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MENTORIA ESTRATÉGICA PARA O EXAME CFC 2019.1 

                                                     

1 -   GABARITO SIMULADO:  

Considerações: 

 
 Apresentaremos o gabarito comentado do Simulado. 

 
 Após resolvê-lo, é muito importante verificar o que errou. É assim que conseguirá saber qual 

assunto deverá ser revisto com mais atenção por você. 
                                 

2 -  GABARITO COM AS QUESTÕES COMENTADAS:                                                                  

Questão 01: 

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.  
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Questão 02: 

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 03: 

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 04: 

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

 

Gabarito  C.  

Questão 05: 

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.  

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 07: 

Comentários: 

Apesar de a questão versar sobre conhecimentos de CPC 00, é perfeitamente possível responder 
com o conteúdo desta aula. 

O nosso gabarito é a letra d, pois o referido item diz respeito ao ativo não circulante imobilizado.  
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Os outros itens caracterizam ativos de curto prazo, todos de acordo com a definição de ativo 
circulante. 

Gabarito  D.  

Questão 08: 

Comentários: 

Para resolvermos esse tipo de questão devemos classificar cada conta e somarmos somente o que 
foi classificado como Ativo Circulante; em prova ganhamos temos com essa tática. 

Mas vamos classificar cada conta, para fixarmos: 
1)  

Conta  Classificação Saldo 

 Caixa e Equivalentes Caixa  Ativo Circulante R$     10.000,00 

 Estoques previstos para serem vendidos 
 em 90 dias  

Ativo Circulante R$     15.000,00 

 Clientes, com vencimento em 90 dias  Ativo Circulante R$     50.000,00 

 Provisão para perda de Estoques  Ativo Circulante -R$       2.000,00 

 Aluguel pago antecipadamente, apropriado 
mensalmente de forma linear por três anos*  

 
Ativo Circulante 

 
R$     12.000,00 

 Total do grupo   R$    85.000,00 

 Empréstimo a empresa controlada que deve 
ser recebido em 30 dias**  

Ativo Não Circulante R$        8.000,00 

 Contas a receber com vencimento em 540 
dias  

Ativo Não Circulante R$     17.000,00 

Aluguel Pago antecipadamente*  Ativo Não Circulante R$     24.000,00 

 Aplicação Financeira com prazo de resgate  
de 720 dias  

 
Ativo Não Circulante 

 
R$     50.000,00 

 Depreciação Acumulada  Ativo Não Circulante - Imobilizado -R$     12.000,00 

 Veículo  Ativo Não Circulante - Imobilizado R$     30.000,00 

 Total do grupo   R$     117.000,00 

 Fornecedores com prazo de 90 dias  Passivo Circulante R$     13.000,00 

 Dividendos a pagar  Passivo Circulante R$     16.000,00 

 Contas a pagar com vencimento em 180 dias  Passivo Circulante R$     21.000,00 

 Provisão para Contingências  Passivo Circulante R$     10.000,00 

 Total do grupo   R$     60.000,00 

 
* O aluguel pago antecipadamente deve ser segregado em Circulante e Não Circulante: 12 meses 
no Ativo Circulante e 24 meses no Ativo Não Circulante.  
** O empréstimo a empresa controlada, mesmo que deva ser recebido em 30 dias, deve ser 
classificado com Ativo Não Circulante, por determinação da Lei das S.A 
 

Gabarito C 

Questão 09: 

Comentários: 
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Vamos analisar as movimentações: 

 Integralização de Capital em dinheiro R$ 10.000,00  

Aumenta o PL em 10.000. 

D – Caixa (Ativo)                10.000 
C – Capital Social (PL)               10.000 

 Incorporação de Reservas ao Capital R$ 10.000,00  

Não afeta o PL. Só transferência de uma conta para outra dentro do Patrimônio Líquido. 

 Lucro Líquido do Período R$ 100.000,00  

Aumenta o PL em $100.000 

D – Resultado do Exercício  100.000 
C – Lucros acumulados (PL)  100.000 

 Destinação do lucro para reserva legal R$ 5.000,00  

Não afeta o PL.  

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

Não afeta o PL.  

 Destinação do lucro para dividendos obrigatórios R$ 20.000,00  

Diminui o PL. 

D – Lucros Acumulados (PL)   20.000 
C – Dividendos a pagar (Passivo)  20.000 

 Aquisição de ações da própria companhia R$ 5.000,00  

Ações em tesouraria. Diminui o PL: 

D – Ações em Tesouraria (PL)  5000 
C – Caixa (Ativo)    5000 

Vejamos as alterações no PL: 

Patrimônio Líquido Valor 

Saldo inicial 150.000 

Incorporação de capital em dinheiro 10.000 

Lucro Líquido do Período 100.000 

Dividendos - 20.000 

Aquisição de ações em tesouraria -  5.000 

Saldo final do PL 235.000 
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Gabarito  A 

Questão 10: 

 Comentários: 

A questão cobra a literalidade da Lei 6404/76, vejamos: 

Art. 176. (...) § 5o As notas explicativas devem:  

IV – indicar:  
a) os principais critérios de avaliação dos elementos patrimoniais, especialmente 
estoques, dos cálculos de depreciação, amortização e exaustão, de constituição de 
provisões para encargos ou riscos, e dos ajustes para atender a perdas prováveis na 
realização de elementos do ativo;  
b) os investimentos em outras sociedades, quando relevantes (art. 247, parágrafo 
único);  
c) o aumento de valor de elementos do ativo resultante de novas avaliações  
d) os ônus reais constituídos sobre elementos do ativo, as garantias prestadas a 
terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes;  
e) a taxa de juros, as datas de vencimento e as garantias das obrigações a longo prazo;  
f) o número, espécies e classes das ações do capital social;  
g) as opções de compra de ações outorgadas e exercidas no exercício;  
h) os ajustes de exercícios anteriores (art. 186, § 1o); e  
i) os eventos subsequentes à data de encerramento do exercício que tenham, ou 
possam vir a ter, efeito relevante sobre a situação financeira e os resultados futuros da 
companhia.  

 

Das opções apresentadas, a única que não está de acordo com a literalidade da LSA é a alternativa, 
“D”: 

O número, as espécies, as classes e o nome dos detentores das ações do capital social.  Aqui está 
o erro, pois não é necessário evidenciar em notas explicativas os nomes dos detentores da ações 
do capital social, visto que, dependendo do tamanho da entidade, ela pode possuir milhares de 
acionistas e não faria sentido evidenciar o nome de cada um deles.  

As demais alternativas estão corretas.  

 

Gabarito D 

Questão 11: 

Comentários: 

De acordo com a NBC TG 25 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes: 

Provisão é um passivo de prazo ou valor incertos. (Provável) 



 
 
 

 

 
   7 

26 

Passivo é uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação se 
espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos. 
(Possível) 

Como o comando da questão diz que processo 1 era provável que a empresa tivesse um gasto de 
R$ 20.000,00, logo teremos uma provisão! 

Gabarito B 

Questão 12: 

Comentários: 

Mensuração é o processo que consiste em determinar os valores pelos quais os elementos das 
demonstrações contábeis devem ser reconhecidos e apresentados no balanço patrimonial e na 
demonstração do resultado. Esse processo envolve a seleção de uma base específica de 
mensuração. 

 

4.55. Um número variado de bases de mensuração é empregado em diferentes graus e 
em variadas combinações nas demonstrações contábeis. Essas bases incluem o que 
segue: 
Custo histórico. Os ativos são registrados pelos montantes pagos em caixa ou 
equivalentes de caixa ou pelo valor justo dos recursos entregues para adquiri-los na 
data da aquisição. Os passivos são registrados pelos montantes dos recursos recebidos 
em troca da obrigação ou, em algumas circunstâncias (como, por exemplo, imposto de 
renda), pelos montantes em caixa ou equivalentes de caixa se espera serão necessários 
para liquidar o passivo no 
curso normal das operações. 
(b) Custo corrente. Os ativos são mantidos pelos montantes em caixa ou equivalentes 
de caixa que teriam de ser pagos se esses mesmos ativos ou ativos equivalentes fossem 
adquiridos na data do balanço. Os passivos são reconhecidos pelos montantes em caixa 
ou equivalentes de caixa, não descontados, que se espera seriam necessários para 
liquidar a obrigação na data do balanço. 
(c) Valor realizável (valor de realização ou de liquidação). Os ativos são mantidos pelos 
montantes em caixa ou equivalentes de caixa que poderiam ser obtidos pela sua venda 
em forma ordenada. Os passivos são mantidos pelos seus montantes de liquidação, 
isto é, pelos montantes em caixa ou equivalentes de caixa, não descontados, que se 
espera serão pagos para liquidar as correspondentes obrigações no curso normal das 
operações. 
(d) Valor presente. Os ativos são mantidos pelo valor presente, descontado, dos fluxos 
futuros de entradas líquidas de caixa que se espera seja gerado pelo item no curso 
normal das operações. Os passivos são mantidos pelo valor presente, descontado, dos 
fluxos futuros de saídas líquidas de caixa que se espera serão necessários para liquidar o 
passivo no curso normal das operações. 
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GabaritoC 

Questão 13: 

Comentários: 

Em 2011 
Créditos a receber        85.000,00 
(-) Provisão para devedores duvidosos (3%)    (2.550,00) 

Como as perdas contabilizadas foram de $1.300,00, restou o valor de $2.550 - $1.300 = $1.250 na 
provisão. 

Créditos a receber em 2012     100.000,00 
(-) Provisão para devedores duvidosos (3%)   (3.000,00) 

A empresa deverá contabilizar como despesa o valor que falta para completar a provisão, ou seja, 
$3.000 - $1.250 = $ 1.750 

 

GabaritoC  

Questão 14: 

Comentários: 

Vamos apurar o Lucro Real (para o Imposto de Renda). Para isso, vamos incluir as despesas não 
dedutíveis e excluir as receitas não tributáveis. 

 

Lucro R$ 450.000 

(-) Resultado Positivo da Equivalência Patrimonial  -R$ 500.000 

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

Lucro Real R$ 850.000 

 

Como a empresa tem prejuízo fiscal acumulado, pode abater até 30% do lucro real. 

$850.000 x 30% = $ 255.000 

O valor do prejuízo fiscal, de 250.000, pode ser totalmente abatido do lucro real, para o cálculo do 
Imposto de Renda. 

$ 850.000 - $ 250.000 = $600.000 (lucro real após abater os prejuízos). 

A alíquota do imposto de renda é de 15%, mais o adicional de 10% para o que exceder $20.000 ao 
mês (ou $240.000, considerando o ano todo). 
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Imposto de renda: $600.000 x 15% = $ 90.000 

Adicional do Imposto de renda: 

($600.000 - $240.000) x 10% 

$360.000 x 10% = $36.000 

Total do Imposto de Renda: $90.000 + $36.000 = $  126.000 

 

Gabarito  B.  

Questão 15: 

Comentários: 

Para analisarmos os efeitos no patrimônio desse erro de escrituração, vamos trabalhar com a 
seguinte configuração hipotética: 
 Valor Contábil Veículo: R$ 100.000 
 Vida útil: 5 anos 
 Valor Residual: R$ 30.000 

Despesa de depreciação com erro:  Despesa de depreciação: 100.000/5 R$ 20.000 

Ressaltamos que usamos o período anual para facilitar a apuração. Poderíamos fazer com outro 
período que não alteraria a nossa análise.  

Despesa de depreciação correta:   Despesa de depreciação: (100.000-30.000)/5 R$ 14.000 

Como essas informações, chegamos às seguintes conclusões: 

- A despesa de depreciação foi calculada a maior, portanto o ativo, lucro líquido e, por 
consequência, o patrimônio líquido apresentam valores menores do que os corretos, isto é, estão 
subavaliados. 

 

Gabarito C 

Questão 16: 

Comentários: 

O custo dos serviços prestados poderá ser obtido somando-se todos os gastos que tem relação 
direta com a elaboração e prestação dos serviços. 

 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS  

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

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

 CMV   R$ 320.000,00  

 

Gabarito B 
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Questão 17:  

Comentários: 
 

De acordo com o CPC 16: 

Os estoques objeto deste Pronunciamento devem ser mensurados pelo valor de custo ou pelo 
valor realizável líquido, dos dois o menor. 

GabaritoD 

Questão 18: 

Comentários: 

Segundo o CPC 46, não é aplicável o valor justo a mensurações que tenham algumas similaridades 
com o valor justo, mas que não representa o valor justo, como, por exemplo, o valor realizável 
líquido (estoques).  

Portanto, alternativa B está errada. 

Gabarito  B 

Questão 19: 

Comentários: 

 

I. CERTO: O ativo biológico deve ser mensurado ao valor justo menos a despesa de venda no 
momento do reconhecimento inicial e no final de cada período de competência, exceto para os 
casos em que o valor justo não pode ser mensurado de forma confiável. 

  

II. CERTO: Os estoques devem ser mensurados pelo valor de custo ou pelo valor realizável líquido, 
dos dois o menor. 

  

III. CERTO: Conforme explicação no item "I". 

  

Gabarito A 

Questão 20: 

Comentários: 

 

O ativo biológico deve ser mensurado ao valor justo menos a despesa de venda no momento do 
reconhecimento inicial e no final de cada período de competência, exceto para os casos descritos 
no item 30, em que o valor justo não pode ser mensurado de forma confiável. 
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Gabarito  D 

Questão 21: 

 Comentários: 

Vamos corrigir as assertivas comparando com o texto da Resolução CFC 803/1996:  

  

I. FALSA. Se substituído, deve o Contador informar os fatos ao seu substituto. 

II e III VERDADEIRAS. Como consta expressamente no código de ética do Contador. 

 

GabaritoA 

Questão 22: 

Comentários: 

Segundo o Código de Ética:  
 
Art. 3º No desempenho de suas funções, é vedado ao Profissional da Contabilidade: 
 
XX – executar trabalhos técnicos contábeis sem observância dos Princípios de Contabilidade e das 
Normas Brasileiras de Contabilidade editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade; 
 
Portanto a alternativa A se torna uma vedação ao profissional, sendo assim nosso gabarito.  
 

GabaritoA  

Questão 23: 

Comentários: 

 

Vamos elaborar a DFC com os dados fornecidos: 

 

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Direto 

Fluxo das Atividades Operacionais 

Recebimento por vendas de mercadorias à vista  R$  120.000,00  

Pagamento a fornecedores por compra de mercadorias -R$   90.000,00  

Pagamento de despesas administrativas -R$   16.000,00  

Fluxo Gerado pelas Atividades Operacionais  R$  14.000,00  

Fluxo das Atividades de Investimento 

Recebimento por venda de imóvel registrado como Ativo Imobilizado  R$    50.000,00  

Pagamento por aquisição de veículo para uso -R$   72.000,00  
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Fluxo Consumido pelas Atividades de Investimento -R$  22.000,00  

Fluxo das Atividades de Financiamento 

Recebimento por integralização de capital  R$  140.000,00  

Pagamento do valor principal de empréstimo bancário -R$  120.000,00  

Fluxo Gerado pelas Atividades de Financiamento  R$  20.000,00  

 

Gabarito  A.  

Questão 24: 

Comentários: 

VALOR PRESENTE = VALOR FUTURO/(1+TAXA)n 

Valor Futuro (valor a prazo) = R$  110.250,00 

Data futura do fluxo (n) = 2 anos 

Taxa de Juros embutida = 5% a.a 

Valor Presente = x 

  

VALOR PRESENTE = VALOR FUTURO/(1+TAXA)n 

VALOR PRESENTE = R$ 110.250,00/(1,05)2 

VALOR PRESENTE = R$ 110.250,00/1,1025 

VALOR PRESENTE = R$ 100.000,00 

  

Calculando o valor do ajuste: 

Ajuste = Valor Futuro – Valor Presente 

Ajuste = R$ 110.250,00 – R$ 100.000,00 

Ajuste = R$ 10.250,00 

 

Gabarito  B.  

Questão 25: 

Comentários: 
 
Vamos analisar as alternativas: 
 
A) o direcionamento de custos para as atividades e destas para os produtos, de acordo com a 
proporção que estes consomem das atividades.  
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CORRETA. No sistema de Custeio por Atividades (Activity Based Costing – ABC) os custos são 
atribuídos às atividades, e depois são atribuídos aos produtos, proporcionalmente ao consumo 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.  
 
ERRADA. No sistema ABC, os custos indiretos de fabricação devem seguir a seguinte ordem de 
atribuição: 
1) Alocação direta 
2) Rastreamentos 
3) Rateio 
O que caracteriza o ABC é o Rastreamento dos custos indiretos. 
 
C) inexistência de rateio para custos indiretos que não puderem ser associados ao volume de 
produção, classificando-os diretamente como despesa no resultado.  
 
ERRADA. Os custos indiretos de fabricação são apropriados através de alocação direta, 
rastreamento e rateio. Não ocorre a apropriação dos custos indiretos como despesa no resultado. 
 
D) predeterminação do valor dos custos indiretos de fabricação para posterior comparação com os 
gastos efetivos.  
 
ERRADA. A assertiva descreve o custo-padrão, e não o sistema ABC. 

 

Gabarito  A.  

Questão 26: 

Comentários: 

I = Subprodutos. 

Subprodutos são aqueles itens que surgem de forma normal durante o processo de produção e 
possuem mercado de venda relativamente estável, tanto no que diz respeito à existência de 
compradores como quanto ao preço. São itens que têm comercialização tão normal quanto os 
produtos da empresa, mas que representam porção ínfima do faturamento total. 

II = Sucatas 

Sucatas são aqueles itens cuja venda é esporádica e realizada por valor não previsível na data em 
que surgem na produção. Por isso, não recebem custos e não aparecem como estoque na 
empresa, mesmo que existam em quantidade razoável. 

III – Esta é a definição de Perda. 
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Gabarito  D.  

Questão 27: 

Comentários: 

A questão informa que a eficiência (quantidade de horas) padrão era de 1.000 horas e a eficiência 
real foi 100 horas a mais, ou seja, 1.100 horas. 

E que a taxa (preço da mão de obra) padrão era de $1,00 por hora e a taxa real foi de $0,90 ($0,10 
a menos que o padrão). 

Podemos calcular o custo real e o padrão: 

 

 
Real Padrão Diferença 

Taxa ($)       0,90            1,00  
 Eficiência (horas)  1.100 1.000 
 Total ($)   990,00     1.000,00  -     10,00  

 

Agora é que vem a principal dificuldade da questão: entender as alternativas da banca. 

O custo padrão é $10,00 maior que o custo real. 

A notação correta seria: CP – CR = $10,00 

A banca considerou correta a letra D: CP > 10,00 

Aparentemente, quiseram informar que o custo padrão é maior em $10,00 que o custo real. 

Mas o que está escrito na resposta D é que o custo padrão é maior que $10,00 (???). 

Além disso, a variação foi de exatos $10,00, e não maior que $10,00. 

Enfim... letra D, com os nossos protestos pela forma de anotação das alternativas. 

  

Gabarito  D.  

Questão 28: 

Comentários: 

A forma mais rápida de resolver essa questão é chutar valores para quantidade e preço. E depois 
calcular com as variações indicadas na questão. 

Assim: 

Quantidade = 1,0 kilo por unidade de produto acabado 

Preço = R$ 100,00 por kilo 

Total  = 1,0 x R$ 100,00 = R$ 100,00 

Agora, considerando as variações, temos: 
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Quantidade = 0,95 kilo por unidade de produto acabado 

Preço = R$ 105,00 por kilo 

Total  = 0,95 x R$ 105,00 = R$ 99,75 

Portanto, o custo real foi menor que o padrão: 

 99,75/100,00 = 99,75%  

100% - 99,75% = 0,25% 

 

Gabarito  D.  

Questão 29: 

Comentários: 

O Ponto de Equilíbrio Contábil é aquele em que o resultado é igual a zero. Ou seja: Receitas – 
custos – despesas = zero. 

O Ponto de Equilíbrio Contábil (PEC) é calculado dividindo-se os custos fixos e as despesas fixas 
pela Margem de Contribuição Unitária (MCU): 

 

Ponto Equilíbrio Contábil = (Custo fixo e despesas fixas) / MCU 

 

A Margem de Contribuição Unitária é o Preço de Venda menos os custos variáveis e as despesas 
variáveis: 

MCU = preço de venda – (custos variáveis + despesas variáveis) 

Vamos analisar as assertivas: 

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

Correto. É o gabarito da questão. O aumento no Custo Fixo aumenta o numerador (a parte de 
cima) da formula do Ponto de Equilíbrio, o que resulta no aumento do ponto de equilíbrio.  

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

Errado. Se a empresa aumenta o preço de venda unitário e o restante permanece constante, a 
Margem de Contribuição aumenta, e o Ponto de Equilíbrio diminui. 

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

Errado. A diminuição do custo fixo diminui o numerador (a parte de cima) da formula do Ponto de 
Equilíbrio, e o ponto de equilíbrio diminui. 

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

Errado. A diminuição do custo variável aumenta a Margem de Contribuição, e o ponto de equilíbrio 
diminui. 
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Gabarito  A.  

Questão 30: 

Comentários: 

O ponto de equilíbrio é: R$ 100.000 / R$ 200 = 500 unidades 

Vamos calcular o grau de alavancagem operacional correspondente a uma produção de 100 
unidades superior ao break-even point: 

500 + 100 = 600 unidades 

A maneira mais rápida é utilizar a fórmula: 

 

GAO = Margem de contribuição total / lucro total 

 

Margem de contribuição total = 600 unids. X $200 = $120.000 

Lucro total = 100 unidades x $200 = $20.000 

GAO = $120.000 / $20.000 = 6,0 

 

Gabarito  C.  

Questão 31: 

Comentários: 

O objetivo da auditoria é aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis por parte 
dos usuários. Isso é alcançado mediante a expressão de uma opinião pelo auditor sobre se as 
demonstrações contábeis foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, em conformidade 
com uma estrutura de relatório financeiro aplicável. No caso da maioria das estruturas conceituais 
para fins gerais, essa opinião expressa se as demonstrações contábeis estão apresentadas 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, em conformidade com a estrutura de relatório 
financeiro. Letras B e C corretas. 
 
O Relatório do Auditor representa fase principal do seu trabalho, que é a comunicação dos 
resultados. Letra A correta. 
  
Não é da responsabilidade do auditor punir qualquer ato que caracterize fraude, mas da própria 
administração ou dos responsáveis pela governança. Letra D errada. 
 

Gabarito  D.  
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Questão 32: 

Comentários: 

 De acordo norma da Intosai – ISSAI 100, temos: 

     

Gabarito  C. 

Questão 33: 

Comentários: 

A documentação de auditoria, que atende às exigências desta Norma e às exigências específicas 
de documentação de outras normas de auditoria relevantes, fornece: 

 (a) evidência da base do auditor para uma conclusão quanto ao cumprimento do objetivo global 
do auditor (NBC TA 200); e 

 (b) evidência de que a auditoria foi planejada e executada em conformidade com as normas de 
auditoria e exigências legais e regulamentares aplicáveis. 

Gabarito  D.  

Questão 34: 

Comentários: 

De acordo com a NBC TA 705: 
  
O auditor deve expressar uma opinião adversa quando, tendo obtido evidência de auditoria 
apropriada e suficiente, conclui que as distorções, individualmente ou em conjunto, são 
relevantes e generalizadas para as demonstrações contábeis. 

 

Gabarito  B.  

Questão 35: 
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Comentários: 

Cuidado com o jogo de palavras para não perder uma questão de bobeira em provas. A questão 
está solicitando o caso em que a atitude do perito demonstração parcialidade, ou seja, como se ele 
estivesse “tomando partido de alguém”.  

 

Vejamos o que diz a NBC PP 01: 

 

22. O perito do juízo, no desempenho de suas funções, deve propugnar pela imparcialidade, 
dispensando igualdade de tratamento às partes (alternativa “a”) e, especialmente, aos peritos-
assistentes. Não se considera parcialidade (cuidado), entre outros, os seguintes: 

 

(a) atender às partes ou assistentes técnicos, desde que se assegure igualdade de oportunidades 
(alternativa “c”); ou 

(b) fazer uso de trabalho técnico-científico anteriormente publicado(b) pelo perito do juízo. 

 

Portanto, a única opção que demonstra parcialidade do perito é a alternativa “d”, isto é, se o 
perito omitir algum argumento técnico, mesmo que seja com o objetivo de seja não prejudicar 
uma das partes ele estará sendo parcial. Esse é o nosso gabarito. 

 

Gabarito  D.  

Questão 36: 

Comentários: 

Para resolvermos essa questão, iremos recorrer à NBC PP 01: 

32. O perito pode valer-se de especialistas de outras áreas para a realização do trabalho, quando 
parte da matéria-objeto da perícia assim o requeira. Se o perito utilizar informações de 
especialista, inclusive se anexar documento emitido por especialista, o perito é responsável por 
todas as informações contidas em seu laudo ou parecer. 

 

Gabarito  B.  

Questão 37: 

Comentários: 

Segundo o item 29 da NBC PP 01, temos que: 
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Sempre que não for possível concluir o laudo pericial contábil no prazo fixado pelo juiz, deve o 
perito do juízo requerer a sua dilação antes de vencido aquele, apresentando os motivos que 
ensejaram a solicitação. 

 

Gabarito  A.  

Questão 38: 

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 39: 

Comentários: 

Segundo a Lei no 4.320/1964 classifica as receitas públicas nas seguintes categorias econômicas: 
RECEITAS CORRENTES e RECEITAS DE CAPITAL. 

  

–  Receitas  Correntes: são  as  receitas  tributárias,  de  contribuições,  patrimoniais,  de  origem  
agropecuária  e  industrial,  de  serviços  e  outras,  e  ainda  as provenientes de recursos 
financeiros recebidos de outras pessoas de Direito Público ou Privado, quando destinadas a 
atender a despesas classificáveis em Despesas Correntes. 

 

Gabarito  A.  

Questão 40: 

Comentários: 

Vamos comentar cada alternativa: 

A) Correta. Lei nº 4.320/1964: 

 Art. 104. 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) Correta. De acordo com o MCASP, que diz que: 
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Itens que afetam o patrimônio líquido, afetando conjuntamente o ativo e o passivo: 
a)  acréscimo  do  patrimônio  líquido  pelo  resultado  patrimonial  positivo  ou  redução  pelo resul
tado patrimonial negativo do exercício; 
b) redução por dividendos; 
c) acréscimo por doações e subvenções para investimentos recebidos; 
e) acréscimo por subscrição e integralização de capital; 
f) acréscimo ou redução por ajuste de exercícios anteriores. 

 
 C) Errado. Essa é a definição do Balanço Orçamentário e não Balanço Financeiro, conforme o 
MCASP: 

 O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, 
especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, 
que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação. Demonstrará, também, as despesas por 
categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação 
atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e 
o saldo da dotação.  

  

D)Correta. Vejam: Art. 105. da Lei nº 4.320/1964: O Balanço Patrimonial demonstrará: 

I - O Ativo Financeiro; 

II - O Ativo Permanente; 

III - O Passivo Financeiro; 

IV - O Passivo Permanente; 

V - O Saldo Patrimonial; 

VI - As Contas de Compensação. 

  

Gabarito  C.  

Questão 41: 

Comentários: 

Conforme Art. 101 da Lei 4.320/64, os resultados gerais do exercício serão demonstrados 
no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das 
Variações Patrimoniais. 

  

 O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com 
as realizadas. 

 O Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias bem como os 
recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em 
espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte. 
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 O Balanço Patrimonial é a demonstração que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a 
situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio 
público, além das contas de compensação. 

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

  

Gabarito  C.  

Questão 42: 

Comentários: 

Houve um primeiro investimento de um valor "C" por 8 meses (n=8) a uma taxa i=0,05 (5%) ao 
mês. O montante obtido vale (M1): 

 
M=C×(1+ni) 
 
M1=C×(1+8×0,05) 
  
M1=C×(1+0,4) 
  
M1=1,4C 

Esse valor (1,4C) foi aplicado em um segundo investimento por 3 meses a uma taxa igual a 0,06 
(6%) ao mês. O montante obtido vale (M2): 
  
M2=1,4C×(1+3×0,06) 
  
M2=1,4C×(1,18) 
  
M2=1,652C 
  
M2=1.652/1000C 
 
Se M2 é igual a 82.600. Teremos: 

  

82.600=1.652/1.000C 

C=82.600/1.652×1.000 

C=50×1.000 

C=50.000 
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Gabarito  C.  

Questão 43: 

Comentários: 

5 meses correspondem a 5/6 semestres (basta aplicar regra de três). 

 M=C(1+in) 

Foi aplicado um capital "C" de 150.000 reais com taxa de juros "i=12%" ao semestre por n=5/6 
semestres, obtendo montante "M" igual a: 

 M=150.000(1+0,12×5/6) 

 M=150.000×1,1 

 M=165.000 

A empresa resgatou esse valor e o aplicou em um outro investimento a juros compostos. 

 No regime de juros compostos, o montante (M) é dado por: 

 M=C(1+i)n 

 165.000×(1,05)2 

 165.000×1,1025=181.912,5 reais. 

 

Gabarito  D.  

Questão 44: 

Comentários: 

Segundo o Código Civil: 

Item I - Verdadeiro: 

Art. 967. É obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da 
respectiva sede, antes do início de sua atividade. 

Item II- Verdadeiro:  

Art. 972. Podem exercer a atividade de empresário os que estiverem em pleno gozo da capacidade 
civil e não forem legalmente impedidos. 

Item III – Verdadeiro: 
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Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada 
para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. 

 

Gabarito  A.  

Questão 45: 

Comentários: 

O conceito legal de tributo é dado no art. 3o do CTN. Vejamos: 

Art. 3º Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa 
exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade 
administrativa plenamente vinculada. 

Já eliminamos as alternativas “a” e “c”. 

A letra D está incorreta, pois: 

Art. 3º Tributo é toda prestação pecuniária compulsória... refere-se a prestação de dar e não de 
fazer, por isso não é permitido tributo in labore ou in natura. 

A letra B versa sobre o princípio da legalidade e é nosso gabarito.  

O princípio da reserva legal ou princípio da legalidade tributária determina que ao Estado apenas é 
lícito instituir e cobrar tributos através de Lei. 

 

Gabarito  B.  

Questão 46: 

Comentários: 

A alternativa C é a CORRETA. 

 O imposto é o tributo independente de qualquer atividade estatal específica. Isso significa que os 
impostos se classificam como um tributo NÃO VINCULADO. 

Gabarito  B.  

Questão 47: 

Comentários: 

Vamos a cada opção: 

( ) Imposto de Renda apurado sobre o lucro auferido pela empresa e Imposto sobre Produtos 
Industrializados incidente sobre a venda de produtos. 
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- A obrigação principal, que tem por objeto uma prestação pecuniária (pagar o imposto 
apurado); Aqui sempre há entrega de dinheiro. 

Aqui temos o dever de pagar o IR e o IPI, logo devemos classificar como uma obrigação principal. 

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

- A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas 
ou negativas (de fazer ou não fazer), nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização 
dos tributos. 

Ou seja, são obrigações acessórias dos contribuintes como, por exemplo, prestar informações, 
emitir notas fiscais, manter escrituração fiscal. 

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

Segundo o art. 114 do CTN o fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como 
necessária e suficiente à sua ocorrência. 

( ) Empresa obrigada ao pagamento do tributo. 

Segundo o Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de 
tributo ou penalidade pecuniária. 

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

Segundo o Art. 119. Sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público, titular da 
competência para exigir o seu cumprimento. 

Portanto, sequência: 3, 1, 2, 5, 4 

Gabarito  C.  

Questão 48: 

Comentários: 

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: 

I - moratória; 

II - o depósito do seu montante integral; 

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário 
administrativo; 

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança; 

V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; 

VI - o parcelamento. 
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Gabarito  D.  

Questão 49: 

Comentários: 

Letra D é a correta. 

O texto afirma explicitamente isto: "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." 

 

Gabarito  D.  

Questão 50: 

Comentários: 

A única opção que não é um item que descreve um profissional de sucesso é a letra A  
(conhecimento de marketing e recursos humanos). Pois em nenhum momento do texto, o autor 
afirma que para ser um profissional de sucesso ele deva possuir esses conhecimentos. 

Questão bem tranquila. 

 

Gabarito  A.   
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3 -  GABARITO:                                                                

 

QUESTÃO GABARITO QUESTÃO GABARITO 

1 A 26 D 

2 B 27 D 

3 D 28 D 

4 C 29 A 

5 D 30 C 

6 B 31 D 

7 D 32 C 

8 C 33 D 

9 A 34 B 

10 D 35 D 

11 B 36 B 

12 C 37 A 

13 C 38 D 

14 B 39 A 

15                    C 40 C 

16 B 41 C 

17 D 42 C 

18 B 43 D 

19 A 44 A 

20 D 45 B 

21 A 46 B 

22 A 47 C 

23 A 48 D 

24 B 49 D 

25 A 50 A 

 

 

Forte abraço. 

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


