R$11.300,63. 

 

25) Caracteriza o sistema de custeio ABC:  
 
a) o direcionamento de custos para as atividades e destas para os produtos, de acordo com a 
proporção que estes consomem das atividades. 

b) rateio de custos indiretos de fabricação, de acordo com a natureza de cada um, utilizando 
vários indicadores, como critérios de rateio para os produtos.  
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c) inexistência de rateio para custos indiretos que não puderem ser associados ao volume de 
produção, classificando-os diretamente como despesa no resultado.  

d) predeterminação do valor dos custos indiretos de fabricação para posterior comparação 
com os gastos efetivos. 

 
26) Considere as seguintes assertivas: 

I. Itens gerados de forma normal durante o processo de produção possuem mercado de 
venda relativamente estável e representam porção ínfima do faturamento da empresa. 

II. Itens cuja venda é realizada esporadicamente por valor não previsível no momento em que 
surgem na produção. 

III. Itens consumidos de forma anormal e involuntária durante o processo de produção. 

 

Com base nas terminologias de custos, as assertivas I, II e III referem-se, respectivamente, a 

a) subprodutos, perdas e gastos. 

b) sucatas, coprodutos e perdas. 

c) sucatas, perdas e subprodutos. 

d) subprodutos, sucatas e perdas.  

 

27) Numa empresa fabril que trabalha com custo-padrão, a variação do tempo da mão-de-
obra direta, em certo período, foi de cem horas acima do número previsto, que foi de mil 
horas. No mesmo período, a variação do custo da mão-de-direta por unidade de tempo 
foi de R$0,10 abaixo do valor orçado que foi de R$1 por hora. O valor da variação total 
entre o custo-padrão (CP) e o custo real (CR) foi de:  

 

a) CP > R$110,00  

b) CP < R$110,00  

c) CP < R$10,00  

d) CP > R$10,00  

 

28) A Cia. Industrial Nova Esperança utiliza o método do custo padrão. No final do exercício, 
foi apurado que o preço efetivo de uma matéria-prima foi 5% superior ao padrão e a 
quantidade utilizada foi 5% inferior ao padrão.  

É correto afirmar que o custo efetivo     

           

a) e o custo padrão foram iguais.  
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b) foi maior que o custo padrão em 5%. 

c) foi maior que o custo padrão em 0,25%.  

d) foi menor que o custo padrão em 0,25%.  

 

29) A quantidade de produto, no Ponto de Equilíbrio Contábil, é aumentada quando: 

 

a) a empresa aumenta o custo fixo e o restante permanece constante. 

b) a empresa aumenta o preço de venda unitário do produto e o restante permanece 
constante. 

c) a empresa diminui o custo fixo e o restante permanece constante. 

d) a empresa diminui o custo variável unitário do produto e o restante permanece constante. 

 

30) Uma companhia apresenta os seguintes dados, extraídos de seu sistema de contabilidade 
de custos integrado com a contabilidade geral da sociedade:  

Custos e Despesas Fixas: R$ 100.000,00  
Margem de Contribuição Unitária: R$ 200,00  

O grau de alavancagem operacional correspondente a uma produção 100 unidades superior 
ao break-even point (quantidade para a qual a companhia não tem lucro nem prejuízo) é:  

              

a)  4,0.  

b)  5,5.  

c)  6,0.  

d)  7,5.  

 

31) O auditor é o responsável pela utilização e execução dos diversos instrumentos do 
trabalho de auditoria, seja ela externa ou interna. Assim, de acordo com as Normas 
Técnicas de Auditoria editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, são objetivos do 
auditor na consecução do seu trabalho, EXCETO: 

a)Comunicar-se com os gestores sobre os resultados do trabalho. 

b)Apresentar relatório com os apontamentos sobre as demonstrações contábeis analisadas. 

c)Obter segurança de que as demonstrações contábeis estão livres de distorções relevantes. 

d)Punir os responsáveis por fraudes e falhas que comprometam o funcionamento da     
entidade. 
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32) “Os Princípios Fundamentais de Auditoria no Setor Público decorrem, principalmente, 
da Declaração de Lima e fornecem uma estrutura normativa de referência internacional. 
Referidos Princípios se traduzem em diretrizes operacionais mais específicas e 
detalhadas que podem ser usadas diariamente na realização de auditorias e, também, 
como normas de auditoria, quando normas nacionais de auditoria não tenham sido 
desenvolvidas. A auditoria é um processo cumulativo e interativo. Os princípios 
fundamentais podem ser agrupados em Princípios relacionados ao processo de 
auditoria, Princípios Gerais que o auditor deve considerar antes do início e durante a 
auditoria e em Princípios relacionados com as etapas específicas do processo de 
auditoria.”  
 
(Princípios Fundamentais de Auditoria do Setor Público Aprovada em 2013. Disponível em: http://www.intosai.org. Adaptado.) 

      

São Princípios Gerais de Auditoria no setor público, EXCETO: 

a) Ética; Independência; e, Comunicação. 

b) Julgamento Profissional; Materialidade; e, Documentação. 

c) Zelo e Ceticismo Profissionais; Hierarquia; Juízo de Valor; e, Meritocracia. 

d) Controle de Qualidade; Gerenciamento de Equipes e Habilidades; e, Risco de Auditoria. 

 
33) Entende-se por papéis de trabalho, o conjunto de formulários e documentos que contêm 

informações e apontamentos coligidos pelo Auditor Interno, no decurso do exame. 
Identifique a principal finalidade dos papéis de trabalho: 

 

a) Fornecer dados ao contador para elaboração das demonstrações contábeis. 

b) Ajudar a empresa na maximização de seus lucros. 

c) Ajudar o Auditor, independente do preparo das demonstrações contábeis. 

d) Registrar as evidências obtidas durante a execução do trabalho de auditoria. 

34) Segundo a NBC TA 705, que trata da opinião do auditor independente, caso as 
demonstrações contábeis apresentem distorções relevantes que, no julgamento do auditor, 
estão disseminadas em vários elementos, contas ou itens das demonstrações financeiras, 
esse profissional deve emitir um relatório 

 

a) com ressalva. 

b) com opinião adversa. 

c) com abstenção de opinião. 

d) sem ressalva. 
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35) De acordo com a NBC PP 01 – Perito Contábil, o Perito do juízo estará sendo parcial se: 

 

a) dispensar igual tratamento às partes. 

b) utilizar argumentos baseados em trabalho técnico por ele publicado. 

c) atender aos assistentes técnicos com iguais oportunidades. 

d) omitir algum argumento técnico com o objetivo de não prejudicar uma parte. 

 

36) De acordo com o item 32 da NBC PP 01 – Perito Contábil, o perito-assistente pode contratar 
serviço de profissional de outra área: 

 
a) somente quando necessitar auxílio para cumprimento de prazo de entrega do laudo. 

b) pode nos casos em que parte da matéria-objeto da perícia assim o requeira. 

c) deve contratar sempre pois reforçará seu parecer técnico. 

d) somente quando em trabalho conjunto com o perito contador. 

 

37) Sempre que não for possível concluir o laudo pericial contábil no prazo fixado pelo juiz, deve 
o perito-contador, conforme as Normas Brasileiras de Contabilidade: 

 

a) Requerer a dilação do prazo antes de seu vencimento ao juiz, informando os motivos que 
ensejaram a solicitação. 

b) Requerer a dilação do prazo, tão logo se aperceba que descumpriu o prazo, informando os 
motivos que ensejaram a solicitação. 

c) Justificar ao juiz os motivos para o atraso, somente quando da entrega do laudo. 

d) Requerer a dilação do prazo em até 5 dias úteis após o vencimento do prazo concedido 
pelo juiz. 

 

38) Os princípios orçamentários são impositivos quando da elaboração e execução do 
orçamento público. Assinale o princípio orçamentário que afirma que “o orçamento não 
deve conter matéria estranha à previsão da receita e à fixação da despesa, exceto a 
autorização para abertura de créditos suplementares até determinado limite e para a 
realização de operações de crédito por antecipação da receita orçamentária”: 

a) Princípio da Universalidade. 

b) Princípio da Unidade. 

c) Princípio do Equilíbrio. 

d) Princípio da Exclusividade. 
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39) As receitas do setor público são classificadas em duas categorias econômicas: as Receitas 
Correntes e as Receitas de Capital. As Receitas Correntes correspondem a: 
 

a) receitas de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços, tributária e 
outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de 
direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas 
Correntes. 

b) receitas provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de constituição de 
dívidas; da conversão, em espécie, de bens e direitos. 

c) recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, destinados a atender 
despesas classificáveis em Despesas de Capital. 

d) recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, destinados a atender 
receitas classificáveis em Receitas de Capital, e ainda o superávit do Orçamento Corrente. 

 

40) Considerando-se a Lei n.º 4.320/1964, a Lei Complementar n.º 101/2000 e as Normas 
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, em relação às Demonstrações 
Contábeis Aplicadas ao Setor Público, assinale a opção INCORRETA. 

a) A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no 
patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado 
patrimonial do exercício. 

b) A redução por dividendos, o acréscimo por doações e subvenções para investimentos 
recebidos e o acréscimo por subscrição e integralização de capital são exemplos de itens que 
afetam o Patrimônio Líquido e, conjuntamente, o Ativo e o Passivo, apresentados na 
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. 

c) O Balanço Financeiro demonstra receitas e despesas previstas em confronto com as 
realizadas em sua estrutura; evidencia as receitas e as despesas orçamentárias por categoria 
econômica; confronta o orçamento inicial e as suas alterações com a execução; demonstra o 
resultado orçamentário; e discrimina as receitas por fonte e as despesas por grupo de 
natureza. 

d) O Balanço Patrimonial demonstrará o Ativo Financeiro, o Ativo Permanente, o Passivo 
Financeiro, o Passivo Permanente, o Saldo Patrimonial e as Contas de Compensação. 

 

41) Considerando a Lei no 4.320/1964, a Lei Complementar no 101/2000 e as Normas 
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, relacione o título da 
demonstração contábil aplicada ao setor público, apresentada na primeira coluna, com o 
conceito apresentado na segunda coluna e, em seguida, assinale a opção CORRETA. 

  

(1) Balanço Orçamentário 
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(2) Balanço Financeiro 

(3) Balanço Patrimonial  

 

( ) Demonstra a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os 
pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécies 
provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte. 

( ) Demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.  

( ) Evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por 
meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação. 

 

A sequência CORRETA é: 

a) 3, 2, 1. 

b) 2, 3, 1. 

c) 2, 1, 3. 

d) 1, 2, 3. 

 

42) José aplicou uma quantia a juros simples de 5% ao mês, durante oito meses e, após isso, 
retirou a quantia total e a aplicou a juros simples de 6% ao mês durante três meses. Depois 
desse período José verificou que o montante total era de R$ 82.600,00. O valor que foi 
aplicado inicialmente foi:  

 
a) R$ 42.000,00. 
b) R$ 48.600,00. 
c) R$ 50.000,00. 

     d) R$ 52.600,00. 
 

43) “Uma empresa comercial aplicou R$ 150.000,00 a juros simples, a uma taxa de 12% ao 
semestre. Após 5 meses, ela resgata todo o montante e o aplica em um outro investimento 
uma taxa de juros compostos de 5% ao ano, por dois anos.” No final da segunda aplicação, o 
valor do montante é de:  

 
a) R$ 165.000,00. 
b) R$ 168.000,00. 
c) R$ 181.812,50. 

      d) R$ 181.912,50. 

 

44) De acordo com o que estabelece o Código Civil Brasileiro a respeito do Empresário, julgue os 
itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção CORRETA. 
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I. É obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da 
respectiva sede, antes do início de sua atividade. 

II. Podem exercer a atividade de empresário os que estiverem em pleno gozo da capacidade 
civil e não forem legalmente impedidos. 

III. Considera-se empresário quem exerce, profissionalmente, atividade econômica 
organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. 

A sequência CORRETA é: 

a) V, V, V. 

b) V, F, F. 

c) F, V, F. 

d) F, F, V. 

 

45) De acordo com o conceito de tributo estabelecido no Código Tributário Nacional, o 
tributo: 

a) deve ser cobrado mediante atividade administrativa plenamente discricionária. 

b) está submetido ao Princípio da Legalidade. 

c) pode constituir sanção de ato ilícito. 

d) pode ser pago por intermédio de prestação de serviço de qualquer natureza. 

 

46) Tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer 
atividade estatal específica, relativa ao contribuinte é: 

a) Contribuição de Melhoria. 

b) Empréstimo Compulsório. 

c) Imposto. 

d) Taxa. 

 

47) O Código Tributário Nacional institui as normas gerais de direito tributário, que são exigidas 
pela Constituição brasileira e regula as normas gerais de direito tributário, aplicáveis à todos 
os entes da federação. 

Relacione os termos referentes à obrigação, na primeira coluna, com a respectiva descrição, 
na segunda coluna, e, em seguida, assinale a opção CORRETA. 

  

(1) Obrigação Acessória 

(2) Fato Gerador 
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(3) Obrigação Principal 

(4) Sujeito ativo 

(5) Sujeito passivo 

  

( ) Imposto de Renda apurado sobre o lucro auferido pela empresa e Imposto sobre Produtos 
Industrializados incidente sobre a venda de produtos. 

( ) Emissão de nota fiscal e entrega da declaração do Imposto de Renda.  

( ) Venda de produtos base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados. 

( ) Empresa obrigada ao pagamento do tributo. 

( ) Pessoa jurídica de direito público, titular da competência para exigir o cumprimento da 
obrigação tributária. 

A sequência CORRETA é: 

a) 2, 1, 3, 4, 5. 

b) 2, 3, 1, 5, 4. 

c) 3, 1, 2, 5, 4. 

d) 3, 2, 1, 4, 5. 

                      

48) De acordo com o Código Tributário Nacional, no que diz respeito ao parcelamento de 
débitos tributários, assinale a opção CORRETA. 

a) O parcelamento constitui uma das modalidades de extinção dos créditos tributários 
prescritas pelo Código Tributário Nacional. 

b) O parcelamento constitui uma das modalidades de remissão dos créditos tributários 
prescritas pelo Código Tributário Nacional. 

c) O parcelamento dispensa o cumprimento das obrigações acessórias a partir da data de sua 
concessão. 

d) O Parcelamento é uma modalidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 

 

Leia o texto para responder as questões 49 e 50. 

 

                                                              5 passos para o sucesso 

 

Autor revela perfil do profissional que faz a diferença e é fonte de inspiração. 

Conheça as atitudes que você precisa tomar para se tornar um deles 
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Profissionais produtivos, que alcançam ótimos resultados, satisfeitos com suas conquistas e que se 
destacam na multidão. Você conhece alguém com esse perfil? Ao longo da carreira, o especialista 
em marketing e recursos humanos Sérgio Mena Barreto conheceu milhares de profissionais, mas 
percebeu que apenas 5% deles são brilhantes, incomuns e sabem aonde querem chegar. Para 
quem não se encaixa neste grupo, Barreto classifica no livro Top Five – Cinco atitudes que podem 
mudar sua vida e alavancar sua carreira o caminho aos profissionais que querem transformar a 
própria história.  

Ao contrário do que se pode pensar, o profissional “top Five” – conceito criado pelo autor – nem 
sempre teve a carreira dos sonhos, mas, em vez de desanimar ou desistir, desenvolveu um espírito 
de determinação e superação pessoal. “Diante do primeiro problema, muita gente tende a 
acreditar que aquilo é o seu ‘destino’, e que o jeito é baixar a cabeça e aceitar o curso natural da 
vida. É preciso quebrar esse determinismo com ações concretas”, explica Barreto. 

Outra característica do profissional destacado no livro é o autoconhecimento. Na opinião do autor, 
pessoas que escolhem a carreira sem ter vocação, apenas em busca de estabilidade ou de uma boa 
remuneração, têm grandes chances de se tornar infelizes. “A vida é muito curta. De que vale 
passar este tempo fazendo algo de que não se gosta? Será que vale a pena trocar grande parte da 
vida por um valor específico, mesmo que expressivo?”, questiona. Segundo Barreto, quem está 
prestes a escolher a carreira deve ficar atento ao que diz o coração, além de fazer uma lista das 
atividades que considerar mais atraentes. “É preciso entender o que provoca paixão, aquilo que vai 
fazer você levantar toda segunda-feira para mergulhar de cabeça e voltar para casa realizado no 
fim do dia”, aconselha. 

                                  Sarita Gonzáles. Comportamento. Correio Braziliense. Brasília, domingo, 10 de novembro de 2013. 

  

49) Conforme o texto, é CORRETO afirmar que: 

a) a quase totalidade dos profissionais é inteligente, extravagante e determinada. 

b) a maioria dos profissionais “top Five” consegue escolher a carreira por vocação. 

c) aceitar o determinismo da carreira e do destino no curso da vida leva ao sucesso e à 
satisfação profissional. 

d) a escolha bem sucedida implica paixão no exercício profissional. 

 

50) De acordo com o texto, todos os itens descrevem requisitos do profissional de sucesso, 
EXCETO: 

a) conhecimento de marketing e recursos humanos. 

b) determinação e superação individual. 

c) autoconhecimento. 

d) vocação. 
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3 -  PREENCHA SUAS RESPOSTAS: 

                                                                    

                                                       

                                                                     
  

 

 

 

                                                                                                      

                        

 

Grande abraço e bons estudos! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


