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Simulado Especial 
Exame CFC 2019.2 

 

Nome:  
___________________________________________________________________________________ 
 

 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO EXCLUSIVO 
 

1 – Este simulado conta com questões focadas no exame CFC; 

2 – A prova contém 50 itens que abordam conhecimentos cobrados nos últimos editais dos concursos; 

3 – As questões são inéditas e foram elaboradas pelos nossos professores com base no perfil da banca 
organizadora Cespe.  

4 – Este PDF foi enviado por e-mail, disponibilizado na área do aluno e em um artigo publicado no blog do 
Estratégia Concursos; 

5 – Os participantes têm das 8h30 às 13h para responder às questões e preencher o Gabarito Eletrônico; 

6 – O link para preencher o formulário com seu gabarito está localizado na última página deste PDF; 

7 – A partir das 14h, os nossos professores iniciarão a Correção da Prova AO VIVO no canal do 
Estratégia Concursos no YouTube. Eles resolverão todos os itens das questões. Aproveite para assisti-la AO 
VIVO e corrigir os erros, pois o vídeo ficará disponível apenas na área do aluno. 

8 – O Gabarito do Simulado e o Ranking Classificatório com nota serão divulgados durante a transmissão da 
correção da prova. 
 

 

 

PREENCHA SEU GABARITO NO LINK - http://bit.ly/Simulado-CFC-20192-06-10  
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CONTABILIDADE GERAL 

 

01. A opção que apresenta contas cujos respectivos 

saldos aumentam a crédito é: 

a) Fornecedores, Empréstimos a receber, Capital Social. 

b) Empréstimos a pagar, Adiantamento de Clientes, 

Despesas de Salários. 

c) Adiantamento a fornecedores, Conta de Luz a pagar, 

Salários a pagar. 

d) Capital Social, Receita de Vendas, INSS a pagar. 

 

02. Uma sociedade empresária possui capital social de 
R$ 600.000,00, sendo que um terço ainda não havia 

sido integralizado. Os sócios decidiram integralizar a 
quantia de R$ 120.000,00, com a transferência de 2 

veículos. O registro contábil da integralização do capital 

social é: 

a) DÉBITO Veículo R$120.000,00 CRÉDITO Capital Social 

R$ 120.000,00  

b) DÉBITO Capital a Integralizar R$ 120.000,00 

CRÉDITO Veículo R$ 120.000,00  

c) DÉBITO Veículo R$ 120.000,00 DÉBITO Capital a 

Integralizar R$ 400.000,00 CRÉDITO Capital Social R$ 

520.000,00  

d) DÉBITO Veículo R$ 120.000,00 CRÉDITO Capital a 

Integralizar R$ 120.000,00 

 
03. A empresa Poucas Trancas S/A apresentou as 

seguintes informações retiradas do seu Razão, antes 
do levantamento do balanço do exercício social, findo 

em 31 de dezembro de 20x1. 

 

Ações em Tesouraria    300,00  

Fornecedores     1.100,00 

Banco conta Empréstimo   1.000,00  

Máquinas de Uso    1.500,00  

Capital Realizado    6.000,00  

Mercadorias     3.000,00  

Capital subscrito    10.000,00  

Provisão para Contingência   700,00  

Depreciação Acumulada   200,00 

Perdas Estimadas com ajuste a valor justo de Estoques                              

400,00 

Duplicatas a Receber    7.500,00 

Reserva Legal     900,00  

Duplicatas Descontada   2.000,00 

 

Considerando única e exclusivamente as informações 
recebidas e a boa técnica da elaboração do Balanço 

Patrimonial, de acordo com as normas e a legislação 
societária vigente, o total do Ativo Circulante apurado, 

no Balanço levantado em 31 de dezembro de 20x1, em 

reais, é 
 

a) 7.400,00 

b) 8.100,00 

c) 8.500,00 

d) 10.100,00 
 

04. No Balanço Patrimonial da Cia. Quase Nada S/A, 
relativo ao exercício encerrado em 31.12.20x5, o Ativo 

Circulante representava 40% do total dos ativos da 

companhia. O Patrimônio Líquido, cujo valor era de R$ 
540.000,00, representava 90% do Ativo Circulante. O 

total de ativos da companhia, no dia 31.12.20x5, 

equivalia, em R$, a: 

a) 1.800.000,00 

b) 1.500.000,00 

c) 1.400.000,00 

d) 1.300.000,00 

 
05. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações (Lei 

6.404/1976,  atualizada pela  Lei  11.638/2007), os  
direitos  que  tenham  por objeto  bens  incorpóreos  

destinados  à  manutenção da companhia  ou  

exercidos  com  essa  finalidade, inclusive  o  fundo  de  

comércio  adquirido,  são classificados no Ativo  

a) Circulante.  

b) Diferido.  

c) Imobilizado.  

d) Intangível 
 

06. A companhia Strategy S/A contratou um seguro 

contra incêndio para suas instalações sede em São 
Paulo, com vigência de três anos, pagando à vista um 

prêmio de R$ 126.000,00, em 01.07.20x5. Em 
consequência, o valor do encargo do seguro lançado 

no resultado do período em 20x5, em R$, foi: 

a) 17.500,00 

b) 21.000,00 

c) 24.500,00 

d) 35.000,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/inss-tecnico-do-seguro-social-101/
https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/inss-tecnico-do-seguro-social-101/


4 
Exame CFC 2019.2 - 06/10/2019 

 

07. Tendo em vista que as Reservas são acréscimos ao 

Patrimônio Líquido que, quase sempre, são utilizados 
para aumento de Capital, assinale a opção 

INCORRETA. 

a) Do lucro líquido do exercício, 5% (cinco por cento) 
serão aplicados, antes de qualquer outra destinação, 

na constituição da reserva legal, que não excederá de 

30% (vinte por cento) do capital social. 

b) A assembleia-geral poderá, por proposta dos órgãos 

da administração, destinar parte do lucro líquido à 
formação de reserva para contingências com a 

finalidade de compensar, em exercício futuro, a 

diminuição do lucro decorrente de perda julgada 

provável cujo valor possa ser estimado. 

c) Os saldos das reservas de lucros, exceto as para 

contingências, de incentivos fiscais e de lucros a 
realizar, não poderá ultrapassar o capital social. 

Atingindo esse limite, a assembleia deliberará sobre 
aplicação do excesso na integralização ou no aumento 

do capital social ou na distribuição de dividendos. 

d) As reservas de capital somente poderão ser utilizadas 

para: absorção de prejuízos que ultrapassarem os 
lucros acumulados e as reservas de lucros; resgate, 

reembolso ou compra de ações; incorporação ao 
capital social; e pagamento de dividendo a ações 

preferenciais, quando essa vantagem lhes for 
assegurada. 

 

08. Considere os saldos abaixo retirados do balancete 
de verificação da Cia Rosa Rumorosa S/A: 

 
Considerando que esse balancete apresenta todas as 

contas da empresa e o método das partidas dobradas 

foi corretamente aplicado, o saldo da conta “Ajuste de 

Avaliação Patrimonial” é  

a) 28.000 devedor  

b) 18.000 devedor  

c) 12.000 devedor  

d) 4.000 credor 
 

09. Assinale a alternativa que indica o valor do 

Patrimônio Líquido da empresa Cariacica S/A, em 31 de 
dezembro de 20x3, após o encerramento do exercício, 

conforme balancete a seguir demonstrado: 

Estoques     26.000,00  

Fornecedores     35.000,00  

Reserva Legal     5.000,00  

Despesas Gerais    30.000,00  

Máquinas e Equipamentos   12.000,00  

Contas a Pagar     8.000,00  

Despesas de Salários    15.000,00  

Aplicações Financeiras    14.000,00  

Capital Social     45.000,00  

Custo das Mercadorias Vendidas  23.000,00  

Lucros a Distribuir    10.000,00  

Receitas Financeiras    8.000,00  

Despesas Financeiras    4.000,00  

Financiamentos    17.000,00  

Duplicatas a Receber    35.000,00  

Vendas de Mercadorias    45.000,00  

Bancos conta Movimento   14.000,00 

a) 22.000,00. 

b) 35.500,00. 

c) 41.000,00. 

d) 60.000,00. 

 
A Cia. Guarapari S/A, empresa comercial, apresentou as 

seguintes informações referentes ao ano de 20x6: 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
10. O valor dos tributos recuperáveis referentes aos 

produtos comercializados no ano de 20x6 foi de R$ 
77.000,00. O Valor Adicionado a Distribuir gerado pela 

Cia. Guarapari no ano de 2016 foi, em reais, 

a) 693.000,00. 

b) 643.000.00. 

c) 720.000,00. 

d) 770.000,00. 
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11. Os seguintes dados foram extraídos do Balanço 

Patrimonial e da Demonstração de Resultado da Cia. 
Kakaroto, relativos ao exercício encerrado em 

31.12.20x3, sendo que as variações foram calculadas 

em relação aos valores de 31.12.20x2: 

Aumento de Contas a Pagar   100.000,00  

Lucro Líquido do Exercício      480.000,00  

Aumento de Fornecedores       20.000,00  

Despesas de Depreciação do Imobilizado 170.000,00  

Aumento de Recebíveis      60.000,00  

Diminuição dos Estoques   50.000,00  

Resultado Negativo da Equivalência  Patrimonial 

110.000,00 

Considerando-se apenas esses dados, pode-se concluir 

que o Fluxo de Caixa das atividades operacionais da 
companhia representou uma entrada de caixa e 

equivalentes-caixa, em R$, de: 

a) 870.000,00 

b) 990.000,00. 

c) 860.000,00. 

d) 800.000,00 
 

12. A sociedade empresária Parangolé S/A que tem 
como atividade operacional a prestação de serviços 

registrou as seguintes transações no mês de agosto de 

20x1. 

• Aquisição de peças para reposição no valor de 

R$10.000,00 para serem utilizadas na prestação 

de serviços do mês de setembro de 20x1. 

• Prestação de serviços no valor total de 

R$80.000,00 para diversos clientes. Para a 
execução desses serviços, a sociedade utilizou-

se de peças que haviam custado R$5.000,00 e o 

custo total com pessoal totalizou R$25.000,00. 

• Pagamento do valor de R$100,00 referente à 

comissão sobre as vendas do mês de julho de 

20x1. 

• Obtenção de empréstimo bancário no início do 
mês de agosto de 20x1, no valor de 

R$40.000,00, a ser pago no fim do mês de 

agosto de 20x1 acrescidos de juros de 3% para 

o período. 

• Despesa com o pessoal administrativo no valor 

de R$1.000,00 a ser pago em setembro de 20x1. 

• Recebimento do valor de R$60.000,00 referente 

aos serviços prestados no mês de maio de 20x1. 

• Pagamento de salários referente à folha do mês 

de julho de 20x1 no valor de R$20.000,00. 

Considerando as transações do mês de agosto de 20x1, 

o Resultado do Período apurado é: 

a) R$78.900,00. 

b) R$49.000,00. 

c) R$47.800,00. 

d) R$37.800,00. 

13. Uma sociedade empresária Cardozo Brothers S/A 

adquiriu mercadorias para revenda por R$ 5.000,00. 
Neste valor estão incluídos impostos recuperáveis no 

valor de R$600,00. No mesmo período, a totalidade das 
mercadorias adquiridas foi vendida por R$8.000,00. 

Sobre o valor da venda, incidiram impostos no 
montante de R$1.732,00, embutidos no preço de 

venda. A comissão devida aos vendedores, no valor de 

R$80,00, também foi registrada no período. 

Na Demonstração do Resultado do Período, o Lucro 

Bruto é igual a: 

a) R$1.788,00. 

b) R$1.868,00. 

c) R$3.600,00. 

d) R$6.268,00. 
 

 
PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS 

 

14. Acerca da NBC TG 31 – ATIVO NÃO CIRCULANTE 

MANTIDO PARA VENDA assinale a opção correta: 

a) os ativos não circulantes mantidos para a venda são 

classificados no ativo não circulante de forma 

separada no balanço patrimonial. 

b) a entidade deve depreciar ou amortizar o ativo não 

circulante enquanto estiver classificado como mantido 
para venda ou enquanto fizer parte de grupo de 

ativos classificado como mantido para venda. 

c) a entidade deve mensurar o ativo ou o grupo de 
ativos não circulantes classificado como mantido para 

venda pelo maior entre o seu valor contábil e o valor 

justo menos as despesas de venda. 

d) a entidade deve classificar um ativo não circulante 
como mantido para venda se o seu valor contábil vai 

ser recuperado, principalmente, por meio de 
transação de venda em vez do uso contínuo. 

 
15. Acerca da NBC TG 16 – ESTOQUES analise as 

assertivas abaixo. 

I – Os gastos com armazenamento, como regra, 

não devem ser incluídos no custo dos estoques. 

II – A quantia de qualquer redução dos estoques 

para o valor realizável líquido e todas as perdas 

de estoques devem ser reconhecidas como 
despesa do período em que a redução ou a 

perda ocorrerem. 

III – O valor realizável líquido reflete a quantia 
pela qual o estoque pode ser trocado entre 

compradores e vendedores conhecedores e 

dispostos a isso. 

Está(ão) corret(a)os: 

a) I, apenas 

b) I e II, apenas 

c) II e III, apenas 

d) I, II e III 
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16. Acerca da NBC TG 04 – ATIVO INTANGÍVEL analise 

as assertivas abaixo. 

I - Ativo intangível é um ativo monetário 

identificável sem substância física. 

II – Custos com testes para verificar se o ativo 

intangível adquirido separadamente está 
funcionando adequadamente devem ser 

reconhecidos como despesa quando incorridos. 

III - Os gastos com pesquisa de ativos intangíveis 
gerados internamente devem ser reconhecidos 

como despesa quando incorridos. 

Está(ão) corret(a)os: 

a) I, apenas 

b) I e II, apenas 

c) II e III, apenas 

d) III, apenas 

 

17. A empresa “Bota que é Bergamota” possui uma 
plantação de bergamoteiras. A operação da empresa 

consiste em vender os frutos e incidentalmente a 
lenha obtida de alguns galhos por ocasião das podas 

anuais. A venda da plantação não está nos planos. 

A empresa tem aplicado as seguintes políticas 

contábeis: 

I. A produção de bergamotas colhidas está sob o 

alcance da NBC TG 29 e, portanto, é 
mensurada ao valor justo menos as despesas 

de venda no ponto da colheita e reconhecida 

nos Estoques de Produtos Agrícolas. 

II. A plantação de bergamoteiras é tratada 
conforme a NBC TG 27 – Ativo Imobilizado, 

considerando se tratar de planta portadora. 

III. A terra relacionada com a atividade agrícola é 
tratada conforme a NBC TG 27 – Ativo 

Imobilizado, considerando que é usada nas 
atividades agrícolas desenvolvidas pela 

empresa. 

Considerando-se apenas as informações apresentadas, 

é correto afirmar que essa companhia atendeu ao que 
dispõe a NBC TG 29 (R2) – ATIVO BIOLÓGICO E 

PRODUTO AGRÍCOLA no que consta em: 

a) I, II e III. 

b) I, apenas. 

c) II, apenas. 

d) I e III, apenas. 

 

18. Acerca da NBC TG 47 – RECEITA DE CONTRATO 

COM CLIENTE analise as assertivas abaixo. 

I – quando (ou à medida que) uma obrigação de 

performance for satisfeita, a entidade deve 
reconhecer como receita o valor do preço da 

transação, o qual inclui estimativas de 
contraprestação variável que sejam restringidas e 

deve ser alocado a essa obrigação de performance. 

II – o preço de uma transação é o valor da 

contraprestação à qual a entidade espera ter direito 
em troca da transferência dos bens ou serviços 

prometidos ao cliente, excluindo quantias cobradas 

em nome de terceiros. 

III – entre os critérios para que um contrato com 

clientes gere reconhecimento contábil é a 
formalização do contrato, a qual pode se dar pela via 

escrita, verbal ou sugerido pelas práticas usuais do 

negócio. 

Está(ão) corret(a)os: 

a) I, apenas 

b) I e II, apenas 

c) II e III, apenas 

d) III, apenas 

 
19. Segundo a NBC TG 48 – INSTRUMENTOS 

FINANCEIROS, ativos financeiros podem ser 

classificados como, EXCETO: 

a) Ativos financeiros pelo valor justo por meio do 

resultado 

b) Ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado 

c) Ativos financeiros mensurados ao valor justo por 

meio de outros resultados abrangentes 

d) Ativos financeiros mensurados pelo valor presente 

 

20. A Companhia Alfa apresentou as seguintes 
informações relacionadas a determinado ativo 

imobilizado ao final do exercício social de 2018 

(31.12.2018): 

• Valor Líquido de Venda R$ 500.000,00 

• Valor em Uso  R$ 450.000,00 

Saldos Contábeis 

• Valor contábil bruto R$ 1.000.000,00 

• Depreciação acumulada R$ 300.000,00 

• Perda estimada em valor não recuperável R$ 

100.000,00 

Com base nas informações acima descritas e na NBC 
TG 01 (R4) – Redução ao valor recuperável de ativos, 

a companhia deverá: 

a) computar uma perda para redução ao valor 

recuperável no valor de R$ 150.000,00 

b) não deverá computar nenhuma perda para redução 

a valor recuperável 

c) computar uma perda para redução ao valor 

recuperável no valor de R$ 100.000,00 

d) reverter a perda anteriormente reconhecida no valor 

de R$ 100.000,00 
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CONTABILIDADE PÚBLICA 

 

21. Quanto à natureza econômica da despesa, assinale 

a opção correta. 

a)  Os juros e encargos da dívida são classificados como 

despesa de capital. 

b)  As despesas orçamentárias, classificadas no grupo de 

despesas “investimento”, são classificadas quanto a 

sua natureza em despesas correntes. 

c)  A amortização de dívidas é classificada como despesa 

corrente. 

d)  As despesas correntes destinam-se à manutenção de 
serviços e obras de engenharia. 

 

22. Considere as variações patrimoniais abaixo: 

I concessão de suprimento de fundos, ainda 

pendente de prestação de contas; 

II reconhecimento de provisões inerentes a danos 

ambientais; 

III baixa de ativo imobilizado considerado 

inservível; 

IV depreciação, no período, de bens móveis de uso. 

São variações patrimoniais diminutivas: 

a) III e IV, apenas. 

b) I, II e IV, apenas. 

c) II, III e IV, apenas. 

d) I, II, III e IV. 

 
23. Acerca das demonstrações contábeis aplicadas ao 

setor público assinale a opção correta. 

a) o balanço orçamentário demonstra as despesas e 

receitas orçamentárias e os ingressos e dispêndios 

extraorçamentários. 

b) a demonstração das variações patrimoniais é 

elaborada utilizando-se as classes 3 (variações 
patrimoniais diminutivas) e 4 (variações patrimoniais 

aumentativas) do Plano de Contas Aplicada ao Setor 

Público (PCASP). 

c) o balanço patrimonial indica o resultado patrimonial 

do exercício. 

d) a demonstração dos fluxos de caixa não é uma 
demonstração aplicada ao setor público. 

 

 
ÉTICA 

 
24. Conforme o Código de Ética Profissional do 

Contador, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) 

ou Falsos (F) e, em seguida assinale a opção CORRETA.  

I. É dever do contador cumprir os Programas de 

Educação Profissional Continuada de acordo com 
o estabelecido pelo Conselho Regional de 

Contabilidade (CRC). 

II. O dever de sigilo previsto na NBC PG 01 não é 

absoluto. 

III. É dever do contador renunciar às funções que 

exerce, logo que se positive falta de confiança 

por parte do cliente ou empregador e vice-versa, 
a quem deve notificar por escrito, respeitando os 

prazos estabelecidos em contrato. 

IV. No desempenho de suas funções, é vedado ao 
contador exercer a profissão, quando impedido, 

inclusive quando for procurador de seu cliente, 
mesmo que com poderes específicos, dentro das 

prerrogativas profissionais. 

A sequência CORRETA é:  

a) F, V, V, V. 

b) V, F, F, F. 

c) F, V, F, V. 

d) V, F, V, F. 
 

25. A NBC PG 100 – Aplicação Geral aos Profissionais da 
Contabilidade estabelece a estrutura conceitual que o 

profissional da contabilidade deve aplicar para:  

I – identificar ameaças ao cumprimento dos 

princípios éticos; 

II – avaliar a importância das ameaças 

identificadas; 

III – aplicar salvaguardas, quando necessário, para 
eliminar as ameaças ou reduzi-las a um nível 

aceitável.  

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 

a) I, II e III. 

b) I, apenas. 

c) I e II, apenas.  

d) I e III, apenas. 
 

26. Nos termos da Resolução CFC n. 1370/2011, 

assinale a afirmativa correta. 

a) Os CRCs terão, no mínimo, 7 (sete) membros, com 

igual número de suplentes e, no máximo, o número 

considerado pelo CFC indispensável ao adequado 

cumprimento de suas funções. 

b) Por exercício da profissão contábil entende-se a 

execução das tarefas especificadas em resolução 
própria, independentemente de exigência de 

assinatura do profissional da Contabilidade para 

quaisquer fins legais. 

c) Os Conselhos de Contabilidade possuem vínculo 

técnico com o Ministério do Trabalho e Emprego. 

d) Os empregados dos Conselhos de Contabilidade são 
regidos por normativos próprios emitidos pelo Conselho 

Federal de Contabilidade. 
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27. Acerca das Normas Brasileiras de Contabilidade 

Profissionais Gerais (NBC PG), assinale a opção 

INCORRETA. 

a) Contador externo é o contador, independentemente 

de sua especialização (por exemplo, auditoria, 
impostos, consultoria ou perícia), [que exerce 

atividades] em firma que presta serviços profissionais 
a clientes. O termo é também usado em referência a 

uma firma de auditores. 

b) Contador interno é o contador empregado ou 
contratado na função executiva (elaboração da 

contabilidade da entidade) ou não executiva, em áreas 

como comércio, indústria, serviços, setor público, 
educação, setor sem fins lucrativos, órgãos reguladores 

ou órgãos profissionais, ou contador contratado por 

essas entidades. 

c) Salvaguardas são ações ou outras medidas que podem 

eliminar ameaças ou reduzi-las a um nível aceitável, e 
se enquadram em três categorias amplas: (a) 

salvaguardas criadas pela profissão, pela legislação ou 

por regulamento; (b) salvaguardas no ambiente de 

trabalho; e (c) salvaguardas no ambiente social. 

d) Educação Profissional Continuada (EPC) é a atividade 

formal e reconhecida pelo Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC), que visa manter, atualizar e 

expandir os conhecimentos e competências técnicas e 
profissionais, as habilidades multidisciplinares e a 

elevação do comportamento social, moral e ético dos 

profissionais da contabilidade como características 
indispensáveis à qualidade dos serviços prestados e ao 

pleno atendimento das normas que regem o exercício 
da profissão contábil. 

 

 
TEORIA DA CONTABILIDADE 

 
28. Acerca das características qualitativas da informação 

contábil-financeira, nos termos da NBC TG 00 – 

Estrutura Conceitual, é INCORRETO afirmar que: 

a) As características qualitativas fundamentais são 

relevância e representação fidedigna. 

b) A comparabilidade, uma das características 
qualitativas de melhoria, refere-se ao uso dos mesmos 

métodos para os mesmos itens, tanto de um período 

para outro considerando a mesma entidade que 
reporta a informação, quanto para um único período 

entre entidades. 

c) Comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e 
compreensibilidade são características qualitativas que 

melhoram a utilidade da informação que é relevante e 

que é representada com fidedignidade. 

d) A verificabilidade significa que diferentes 

observadores, cônscios e independentes, podem 
chegar a um consenso, embora não cheguem 

necessariamente a um completo acordo. 

 

29. Assinale a opção que NÃO indica uma característica 

qualitativa da informação prevista na NBC TG 00 – 

Estrutura Conceitual, 

a) representação fidedigna 

b) comparabilidade 

c) materialidade 

d) Verificabilidade 
 

30. Sobre as Escolas Doutrinárias da Contabilidade, 

analise as assertivas a seguir: 

I – a Escola Norte-Americana possui uma 

característica peculiar no seu desenvolvimento, 

pois grande parte das suas construções teóricas 
teve origem em entidades ligadas a profissionais 

da área contábil; 

II – a Escola Alemã foi uma das mais prodigiosas no 
impulso da contabilidade de custos. Eugen 

Schmalenbach, principal pensador dessa escola, 
destacou-se no desenvolvimento conceitual da 

disciplina ao elaborar conceitos como o de 

centros de custo, custo fixo e variável, etc. 

III – segundo a Escola Patrimonialista, a 
Contabilidade foi considerada uma ciência com 

um objeto bem determinado: o patrimônio. Os 
patrimonialistas preocupavam-se em considerar 

a Contabilidade como ciência única e segregada 
da Economia e Administração, tendo um objeto 

próprio de estudo: o patrimônio das entidades. 

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 

a) I, II e III. 

b) I, apenas. 

c) I e II, apenas.  

d) I e III, apenas. 
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CUSTOS E ANÁLISES 

 

31. Uma determinada fábrica de produção não deu 

prioridade às medidas de segurança contra incêndio 
exigidas pelo Corpo de Bombeiros. Assim, houve um 

incêndio e o fogo destruiu parte da fábrica. Porém, 
certos registros contábeis, mantidos em outra 

repartição, revelaram o período da 1º de janeiro a 26 

de fevereiro de 2019: 

Materiais Diretos 

Comprados R$ 40.000,00 

Materiais Diretos 
01/01/2019 R$ 20.000,00 

Custos Indiretos 
de Fabricação R$ 27.000,00 

Mão de Obra 

Direta 50% do custo de conversão 

Custos Primários 

utilizados no 
período R$ 50.000,00 

Para saber o custo histórico dos estoques para a 

estimativa de financiamento, considerando os dados 

fornecidos anteriormente, é correto afirmar que o valor 

do estoque de materiais diretos em 26/02/2019 é de  

a) R$ 10.000,00 

b) R$ 18.000,00 

c) R$ 28.000,00 

d) R$ 37.000,00 

 

32. A Companhia BETA fabrica um único tipo de produto 

e apresentou as seguintes informações em 

determinado período: 

--- Quantidade Produzida: 16.000 unidades 

--- Custos Variáveis: R$ 200.000,00 

--- Custos Fixos: R$ 120.000,00 

--- Despesas Variáveis: R$ 70.000,00 

--- Despesas Fixas: R$ 67.500,00 

--- Quantidade Vendida: 11.000 unidades; e 

--- Preço de Venda Unitário: R$ 35,00. 

De acordo com as informações anteriores e considerando 

o custeio por absorção, assinale a alternativa 

correspondente ao Resultado Bruto e ao Resultado 

líquido do Período, respectivamente. 

a) R$ 165.000,00; R$ 27.500,00 

b) R$ 165.000,00; R$ 65.000,00 

c) R$ 177.500,00; R$ 27.500,00 

d) R$ 177.500,00; R$ 65.000,00 

 

 
 

33. No mês de fevereiro de 2018, foi iniciada a produção 

de 6.000 unidades de um determinado produto, na 
empresa “Bem Aventurança S/A”. Ao final do mês, 

4.000 unidades estavam totalmente concluídas e 
restaram 2.000 unidades em processo. O percentual de 

conclusão das unidades em processo é de 50%. O 
custo total de produção do período foi de R$ 

900.000,00. O Custo de Produção dos Produtos 

Acabados e o Custo de Produção dos Produtos em 
Processo são, respectivamente: 

a) R$ 800.000,00 e R$ 100.000,00.  

b) R$ 720.000,00 e R$ 180.000,00.  

c) R$ 900.000,00 e R$ 0,00.  

d) R$ 900.000,00 e R$ 100.000,00. 
 

34. Companhia NKT apresentou uma relação dos seus 
custos fixos totais e variáveis unitários em determinado 

período, a saber: 
 

Custos Fixos R$ 

Custos 

Variáveis por 

Unidade 

R$ 

Seguro da fábrica 18.000,00 
Matéria-prima 

utilizada 
380,00 

Aluguel da 

fábrica 
70.000,00 

Embalagem 

utilizada 
250,00 

Mão de obra 

direta e indireta 
237.000,00 Insumos diretos 45,00 

Depreciação de 

equipamentos 
25.000,00 

Outros custos 

variáveis 
25,00 

Total 350.000,00 Total 700,00 

 

O preço de venda fixado para cada unidade é de R$ 
1.200,00. Com base no custeio variável e considerando 

as informações disponíveis, quantas unidades devem 

ser produzidas e vendidas no período para que a 
empresa tenha um lucro equivalente a 25% de sua 

receita total? 

a) 1.750. 

b) 2.000. 

c) 2.300. 

d) 2.500. 
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35. Considere os seguintes dados da empresa Liberati 

S/A:  

• Quantidade vendida = 258 u.  

• Custos e despesas variáveis = R$ 200,00/u.  

• Custos e despesas fixos = R$ 56.000,00/mês.  

• Preço de venda = R$ 600,00/u.  

A margem de segurança operacional, em unidades, é de:  

a) 34 unidades.  

b) 38 unidades.  

c) 118 unidades.  

d) 140 unidades. 
 

 
DIREITO TRIBUTÁRIO 

 

36. Não é compatível com o conceito de tributo: 

a) Prestação pecuniária. 

b) Prestação compulsória. 

c) Prestação cobrada por meio de atividade 

administrativa necessariamente vinculada. 

d) Prestação que constitui sanção de ato ilícito. 
 

37. Aponte a única alternativa que apresenta uma 

modalidade de extinção do crédito tributário: 

a) depósito do montante integral; 

b) parcelamento; 

c) consignação em pagamento julgada procedente; 

d) isenção; 

 
38. O lançamento regularmente notificado ao sujeito 

passivo só pode ser alterado em virtude de: 

I - impugnação do sujeito passivo; 

II - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, 
em caso de modificação nos critérios jurídicos 

adotados pela administração tributária. 

III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, 

quando a lei assim determine; 

IV - recurso de ofício; 

V -  iniciativa de ofício da autoridade administrativa, 

quando deva ser apreciado fato não conhecido 

ou não provado por ocasião do lançamento 

anterior; 

Estão corretos os seguintes itens: 

a) I, II, III, IV, e V; 

b) II, IV e V; 

c) I, III, IV e V; 

d) I, II, IV e V; 
 

 
 

 

 

PERÍCIA CONTÁBIL 

 

39. Para fundamentar as conclusões que serão levadas 

ao laudo pericial contábil ou parecer pericial contábil, 
serão considerados alguns procedimentos, conforme a 

NBC TP 01 – da Perícia Contábil. Assinale a alternativa 
que se refere corretamente aos procedimentos da 

Perícia Contábil. 

a) Vistoria, observação, certificação, exame, 

investigação, estimação e previsão. 

b) Indagação, fiscalização, exame, vistoria, 

arbitramento, pesquisa, aferição e avaliação. 

c) Investigação, estimação, indagação, mensuração, 

avaliação e certificação. 

d) Exame, vistoria, indagação, investigação, 

arbitramento, mensuração, avaliação e certificação. 
 

40. Considerando a Norma Brasileira de Contabilidade – 

NBC PP 01 , de 27 de fevereiro de 20x5, a qual trata 
sobre o Perito Contábil, assinale a alternativa relata 

uma postura INCORRETA do Perito Julio Cardozo. 

a)  O perito contábil Julio Cardozo contratou uma equipe 
de engenheiros para avaliarem o Ativo Imobilizado da 

Cia ACME S.A, em um processo de apuração de 
haveres. Por ser especialista na área contábil, o perito 

Julio Cardozo não responde por eventuais erros ou 

divergências no trabalho dos engenheiros. 

b) Antes do término do prazo estipulado pelo juízo, o 
perito Julio Cardozo solicitou sua prorrogação, visto 

que surgiram fato novos relevantes à execução da 

perícia, não contemplados no início dos trabalhos. 

c) O perito-assistente deve declarar-se suspeito quando, 

após contratado, verificar a ocorrência de situações 
que venham suscitar suspeição em função da sua 

imparcialidade ou independência e, dessa maneira, 

comprometer o resultado do seu trabalho. 

d) O perito Julio Cardozo utilizou trechos de sua tese de 
doutorado, já publicada em periódicos especializados, 

em seu laudo pericial.  
 

41. Sobre o Termo de Diligência, está INCORRETO 

afirmar que: 

a) Termo de diligência é o instrumento por meio do qual 

o perito solicita documentos, coisas, dados e 

informações necessárias à elaboração do laudo pericial 

contábil e do parecer técnico-contábil. 

b) Não é função do Termo de Diligência determinar o 

local, a data e a hora do início da perícia. 

c) O Termo de Diligência deverá conter a identificação 
das partes ou dos interessados e, em se tratando de 

perícia judicial ou arbitral, o número do processo ou 

procedimento, o tipo e o juízo em que tramita. 

d) O termo de diligência deve ser redigido pelo perito, 

ser apresentado diretamente ao perito-assistente, à 
parte, a seu procurador ou terceiro, por escrito e 

juntado ao laudo. 
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AUDITORIA 

 
42. De acordo com o que estabelece a NBC TA 530 – 

Amostragem em Auditoria, assinale a opção 

INCORRETA. 

a) Risco de amostragem é o risco de que a conclusão do 
auditor, com base em amostra, pudesse ser diferente 

se toda a população fosse sujeita ao mesmo 

procedimento de auditoria. 

b) O auditor deve determinar o tamanho de amostra 

suficiente para reduzir o risco de amostragem a um 

nível mínimo aceitável. 

c) A amostragem em auditoria deve ser aplicada usando 

a abordagem de amostragem estatística, pois não há 

previsão explicita nas normas do CFC sobre a utilização 

de amostragem não estatística. 

d) O nível de risco de amostragem que o auditor está 

disposto a aceitar afeta o tamanho da amostra exigido. 
Quanto menor o risco que o auditor está disposto a 

aceitar, maior deve ser o tamanho da amostra. 

 
43. Em relação ao estabelecido na NBC TA 300 - 

Planejamento da Auditoria de Demonstrações 
Contábeis, o planejamento da auditoria envolve a 

definição de estratégia global para o trabalho e o 
desenvolvimento de plano de auditoria. Um 

planejamento adequado é benéfico para a auditoria das 

demonstrações contábeis de várias maneiras, EXCETO:  

a) possibilitar a responsabilização dos auditores que não 
cumprirem as obrigações profissionais exigidas no 

código de ética do contabilista.  

b) auxiliar o auditor a dedicar atenção apropriada às 

áreas importantes da auditoria. 

c) auxiliar o auditor a organizar adequadamente o 

trabalho de auditoria para que seja realizado de forma 

eficaz e eficiente. 

d) facilitar a direção e a supervisão dos membros da 

equipe de trabalho e a revisão do seu trabalho. 
 

44. Um auditor, tendo obtido evidência de auditoria 

apropriada e suficiente, conclui que as distorções, 
individualmente ou em conjunto, são relevantes mas 

não generalizadas para as demonstrações contábeis. 

Diante dessas circunstâncias, deve o auditor: 

a)  abster-se de expressar uma opinião. 

b)  expressar uma opinião adversa. 

c)  declarar-se impedido de expressar uma opinião. 

d)  expressar uma opinião com ressalva. 

 
45. Com base nas NBCs TA, assinale a opção 

INCORRETA.  

a) “Julgamento Profissional” é a aplicação do 
treinamento, conhecimento e experiência relevantes, 

dentro do contexto fornecido pelas normas de 
auditoria, contábeis e éticas, na tomada de decisões 

informadas a respeito dos cursos de ação apropriados 

nas circunstâncias do trabalho de auditoria.  

b) “Ceticismo Profissional” é a postura que inclui uma 

mente questionadora e alerta para condições que 

possam indicar possível distorção devido a erro ou 
fraude e uma avaliação crítica das evidências de 

auditoria.  

c) “Asseguração Razoável” é, no contexto da auditoria 
de demonstrações contábeis, um nível baixo, mas não 

relativo, de segurança.  

d) “Informação Contábil Histórica” é a informação 
expressa em termos financeiros em relação a uma 

entidade específica, derivada principalmente do 

sistema contábil da entidade, a respeito de eventos 
econômicos ocorridos em períodos passados ou de 

condições ou circunstâncias econômicas em 
determinada data no passado. 

 
 

MATEMÁTICA FINANCEIRA 

 
46. Guilherme Neves esqueceu de pagar um título de 

valor original V. Guilherme efetuou o pagamento n dias 
após a data de vencimento. O contrato que gerou o 

título prevê acréscimo de juros e multa calculados 

sobre V, conforme segue: i) juros simples de 0,2% por 
dia de atraso; ii) multa única de 2% (sobre V), 

independentemente do tempo de atraso. Após o 
acréscimo dos juros e da multa, verificou-se, no 

pagamento, que V cresceu 4,8%. Nesse caso, o tempo 

de atraso foi de 

a) 9 dias. 

b) 12 dias. 

c) 14 dias. 

d) 16 dias. 

 

47. Uma taxa de juros nominal, de 20% ao ano, com 

capitalização trimestral, corresponde a uma taxa de 

juros efetiva de 

a) [(𝟏 + 𝟎, 𝟐𝟎 ÷ 𝟏𝟐)𝟑 − 𝟏] ao trimestre. 

b) ( √𝟏, 𝟐𝟎
𝟏𝟐 − 𝟏) ao mês. 

c) 𝟒(√𝟏, 𝟐𝟎
𝟒 − 𝟏) ao ano. 

d) [(𝟏 + 𝟎, 𝟐𝟎 ÷ 𝟒)𝟐 − 𝟏] ao semestre. 

 

48. Para adquirir novos equipamentos para seu estúdio 
padrão Hollywood, o professor Herbert Almeida obteve 

um empréstimo para ser pago em 6 parcelas mensais 

e iguais a R$ 20.000,00. A primeira parcela venceu 30 
dias após a data de obtenção do empréstimo e as 

parcelas subsequentes a cada 30 dias. Na data de 
vencimento da quarta parcela, e antes do seu 

pagamento, Herbert optou pelo pagamento das 3 

parcelas que faltavam ser pagas para a liquidação do 
empréstimo. Se a taxa de juros compostos negociada 

na data da obtenção do empréstimo foi 2% a.m., o 
valor que a Herbert desembolsou para fazer a 

liquidação foi, em reais,  
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a) 58.838,61.  

b) 60.000,00.  

c) 58.800,00.  

d) 58.831,22. 

 

 
PORTUGUÊS 

 
Agravamento da poluição por plástico 

nos oceanos ao lavar roupa 

Lavar a roupa pode agravar a poluição por plástico 
no meio ambiente – a depender do tipo de tecido, a tarefa 
doméstica contribuiria para a contaminação dos oceanos, 
apontam estudos. 

A questão foi levantada no início deste mês em 
reunião do Comitê de Auditoria Ambiental do Reino Unido, 
quando membros do Parlamento discutiram pesquisas que 
concluem que fibras de tecidos sintéticos que se soltam da 

roupa durante a lavagem acabam chegando aos oceanos e 
sendo comidas por peixes e outras criaturas aquáticas. 

Os maiores vilões são poliéster, acrílico e náilon. Um 
casaco de lã de poliéster libera 1 milhão de fibras, enquanto 
um par de meias de náilon é responsável por 136 mil fibras a 
cada lavagem, aponta um estudo conduzido por pesquisadores 
da Universidade de Manchester. Cientistas descobriram que 
essas fibras estão cobrindo leitos de rios em todo o Reino 
Unido. 

Há sempre a opção de lavar roupa com menos 
frequência, o que pode ser uma boa desculpa para quem 
sempre odiou essa tarefa doméstica. Isso teria um grande 
impacto positivo, na avaliação de Jeroen Dagevos, integrante 
de um projeto de conservação dos oceanos. Ele sugere ainda 
que comprar menos roupas sintéticas também ajuda. Preferir 
tecidos como lã, algodão, seda e caxemira também ajudam. 

Uma outra opção, recomendada pelo Instituto de 

Engenheiros Mecânicos, em um novo relatório, seria o uso de 
sacolas de roupas de malha para reter os fios. Assim, em vez 
de irem direto para os oceanos, as fibras podem ser colocadas 
no lixo. 

Jeroen Dagevos diz que a ideia de criar novas 
regulamentações para os fabricantes poderia ajudar, forçando 
as empresas a colocar mais recursos na busca por soluções. 

(Folha de S.Paulo. https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2018/10/ 
por-que-podemos-estar-agravan do-poluicao-por-plasticonos- 

oceanos-ao-lavar-roupa.shtml. Adaptado) 

 

49. Entende-se do texto que: 

a) a poluição por plástico no meio ambiente provocada 

por lavagem de roupa é maior do que a provocada 

pelas indústrias. 

b) há necessidade de se criar uma regulamentação 

efetiva que impeça a poluição por plásticos nos 

oceanos. 

c) o uso de sacolas de roupas de malha para reter os fios 

pode ajudar a amenizar a poluição provocada pela 

lavagem de roupas sintéticas. 

d) proibir a venda de roupas sintéticas e, por 

consequência, a lavagem dessas roupas são ações que 

eliminariam a contaminação por plásticos nos oceanos. 
 

Por que ética? E o que é a ética? Não poderemos 
nos contentar com uma representação qualquer ou 
indeterminada. Da mesma forma, pressupondo uma pré-
compreensão completamente indeterminada, desde o início 

podemos nos perguntar: por que afinal devemos nos ocupar 
com a ética? […] Entre os jovens intelectuais, antigamente 
havia interesse mais pelas assim chamadas teorias críticas da 
sociedade. Ao contrário disto, na ética supõe-se uma reflexão 
sobre valores reduzida ao individual e ao inter-humano. E 
teme-se que aqui, contudo não seria possível encontrar nada 
de obrigatório, a não ser remontando-se a tradições cristãs ou 
de outras religiões. É o ético, ou então, ao contrário, as 
relações de poder, que são determinantes na vida social? E 
estas não determinam, por sua vez, as representações éticas 
de um tempo? E se isto é assim, ao se pretender lidar 
diretamente com a ética e não a partir de uma perspectiva de 
crítica da ideologia, não representaria isto um retorno a uma 
ingenuidade hoje insustentável? 

(TUGENDHAT, Ernest. Lições sobre ética. Petrópolis: Vozes. 1996, 
p. 11-13. Adaptado.) 

 

50. O texto se estrutura por meio de 

a) dialogismo, em que os dois interlocutores defendem 

ideias semelhantes. 

b) exposição de um ponto de vista sob forma de 

perguntas. 

c) digressão, pois o autor retoma perguntas do passado 

até o presente. 

d) narrativa, pois o autor conta fatos com base nas 

respostas dadas a cada pergunta. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/inss-tecnico-do-seguro-social-101/
https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/inss-tecnico-do-seguro-social-101/


13 
Exame CFC 2019.2 - 06/10/2019 

 

 
Preencha o Gabarito! 

 
 

http://bit.ly/Simulado-CFC-20192-06-10        
 

Não é assinante? 
  

Confira nossos planos, tenha acesso a milhares de cursos e 
participe gratuitamente dos projetos exclusivos. Clique no banner! 
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