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APRESENTAÇÃO
Olá! Meu nome é Julio Cardozo, estamos aqui apresentando os comentários da prova de Contabilidade
Geral do Concurso da EBSERH - Analista Contábil. Uma prova que parecia ser bem interessante, mas que,
infelizmente, a banca cometeu diversos erros, o que prejudica e muito o julgamento das questões.
Preparamos 7 RECURSOS PARA 15 QUESTÕES!!! ISSO MESMO 7 RECURSOS!!! Espero que ajudem vocês.
Para quem não me conhece. atualmente sou Auditor Fiscal do estado do Espírito Santo e trabalho
diretamente na fiscalização de ICMS. Fui sargento da Força Aérea Brasileira, controlador de tráfego aéreo,
por 14 anos, tendo ingressado no serviço público com 17 anos de idade.

Faça contato comigo pelas redes sociais!
@profjuliocardozo
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LISTA DE QUESTÕES
31. (IBFC/EBSERH/Analista Contábil/2020)
Em 31/12/16, a empresa Tico e Teco, apresentava as seguintes contas em seu Ativo:
Conta no Banco Premium

R$ 132.000,00

Conta no Banco Paladium

R$ 60.000,00

Caixa e Disponibilidades

R$ 45.000,00

Aplicações de Curto prazo no mercado financeiro, conversíveis em caixa e com risco considerável de
alteração de valor R$ 73.000,00
Depósito vinculado a liquidação de empréstimo de curto prazo R$ 91.500,00
Numerário em trânsito decorrente de remessa para filial

R$ 32.800,00

Dados:
Sabe-se que em 31/12/16, o Banco Paladium estava sendo liquidado.
Com base nas informações apresentadas, assinale a alternativa que apresenta o saldo das disponibilidades
da empresa Tico e Teco em 31/12/16.
a) R$ 282.800,00
b) R$ 209.800,00
c) R$ 434.300,00
d) R$ 342.800,00
e) R$ 269.800,00

Gabarito-->B
32. (IBFC/EBSERH/Analista Contábil/2020)
A empresa Fortuna apresentava a seguinte situação patrimonial em 28/02/17:
Caixa R$ 100.000,00
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Contas a Receber R$ 40.000,00
Fornecedores R$ 65.000,00
Empréstimos a Curto Prazo R$ 20.000,00
Capital Social R$ 55.000,00
No mês de Março/17, a empresa Fortuna realizou as seguintes operações:
Data Operações
02/03/2017 Pagamento de fornecedores R$ 15.000,00.
15/03/2017 Recebimento de R$ 22.000,00 como adiantamento do cliente Alfa, para entrega de mercadoria
em Maio/17.
18/03/2017 Compra de estoques no valor de R$ 30.000,00, com pagamento à vista.
20/03/2017 Recebimento de R$ 11.000,00 das duplicatas a receber de clientes.
25/03/2017 Venda de parte do estoque por R$ 30.000,00 para receber a prazo. O estoque havia custado R$
25.000,00.
30/03/2017 Aumento do Capital no valor de R$ 15.000,00 com entrega de uma moto.
Após o registro das operações no mês de março, assinale a alternativa que apresenta o valor do Ativo Total
da Empresa Fortuna em 31/03/17.
a) R$ 167.000,00
b) R$ 172.000,00
c) R$ 187.000,00
d) R$ 192.000,00
e) R$ 183.000,00
33. (IBFC/EBSERH/Analista Contábil/2020)
A empresa Moderna possui os seguintes itens patrimoniais:
1. Reserva para Contingência
2. Adiantamento de Clientes
3. Investimentos permanentes para empresas coligadas
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4. Adiantamento para Fornecedores
5. Móveis usados pelo setor administrativo da empresa
Assinale a alternativa que apresenta a classificação correta dos itens do Balanço Patrimonial no quadro
acima.
a) 1. Patrimônio Líquido, 2. Ativo Circulante, 3. Investimento, 4. Passivo Circulante e 5. Imobilizado
b) 1. Passivo não circulante, 2. Ativo Circulante, 3. Imobilizado, 4. Ativo Não Circulante e 5. Ativo
Permanente
c) 1. Patrimônio líquido, 2. Passivo Circulante, 3. Investimentos, 4. Ativo Circulante e 5. Imobilizado
d) 1. Ativo circulante, 2. Ativo Não Circulante, 3. Ativo Permanente, 4. Passivo Circulante e 5. Imobilizado
e) 1. Ativo não circulante, 2. Ativo Circulante, 3. Investimento, 4. Passivo Circulante e 5. Imobilizado
34. (IBFC/EBSERH/Analista Contábil/2020)
A Cia Tubo Certo realizou em 31/12/17, uma venda no valor de R$ 550.000,00. Recebeu R$ 150.000,00 à vista
e o restante será recebido em 31/03/18. Se o cliente Beta tivesse realizado a compra à vista, teria pago R$
490.000,00, porém o cliente optou pelo pagamento com juros. De acordo com essas informações, assinale
a alternativa que apresenta o valor da receita de vendas que a Cia Tubo certo reconheceu em seu resultado
no momento da venda.
a) R$ 490.000,00 e uma receita financeira de R$ 60.000,00
b) R$ 550.000,00
c) R$ 400.000,00
d) R$ 490.000,00
e) R$ 550.000,00 e uma despesa financeira de R$ 60.000,00
35. (IBFC/EBSERH/Analista Contábil/2020)
A Cia. Pet & Shop é uma empresa comercial, que apresenta os seguintes dados em seu
Demonstrativo de Resultado do Exercício:
Receita Bruta: R$ 123.600,00, está contido o ICMS pela alíquota de 18%. Não teve outras deduções sobre a
receita além de um abatimento de R$ 10.200,00. Seu custo foi de R$ 33.220, as despesas financeiras foram
de R$ 7.800, as de vendas R$ 8.100 e as administrativas de R$ 2.500. As receitas financeiras foram R$ 3.850.
A empresa teve outras receitas operacionais de R$ 2.750. A alíquota de Imposto de Renda incidente sobre o
lucro é de 25% e a alíquota de CSLL sobre o lucro é de 9%.
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Assinale a alternativa que apresenta o Lucro antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o
Lucro e o Lucro Líquido do exercício, respectivamente.
a) R$ 43.382,00 e R$ 32.262,12
b) R$ 46.132,00 e R$ 30.447,12
c) R$ 45.882,00 e R$ 32.262,12
d) R$ 47.332,00 e R$ 30.447,12
e) R$ 51.182,00 e R$ 32.262,12
36. (IBFC/EBSERH/Analista Contábil/2020)
A empresa Bulldog, apresenta os seguintes dados para seu Demonstrativo de Resultado do Período em
31/12/16: Receita Bruta: 550.000,00, as devoluções representam 6% da receita bruta, o ICMS calculado foi
de 18% da receita bruta, o custo foi de R$ 130.000,00, as despesas financeiras líquidas foram de R$ 46.500,
as despesas de vendas são contabilizadas exatamente à base de 10% da Receita Líquida, as despesas
administrativas totalizaram o valor de R$ 15.000,00 e no cálculo do Imposto de Renda considerou-se a
alíquota de 15%.
Assinale a alternativa que apresenta o Lucro bruto e o Lucro antes do Imposto de Renda.
a) R$ 321.000,00 e R$ 214.400,00
b) R$ 288.000,00 e R$ 231.200,00
c) R$ 321.000,00 e R$ 260.900,00
d) R$ 288.000,00 e R$ 199.700,00
e) R$ 288.000,00 e R$ 184.700,00
37. (IBFC/EBSERH/Analista Contábil/2020)
Sabendo-se que o Lucro depois do Imposto de Renda da Cia Vamos em frente foi de R$ 1.215.000,00 em
31/12/17, e que o estatuto prevê participações de empregados em 5%, Administração em 15% e debêntures
em 10%, calcule o Lucro Líquido do Exercício e assinale a alternativa correta.
a) R$ 850.500,00
b) R$ 911.250,00
c) R$ 1.032.750,00
d) R$ 874.800,00
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e) R$ 1.069.200,00
38. (IBFC/EBSERH/Analista Contábil/2020)
De acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade Técnica Geral (NBC TG04) Ativo intangível, em relação
a identificação dos ativos intangíveis, analise as alternativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) A definição de ativo intangível requer que ele seja identificável, para diferenciá-lo do ágio derivado da
expectativa de rentabilidade futura que é o Goodwill.
( ) Um ativo satisfaz o critério de identificação, em termos de definição de um ativo intangível quando
resultar de direitos contratuais ou outros direitos legais, exclusivamente quando tais direitos possam ser
transferíveis ou separáveis da entidade ou de outros direitos ou obrigações.
( ) Um ativo satisfaz o critério de identificação, em termos de definição de um ativo intangível quando puder
ser separado da entidade e vendido, transferido, licenciado, alugado, ou trocado, individualmente ou junto
com um contrato, ativo ou passivo relacionado, independente da intenção de uso pela entidade.
Assinale a alternativa que apresenta a
sequência correta de cima para baixo.
a) F,V,V
b) V,V,V
c) V,F,V
d) V,V,F
e) F,V,F
39. (IBFC/EBSERH/Analista Contábil/2020)
De acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade Técnica Geral (NBC TG04) Ativo intangível, em relação
ao controle dos ativos intangíveis, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.
I. O conhecimento de mercado e o técnico podem gerar benefícios econômicos futuros.
II. A entidade controla um ativo quando obtém o poder de obter benefícios econômicos futuros gerados
pelo recurso subjacente e de restringir o acesso de terceiros a esses benefícios.
III. O controle da entidade sobre os eventuais benefícios econômicos futuros gerados pelo pessoal
especializado e pelo treinamento é suficiente para que esses itens se enquadrem na definição de ativo
intangível.
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
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b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas
d) As afirmativas I, II e III estão corretas
e) Apenas a afirmativa II está correta
40. (IBFC/EBSERH/Analista Contábil/2020)
A Empresa Tudo junto e misturado,apresenta as seguintes informações no seu Balanço Patrimonial em
31/12/X1:
Processo

Valor Estimado

Probabilidade de Perda do Processo

Ações Trabalhistas

R$ 3.450.000,00

Provável

Ação Fiscal ICMS

R$ 1.900.000,00

Possível

Processo Ambiental

R$ 2.420.000,00

Possível

Ação Fiscal - IPTU

R$ 938.000,00

Provável

Sabe-se que esses valores foram passados pelo departamento jurídico da Empresa Tudo junto e Misturado,
relativo a todos os processos movidos contra a empresa.
Com base nas informações apresentadas e na Norma Brasileira de Contabilidade Técnica Geral NBC TG 25
(R2), assinale a alternativa que apresenta o valor a ser evidenciado como provisão no passivo no Balanço
Patrimonial da empresa Tudo junto e Misturado em 31/12/X1.
a) R$ 4.320.000,00
b) R$ 4.388.000,00
c) R$ 8.708.000,00
d) R$ 3.450.000,00
e) R$ 2.420.000,00
41. (IBFC/EBSERH/Analista Contábil/2020)
De acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade Técnica Geral (NBC TG 27)  Ativo Imobilizado, em
relação a definição de ativo imobilizado, analise as alternativas abaixo e assinale a alternativa correta.
a) É o item intangível que se espera usar por apenas um período
b) É o item intangível que é mantido para uso exclusivo na produção
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c) É o ativo intangível que se espera utilizar por mais de um período
d) Corresponde aos direitos incorpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercidos
com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o
controle desses bens
e) É o item tangível que é mantido para uso na produção ou fornecimento de mercadorias ou serviços, para
aluguel a outros, ou para fins administrativos.
42. (IBFC/EBSERH/Analista Contábil/2020)
De acordo com a norma Brasileira de Contabilidade Técnica Geral (NGBC TG 27)  Ativo Imobilizado, analise
as afirmativas a seguir e verifique quais fazem parte das condições para que um item seja reconhecido como
um ativo imobilizado.
I. O custo de um item poder ser mensurado confiavelmente.
II. A entidade deve avaliar, segundo esse princípio de reconhecimento, todos os seus custos de ativos
imobilizados, no momento em que eles são incorridos.
III. Não é necessário exercer julgamento ao aplicar os critérios de reconhecimento às circunstâncias
específicas da entidade.
Assinale a alternativa correta.
a) Apenas as afirmativas I e III estão corretas
b) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas
c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
e) Apenas a afirmativa II está correta
43. (IBFC/EBSERH/Analista Contábil/2020)
De acordo com a norma Brasileira de Contabilidade Técnica Geral (NGBC TG 16) Estoques, em relação aos
custos de estoque, analise as alternativas abaixo e assinale a correta.
a) Os gastos com armazenamento após a conclusão do produto são incluídos no custo dos estoques até a
sua venda
b) O custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra, os impostos de importação e outros
tributos, exceto os recuperáveis, bem como os custos de transporte, seguro, manuseio e outros diretamente
atribuíveis à aquisição de produtos acabados, materiais e serviços. Descontos comerciais e abatimentos
devem ser deduzidos na determinação do custo de aquisição
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c) O valor anormal de desperdício de materiais, mão de obra ou outros insumos de produção são incluídos
no custo dos estoques
d) Outros custos que não de aquisição, nem de transformação devem ser excluídos nos custos dos estoques,
somente na medida que sejam incorridos para colocar os estoques no seu local e condições atuais
e) Os custos de transformação de estoques excluem os custos diretamente relacionados com as unidades
produzidas ou com as linhas de produção, como pode ser o caso da mão de obra direta, também excluem a
alocação sistemática de custos indiretos, fixos e variáveis
44. (IBFC/EBSERH/Analista Contábil/2020)
A Cia. Olímpia adquiriu em 31/12/x3, mercadorias para serem revendidas à vista, por R$ 198.000,00, inclusos:
os impostos recuperáveis: R$ 31.000,00 e os impostos não recuperáveis: R$ 17.000,00 e pagou seguro no
valor de R$ 13.000,00 referente a aquisição dessas mercadorias. Com base nessas informações, assinale a
alternativa que apresenta o valor reconhecido no estoque referente à compra dessas mercadorias.
a) R$ 180.000,00
b) R$ 150.000,00
c) R$ 167.000,00
d) R$ 154.000,00
e) R$ 198.000,00
Elaborar o Balanço da Empresa Girassol em 31/12/19 conforme as contas abaixo, para responder às questões
de 45 a 49:
Aplicações Financeiras LP: R$ 68.000,00 / CapitalSocial: R$: 400.000,00 / Clientes Nacionais: 150.000,00 /
Adiantamentos a Fornecedores: R$ 25.000,00 / IPI a Recuperar: R$ 40.750,00 / Estoque de Produtos
Acabados: R$ 75.000,00 / Máquinas e Equipamentos: R$ 150.000,00 / Depreciação Máquinas e
Equipamentos.: R$ 52.800,00 / Fundo de Comércio Adquirido: R$ 92.200,00 / / ICMS a Recuperar R$
55.200,00 / / Fornecedores: R$ 102.300,00 / Empréstimos realizados CP: R$ 86.300,00 / IPI a Recolher: R$
37.650,00 Estoque de Matéria-Prima: R$ 56.300,00 / ICMS a Recolher: R$ 32.125,00 / Provisão para Crédito
de Liquidação Duvidosa (PCLD) Nacional: R$ 15.000,00 / Salários a Pagar: R$ 123.200,00 / Empréstimos
realizados LP: R$ 77.000,00 / Estoque Produtos em Processo: R$ 37.500,00 / Provisões para Contingências
Trabalhistas: R$ 65.200,00 / Reserva Legal: R$ 60.000,00 / Lucros Acumulados: R$ 68.375,00 / Caixa: R$
75.000,00 / Clientes estrangeiros: R$ 210.000,00 / Terrenos: R$ 85.000,00.
45. (IBFC/EBSERH/Analista Contábil/2020)
Assinale a alternativa que apresenta o valor do Ativo Não Circulante da Empresa Girassol em 31/12/19.
a) R$ 395.200,00

. Túlio Lages
Aula 00

b) R$ 312.200,00
c) R$ 274.400,00
d) R$ 342.400,00
e) R$ 448.000,00
46. (IBFC/EBSERH/Analista Contábil/2020)
Assinale a alternativa que apresenta o valor do Ativo Circulante da Empresa Girassol em 31/12/19.
a) R$ 684.750,00
b) R$ 709.750,00
c) R$ 613.800,00
d) R$ 724.750,00
e) R$ 499.750,00
47. (IBFC/EBSERH/Analista Contábil/2020)
Assinale a alternativa que apresenta o valor do Passivo Circulante da Empresa Girassol em 31/12/19.
a) R$ 406.575,00
b) R$ 311.800,00
c) R$ 381.575,00
d) R$ 477.525,00
e) R$ 446.775,00
48. (IBFC/EBSERH/Analista Contábil/2020)
Assinale a alternativa que apresenta o valor do Total do Ativo da Empresa Girassol em 31/12/19.
a) R$ 1.053.950,00
b) R$ 958.000,00
c) R$ 1.038.750,00
d) R$ 1.052.150,00
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e) R$ 1.013.750,00
49. (IBFC/EBSERH/Analista Contábil/2020)
Assinale a alternativa que apresenta o valor do Passivo Não Circulante da Empresa Girassol em 31/12/19.
a) R$ 142.200,00
b) R$ 265.400,00
c) R$ 228.500,00
d) R$ 265.600,00
e) R$ 211.975,00

QUESTÕES RESOLVIDAS
31. (IBFC/EBSERH/Analista Contábil/2020)
Em 31/12/16, a empresa Tico e Teco, apresentava as seguintes contas em seu Ativo:
Conta no Banco Premium

R$ 132.000,00

Conta no Banco Paladium

R$ 60.000,00

Caixa e Disponibilidades

R$ 45.000,00

Aplicações de Curto prazo no mercado financeiro, conversíveis em caixa e com risco considerável de
alteração de valor R$ 73.000,00
Depósito vinculado a liquidação de empréstimo de curto prazo R$ 91.500,00
Numerário em trânsito decorrente de remessa para filial

R$ 32.800,00

Dados:
Sabe-se que em 31/12/16, o Banco Paladium estava sendo liquidado.
Com base nas informações apresentadas, assinale a alternativa que apresenta o saldo das disponibilidades
da empresa Tico e Teco em 31/12/16.
a) R$ 282.800,00
b) R$ 209.800,00
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c) R$ 434.300,00
d) R$ 342.800,00
e) R$ 269.800,00
Comentários:
Apenas entram no cálculo das disponibilidades as seguintes rubricas:
Conta no Banco Premium

R$ 132.000,00

Caixa e Disponibilidades

R$ 45.000,00

Numerário em trânsito decorrente de remessa para filial

R$ 32.800,00

Total

R$ 209.800

O saldo no banco Paladium não pode ser considerado como uma disponibilidade, pois o banco está em
liquidação. Concordam que em virtude dessa situação, a empresa pode não receber o valor depositado? Se
o banco está "quebrando", o saldo em conta corrente não pode ser considerado uma disponibilidade.
Depósitos VINCULADOS a operações de curto prazo não são de livre movimentação pela empresa, também
não são disponibilidades, bem com Aplicações de Curto prazo no mercado financeiro, COM risco
considerável de alteração.
Gabarito-->B
32. (IBFC/EBSERH/Analista Contábil/2020)
A empresa Fortuna apresentava a seguinte situação patrimonial em 28/02/17:
Caixa R$ 100.000,00
Contas a Receber R$ 40.000,00
Fornecedores R$ 65.000,00
Empréstimos a Curto Prazo R$ 20.000,00
Capital Social R$ 55.000,00
No mês de Março/17, a empresa Fortuna realizou as seguintes operações:
Data

Operações

02/03/2017

Pagamento de fornecedores R$ 15.000,00.
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15/03/2017
Recebimento de R$ 22.000,00 como adiantamento do cliente Alfa, para entrega de
mercadoria em Maio/17.
18/03/2017

Compra de estoques no valor de R$ 30.000,00, com pagamento à vista.

20/03/2017

Recebimento de R$ 11.000,00 das duplicatas a receber de clientes.

25/03/2017
Venda de parte do estoque por R$ 30.000,00 para receber a prazo. O estoque havia custado
R$ 25.000,00.
30/03/2017

Aumento do Capital no valor de R$ 15.000,00 com entrega de uma moto.

Após o registro das operações no mês de março, assinale a alternativa que apresenta o valor do Ativo Total
da Empresa Fortuna em 31/03/17.
a) R$ 167.000,00
b) R$ 172.000,00
c) R$ 187.000,00
d) R$ 192.000,00
e) R$ 183.000,00
Comentários:
O Saldo Inicial do Ativo da empresa era:
Caixa

R$ 100.000,00

Contas a Receber

R$ 40.000,00

Total

R$ 140.000

Agora, vamos analisar qual o efeito no ativo dos fatos contábeis apresentados:
02/03/2017

Pagamento de fornecedores R$ 15.000,00.

Redução do ativo em R$ 15.000
Recebimento de R$ 22.000,00 como adiantamento do cliente Alfa, para entrega de mercadoria em Maio/17.
Aumento do ativo em R$ 22.000
Compra de estoques no valor de R$ 30.000,00, com pagamento à vista.
Efeito nulo no ativo, pois temos a entrada do estoque e a diminuição do caixa no mesmo valor.
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Recebimento de R$ 11.000,00 das duplicatas a receber de clientes.
Efeito nulo no ativo, pois temos a entrada do numerário e a baixa das duplicatas no mesmo valor.
Venda de parte do estoque por R$ 30.000,00 para receber a prazo. O estoque havia custado R$ 25.000,00.
Aumento do ativo em R$ 30.000 - R$ 25.000 = R$ 5.000
Aumento do Capital no valor de R$ 15.000,00 com entrega de uma moto.
Aumento do ativo em R$ 15.000
Saldo Final do Ativo = 140.000 - 15.000 + 22.000 + 5.000 + 15.000 = R$ 167.000
Gabarito-->A
33. (IBFC/EBSERH/Analista Contábil/2020)
A empresa Moderna possui os seguintes itens patrimoniais:
1. Reserva para Contingência
2. Adiantamento de Clientes
3. Investimentos permanentes para empresas coligadas
4. Adiantamento para Fornecedores
5. Móveis usados pelo setor administrativo da empresa
Assinale a alternativa que apresenta a classificação correta dos itens do Balanço Patrimonial no quadro
acima.
a) 1. Patrimônio Líquido, 2. Ativo Circulante, 3. Investimento, 4. Passivo Circulante e 5. Imobilizado
b) 1. Passivo não circulante, 2. Ativo Circulante, 3. Imobilizado, 4. Ativo Não Circulante e 5. Ativo
Permanente
c) 1. Patrimônio líquido, 2. Passivo Circulante, 3. Investimentos, 4. Ativo Circulante e 5. Imobilizado
d) 1. Ativo circulante, 2. Ativo Não Circulante, 3. Ativo Permanente, 4. Passivo Circulante e 5. Imobilizado
e) 1. Ativo não circulante, 2. Ativo Circulante, 3. Investimento, 4. Passivo Circulante e 5. Imobilizado
Comentários:
Fazendo a correta classificação das contas, vamos encontrar:
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1. Reserva para Contingência ( Patrimônio Líquido - Reserva de Lucro)
2. Adiantamento de Clientes ( Passivo Circulante)
3. Investimentos permanentes para empresas coligadas (Ativo Não Circulante - Investimentos)
4. Adiantamento para Fornecedores (Ativo Circulante)
5. Móveis usados pelo setor administrativo da empresa (Ativo Não Circulante - Imobilizado)
Gabarito-->C
34. (IBFC/EBSERH/Analista Contábil/2020)
A Cia Tubo Certo realizou em 31/12/17, uma venda no valor de R$ 550.000,00. Recebeu R$ 150.000,00 à vista
e o restante será recebido em 31/03/18. Se o cliente Beta tivesse realizado a compra à vista, teria pago R$
490.000,00, porém o cliente optou pelo pagamento com juros. De acordo com essas informações, assinale
a alternativa que apresenta o valor da receita de vendas que a Cia Tubo certo reconheceu em seu resultado
no momento da venda.
a) R$ 490.000,00 e uma receita financeira de R$ 60.000,00
b) R$ 550.000,00
c) R$ 400.000,00
d) R$ 490.000,00
e) R$ 550.000,00 e uma despesa financeira de R$ 60.000,00
Comentários:
A Receita deve ser reconhecida pelo valor presente, isto é, o valor à vista. O ajuste a valor presente deve ser
feito para operações de longo prazo, e, no caso de operações de curto prazo, se o efeito for relevante.
Na questão apresentada, a operação era de curto prazo, mas já temos diferença entre valor a prazo e à vista,
por esse motivo, devemos fazer o ajuste a valor presente de 550.000 - 490.000 = R$ 60.000,00.
Portanto, devemos reconhecer como receita DE VENDAS o valor à vista, R$ 490.000
Contabilização
D - Bancos

R$ 150.000

D - Clientes

R$ 400.000

C - Ajuste a valor presente de clientes (retificadora do ativo)

R$ 60.000
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C - Receita de Venda

R$ 490.000

Gabarito-->D
35. (IBFC/EBSERH/Analista Contábil/2020)
A Cia. Pet & Shop é uma empresa comercial, que apresenta os seguintes dados em seu
Demonstrativo de Resultado do Exercício:
Receita Bruta: R$ 123.600,00, está contido o ICMS pela alíquota de 18%. Não teve outras deduções sobre a
receita além de um abatimento de R$ 10.200,00. Seu custo foi de R$ 33.220, as despesas financeiras foram
de R$ 7.800, as de vendas R$ 8.100 e as administrativas de R$ 2.500. As receitas financeiras foram R$ 3.850.
A empresa teve outras receitas operacionais de R$ 2.750. A alíquota de Imposto de Renda incidente sobre o
lucro é de 25% e a alíquota de CSLL sobre o lucro é de 9%.
Assinale a alternativa que apresenta o Lucro antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o
Lucro e o Lucro Líquido do exercício, respectivamente.
a) R$ 43.382,00 e R$ 32.262,12
b) R$ 46.132,00 e R$ 30.447,12
c) R$ 45.882,00 e R$ 32.262,12
d) R$ 47.332,00 e R$ 30.447,12
e) R$ 51.182,00 e R$ 32.262,12
Comentários:
Demonstração do Resultado do Exercício
Receita Bruta
R$ 123.600,00
(-) ICMS sobre vendas 18%
-R$ 22.248,00
(-) Abatimento
-R$ 10.200,00
(-) CMV
-R$ 33.220,00
(-) Despesas Financeiras
-R$ 7.800,00
(-) Despesas de Vendas
-R$ 8.100,00
(-) Despesas Administrativas
-R$ 2.500,00
(+) Receitas Financeiras
R$ 3.850,00
(+) Outras Receitas Operacionais R$ 2.750,00
Lucro Antes do IR e CSLL
R$ 46.132,00
(-) IR/CSLL (34%)
-R$ 15.684,88
Lucro Líquido
R$ 30.447,12
Gabarito-->B
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36. (IBFC/EBSERH/Analista Contábil/2020)
A empresa Bulldog, apresenta os seguintes dados para seu Demonstrativo de Resultado do Período em
31/12/16: Receita Bruta: 550.000,00, as devoluções representam 6% da receita bruta, o ICMS calculado foi
de 18% da receita bruta, o custo foi de R$ 130.000,00, as despesas financeiras líquidas foram de R$ 46.500,
as despesas de vendas são contabilizadas exatamente à base de 10% da Receita Líquida, as despesas
administrativas totalizaram o valor de R$ 15.000,00 e no cálculo do Imposto de Renda considerou-se a
alíquota de 15%.
Assinale a alternativa que apresenta o Lucro bruto e o Lucro antes do Imposto de Renda.
a) R$ 321.000,00 e R$ 214.400,00
b) R$ 288.000,00 e R$ 231.200,00
c) R$ 321.000,00 e R$ 260.900,00
d) R$ 288.000,00 e R$ 199.700,00
e) R$ 288.000,00 e R$ 184.700,00
Comentários:
CABE RECURSO! Pessoal, para chegarmos ao gabarito da banca, temos que fazer o seguinte cálculo:
Demonstração do Resultado do Exercício
Receita Bruta
R$ 550.000,00
(-) Devoluções de Vendas (6% DE 550.000)
-R$ 33.000,00
(-) ICMS sobre vendas 18% de (550.000)
-R$ 99.000,00
Receita Líquida
R$
418.000,00
(-) CMV
-R$ 130.000,00
Lucro Bruto
R$ 288.000,00
(-) Despesas Financeiras
-R$ 46.500,00
(-) Despesas de Vendas = 10% de R$ 418.000 -R$ 41.800,00
(-) Despesas Administrativas
-R$ 15.000,00
Lucro Antes do IR e CSLL
R$ 184.700,00
(-) IR (15%)
-R$ 62.798,00
Lucro Líquido
R$ 121.902,00
Com isso encontramos como gabarito a letra E. Mas esse cálculo não está correto, pois a devolução de
vendas deve afetar o cálculo do ICMS sobre vendas, ou seja, em nossa opinião a DRE correta seria:
Demonstração do Resultado do Exercício
Receita Bruta
R$ 550.000,00
(-) Devoluções de Vendas (6% DE 550.000)
-R$ 33.000,00
(-) ICMS sobre vendas 18% de (550.000 - 33.000) -R$ 93.060,00
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Receita Líquida
(-) CMV
Lucro Bruto
(-) Despesas Financeiras
(-) Despesas de Vendas = 10% de R$ 423.940
(-) Despesas Administrativas
Lucro Antes do IR e CSLL
(-) IR (15%)
Lucro Líquido

R$
-R$
R$
-R$
-R$
-R$
R$
-R$
R$

423.940,00
130.000,00
293.940,00
46.500,00
42.394,00
15.000,00
190.046,00
64.615,64
125.430,36

Como não há resposta correta, a questão deve ser anulada.
Gabarito preliminar: E
37. (IBFC/EBSERH/Analista Contábil/2020)
Sabendo-se que o Lucro depois do Imposto de Renda da Cia Vamos em frente foi de R$ 1.215.000,00 em
31/12/17, e que o estatuto prevê participações de empregados em 5%, Administração em 15% e debêntures
em 10%, calcule o Lucro Líquido do Exercício e assinale a alternativa correta.
a) R$ 850.500,00
b) R$ 911.250,00
c) R$ 1.032.750,00
d) R$ 874.800,00
e) R$ 1.069.200,00
Comentários:
CABE RECURSO!!!
Nesse tipo de questão, devemos lembrar que há uma prioridade para a distribuição das participações
estatutárias sobre o Lucro: D-E-A-P-F
Resultado após o Imposto de Renda e antes das participações
(-) Participações estatutárias sobre o lucro
Debenturistas
Empregados
Administradores
Partes beneficiárias
Fundo de assistência/previdência a empregados
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Atenção! Devemos seguir a ordem de participações definida acima, sendo que cada
participação diminui a base de cálculo da participação seguinte. É muito importante que
isso fique claro!
A apuração das participações estatutárias sobre o Lucro deveria ser assim:
Lucro antes das participações
Base de cálculo dos debenturistas
(-) Participação dos debenturistas (10%)
Base de cálculo dos empregados
(-) Participação dos empregados (5%)
Base de cálculo dos administradores
(-) Participação dos administradores (15%)

R$1.215.000,00
R$1.215.000,00
-R$121.500,00
R$1.093.500,00
-R$54.675,00
R$1.038.825,00
-R$155.823,75

Agora, vamos apurar o Lucro Líquido
R$ 1.215.000,00
Lucro antes das participações
(-) Participação dos debenturistas (10%) -R$ 121.500,00
-R$
54.675,00
(-) Participação dos empregados (5%)
(-) Participação dos administradores
-R$ 155.823,75
(15%)
Lucro Líquido
R$
883.001,25
Mas não temos esse gabarito; a banca considerou o cálculo diretamente sobre a mesma base de cálculo,
com isso ficamos assim:
Lucro antes das participações
Base de cálculo dos debenturistas
(-) Participação dos debenturistas (10%)
Base de cálculo dos empregados
(-) Participação dos empregados (5%)
Base de cálculo dos administradores
(-) Participação dos administradores (15%)

R$1.215.000,00
R$1.215.000,00
-R$121.500,00
R$1.215.000,00
-R$60.750,00
R$1.215.000,00
-R$182.250,00

Com isso, o Lucro Líquido seria:
Lucro antes das participações
(-) Participação dos debenturistas (10%)
(-) Participação dos empregados (5%)
(-) Participação dos administradores (15%)
Lucro Líquido

R$ 1.215.000,00
-R$ 121.500,00
-R$
60.750,00
-R$ 182.250,00
R$ 850.500,00

Mas essa forma de cálculo é absurda!!!! A questão tem que ser anulada.
Gabarito: A
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38. (IBFC/EBSERH/Analista Contábil/2020)
De acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade Técnica Geral (NBC TG04) Ativo intangível, em relação
a identificação dos ativos intangíveis, analise as alternativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) A definição de ativo intangível requer que ele seja identificável, para diferenciá-lo do ágio derivado da
expectativa de rentabilidade futura que é o Goodwill.
( ) Um ativo satisfaz o critério de identificação, em termos de definição de um ativo intangível quando
resultar de direitos contratuais ou outros direitos legais, exclusivamente quando tais direitos possam ser
transferíveis ou separáveis da entidade ou de outros direitos ou obrigações.
( ) Um ativo satisfaz o critério de identificação, em termos de definição de um ativo intangível quando puder
ser separado da entidade e vendido, transferido, licenciado, alugado, ou trocado, individualmente ou junto
com um contrato, ativo ou passivo relacionado, independente da intenção de uso pela entidade.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
a) F,V,V
b) V,V,V
c) V,F,V
d) V,V,F
e) F,V,F
Comentários:
Vamos analisar cada item:
( ) A definição de ativo intangível requer que ele seja identificável, para diferenciá-lo do ágio derivado da
expectativa de rentabilidade futura que é o Goodwill. Item correto, de acordo com o item 11 do CPC 04.
( ) Um ativo satisfaz o critério de identificação, em termos de definição de um ativo intangível quando
resultar de direitos contratuais ou outros direitos legais, exclusivamente quando tais direitos possam ser
transferíveis ou separáveis da entidade ou de outros direitos ou obrigações. Errado, o CPC 04 fala que
independentemente de tais direitos serem transferíveis ou separáveis da entidade ou de outros direitos e
obrigações.
( ) Um ativo satisfaz o critério de identificação, em termos de definição de um ativo intangível quando puder
ser separado da entidade e vendido, transferido, licenciado, alugado, ou trocado, individualmente ou junto
com um contrato, ativo ou passivo relacionado, independente da intenção de uso pela entidade. Item
correto, de acordo com o item 12, b, do CPC 04.
Gabarito:C

. Túlio Lages
Aula 00

39. (IBFC/EBSERH/Analista Contábil/2020)
De acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade Técnica Geral (NBC TG04) Ativo intangível, em relação
ao controle dos ativos intangíveis, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.
I. O conhecimento de mercado e o técnico podem gerar benefícios econômicos futuros.
II. A entidade controla um ativo quando obtém o poder de obter benefícios econômicos futuros gerados
pelo recurso subjacente e de restringir o acesso de terceiros a esses benefícios.
III. O controle da entidade sobre os eventuais benefícios econômicos futuros gerados pelo pessoal
especializado e pelo treinamento é suficiente para que esses itens se enquadrem na definição de ativo
intangível.
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas
d) As afirmativas I, II e III estão corretas
e) Apenas a afirmativa II está correta
Comentários:
Comentando cada alternativa:
I. O conhecimento de mercado e o técnico podem gerar benefícios econômicos futuros. Correto, de acordo
com o item 14 do CPC 04.
II. A entidade controla um ativo quando obtém o poder de obter benefícios econômicos futuros gerados
pelo recurso subjacente e de restringir o acesso de terceiros a esses benefícios. Correto, essa é a definição
de controle prevista no item 13 do CPC 04.
III. O controle da entidade sobre os eventuais benefícios econômicos futuros gerados pelo pessoal
especializado e pelo treinamento é suficiente para que esses itens se enquadrem na definição de ativo
intangível. Item bem interessante do CPC 04, mas o pronunciamento afirma o seguinte:
15. A entidade pode dispor de equipe de pessoal especializado e ser capaz de identificar
habilidades adicionais que gerarão benefícios econômicos futuros a partir do treinamento.
A entidade pode também esperar que esse pessoal continue a disponibilizar as suas
habilidades. Entretanto, o controle da entidade sobre os eventuais benefícios
econômicos futuros gerados pelo pessoal especializado e pelo treinamento é insuficiente
para que esses itens se enquadrem na definição de ativo intangível. Por razão
semelhante, raramente um talento gerencial ou técnico específico atende à definição
de ativo intangível, a não ser que esteja protegido por direitos legais sobre a sua
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utilização e obtenção dos benefícios econômicos futuros, além de se enquadrar nos
outros aspectos da definição.
Ou seja, o controle sobre os benefícios econômicos oriundos pelo pessoal não e suficiente para que esses
itens se enquadrem na definição de ativo intangível. Errado.
Gabarito-->A
40. (IBFC/EBSERH/Analista Contábil/2020)
A Empresa Tudo junto e misturado apresenta as seguintes informações no seu Balanço Patrimonial em
31/12/X1:
Processo

Valor Estimado

Probabilidade de Perda do Processo

Ações Trabalhistas

R$ 3.450.000,00

Provável

Ação Fiscal ICMS

R$ 1.900.000,00

Possível

Processo Ambiental

R$ 2.420.000,00

Possível

Ação Fiscal - IPTU

R$ 938.000,00

Provável

Sabe-se que esses valores foram passados pelo departamento jurídico da Empresa Tudo junto e Misturado,
relativo a todos os processos movidos contra a empresa.
Com base nas informações apresentadas e na Norma Brasileira de Contabilidade Técnica Geral NBC TG 25
(R2), assinale a alternativa que apresenta o valor a ser evidenciado como provisão no passivo no Balanço
Patrimonial da empresa Tudo junto e Misturado em 31/12/X1.
a) R$ 4.320.000,00
b) R$ 4.388.000,00
c) R$ 8.708.000,00
d) R$ 3.450.000,00
e) R$ 2.420.000,00
Comentários:
Apenas as perdas consideradas PROVÁVEIS serão provisionadas pela empresa:
Processo

Valor Estimado

Probabilidade de Perda do Processo

Ações Trabalhistas

R$ 3.450.000,00

Provável
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Ação Fiscal - IPTU

R$ 938.000,00

Total

r$ 4.388.000,00

Provável

Gabarito-->B
41. (IBFC/EBSERH/Analista Contábil/2020)
De acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade Técnica Geral (NBC TG 27) Ativo Imobilizado, em
relação a definição de ativo imobilizado, analise as alternativas abaixo e assinale a alternativa correta.
a) É o item intangível que se espera usar por apenas um período
b) É o item intangível que é mantido para uso exclusivo na produção
c) É o ativo intangível que se espera utilizar por mais de um período
d) Corresponde aos direitos incorpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercidos
com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o
controle desses bens
e) É o item tangível que é mantido para uso na produção ou fornecimento de mercadorias ou serviços, para
aluguel a outros, ou para fins administrativos.
Comentários:
A questão cobrou a definição de Ativo Imobilizado que está no CPC 27:
É o item tangível que é mantido para uso na produção ou fornecimento de mercadorias ou serviços, para
aluguel a outros, ou para fins administrativos.
Gabarito: E
42. (IBFC/EBSERH/Analista Contábil/2020)
De acordo com a norma Brasileira de Contabilidade Técnica Geral (NGBC TG 27) Ativo Imobilizado, analise
as afirmativas a seguir e verifique quais fazem parte das condições para que um item seja reconhecido como
um ativo imobilizado.
I. O custo de um item poder ser mensurado confiavelmente.
II. A entidade deve avaliar, segundo esse princípio de reconhecimento, todos os seus custos de ativos
imobilizados, no momento em que eles são incorridos.
III. Não é necessário exercer julgamento ao aplicar os critérios de reconhecimento às circunstâncias
específicas da entidade.
Assinale a alternativa correta.
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a) Apenas as afirmativas I e III estão corretas
b) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas
c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
e) Apenas a afirmativa II está correta
Comentários:
Vamos analisar cada alternativa:
I. O custo de um item poder ser mensurado confiavelmente. Correto! A mensuração confiável é critério de
reconhecimento para qualquer ativo, incluindo o Imobilizado. O CPC 27 afirma que:
7. O custo de um item de ativo imobilizado deve ser reconhecido como ativo se, e apenas
se:
(a) for provável que futuros benefícios econômicos associados ao item fluirão para a
entidade; e
(b) o custo do item puder ser mensurado confiavelmente.
II. A entidade deve avaliar, segundo esse princípio de reconhecimento, todos os seus custos de ativos
imobilizados, no momento em que eles são incorridos. Correto, questão literal, prevista no item 10 do CPC
27.
III. Não é necessário exercer julgamento ao aplicar os critérios de reconhecimento às circunstâncias
específicas da entidade. Errado, julgamento profissional é uma das bases do reconhecimento de itens
patrimoniais. O CPC 27 afirma que o Pronunciamento não prescreve a unidade de medida para o
reconhecimento, ou seja, aquilo que constitui um item do ativo imobilizado. Assim, é necessário exercer
julgamento ao aplicar os critérios de reconhecimento às circunstâncias específicas da entidade.
Gabarito-->C
43. (IBFC/EBSERH/Analista Contábil/2020)
De acordo com a norma Brasileira de Contabilidade Técnica Geral (NGBC TG 16) Estoques, em relação aos
custos de estoque, analise as alternativas abaixo e assinale a correta.
a) Os gastos com armazenamento após a conclusão do produto são incluídos no custo dos estoques até a
sua venda
b) O custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra, os impostos de importação e outros
tributos, exceto os recuperáveis, bem como os custos de transporte, seguro, manuseio e outros diretamente
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atribuíveis à aquisição de produtos acabados, materiais e serviços. Descontos comerciais e abatimentos
devem ser deduzidos na determinação do custo de aquisição
c) O valor anormal de desperdício de materiais, mão de obra ou outros insumos de produção são incluídos
no custo dos estoques
d) Outros custos que não de aquisição, nem de transformação devem ser excluídos nos custos dos estoques,
somente na medida que sejam incorridos para colocar os estoques no seu local e condições atuais
e) Os custos de transformação de estoques excluem os custos diretamente relacionados com as unidades
produzidas ou com as linhas de produção, como pode ser o caso da mão de obra direta, também excluem a
alocação sistemática de custos indiretos, fixos e variáveis.
Comentários:
Pessoal, o nosso gabarito é a alternativa "B", de bravo.
a) Os gastos com armazenamento após a conclusão do produto são incluídos no custo dos estoques até a
sua venda. Errado, os gastos com armazenamento após a conclusão do produto são contabilizados como
DESPESAS do período e não como custo.
b) O custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra, os impostos de importação e outros
tributos, exceto os recuperáveis, bem como os custos de transporte, seguro, manuseio e outros diretamente
atribuíveis à aquisição de produtos acabados, materiais e serviços. Descontos comerciais e abatimentos
devem ser deduzidos na determinação do custo de aquisição. Correto, de acordo com o CPC 16, item 11.
c) O valor anormal de desperdício de materiais, mão de obra ou outros insumos de produção são incluídos
no custo dos estoques. Errado, perdas anormais são tratadas como DESPESAS, enquanto que as perdas
normais entram no custo.
d) Outros custos que não de aquisição, nem de transformação devem ser excluídos nos custos dos estoques,
somente na medida que sejam incorridos para colocar os estoques no seu local e condições atuais. Errado,
o CPC 16 afirma que esses custos são INCLUÍDOS no custo e não excluídos, vejam.
15. Outros custos que não de aquisição nem de transformação devem ser incluídos nos
custos dos estoques somente na medida em que sejam incorridos para colocar os estoques
no seu local e na sua condição atuais. Por exemplo, pode ser apropriado incluir no custo
dos estoques gastos gerais que não sejam de produção ou os custos de desenho de
produtos para clientes específicos.
e) Os custos de transformação de estoques excluem os custos diretamente relacionados com as unidades
produzidas ou com as linhas de produção, como pode ser o caso da mão de obra direta, também excluem
a alocação sistemática de custos indiretos, fixos e variáveis. Item 16 do CPC 16, os custos de transformação
de estoques incluem os custos diretamente relacionados com as unidades produzidas ou com as linhas de
produção, como pode ser o caso da mão de obra direta.
Gabarito-->B
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44. (IBFC/EBSERH/Analista Contábil/2020)
A Cia. Olímpia adquiriu em 31/12/x3, mercadorias para serem revendidas à vista, por R$ 198.000,00, inclusos:
os impostos recuperáveis: R$ 31.000,00 e os impostos não recuperáveis: R$ 17.000,00 e pagou seguro no
valor de R$ 13.000,00 referente a aquisição dessas mercadorias. Com base nessas informações, assinale a
alternativa que apresenta o valor reconhecido no estoque referente à compra dessas mercadorias.
a) R$ 180.000,00
b) R$ 150.000,00
c) R$ 167.000,00
d) R$ 154.000,00
e) R$ 198.000,00
Comentários:
CABE RECURSO. De acordo com o CPC 16, afirma que "o custo de aquisição dos estoques compreende o
preço de compra, os impostos de importação e outros tributos (exceto os recuperáveis junto ao fisco), bem
como os custos de transporte, seguro, manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição de produtos
acabados, materiais e serviços. Descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes devem ser
deduzidos na determinação do custo de aquisição. (Alterado pela Revisão CPC 01).
Assim sendo, o custo do estoque, na questão apresentada é de:
Preço da Mercadoria
(-) Imposto Recuperável
(+) Seguro
Custo do Estoque

R$ 198.000,00
-R$ 31.000,00
R$ 13.000,00
R$ 180.000,00

Porém, o gabarito apontado pela banca foi D, isto é, 154.000. Para chegarmos a esse valor, temos que
excluir o valor dos seguros pagos do custo do estoque, o que não faz sentido algum. Deve ter ocorrido algum
erro de divulgação de gabarito, só pode.
Preço da Mercadoria
(-) Imposto Recuperável
(-) Seguro
Custo do Estoque

R$ 198.000,00
-R$ 31.000,00
-R$ 13.000,00
R$ 154.000,00

Gabarito-->D (deve ser alterado para A).
Elaborar o Balanço da Empresa Girassol em 31/12/19 conforme as contas abaixo, para responder às questões
de 45 a 49:
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Aplicações Financeiras LP: R$ 68.000,00 / CapitalSocial: R$: 400.000,00 / Clientes Nacionais: 150.000,00
/Adiantamentos a Fornecedores: R$ 25.000,00 / IPI a Recuperar: R$ 40.750,00 / Estoque de Produtos
Acabados: R$ 75.000,00 / Máquinas e Equipamentos: R$ 150.000,00 / Depreciação Máquinas e
Equipamentos.: R$ 52.800,00 / Fundo de Comércio Adquirido: R$ 92.200,00 / / ICMS a Recuperar R$
55.200,00 / / Fornecedores: R$ 102.300,00 / Empréstimos realizados CP: R$ 86.300,00 / IPI a Recolher: R$
37.650,00 Estoque de Matéria-Prima: R$ 56.300,00 / ICMS a Recolher: R$ 32.125,00 / Provisão para Crédito
de Liquidação Duvidosa (PCLD) Nacional: R$ 15.000,00 / Salários a Pagar: R$ 123.200,00 / Empréstimos
realizados LP: R$ 77.000,00 / Estoque Produtos em Processo: R$ 37.500,00 / Provisões para Contingências
Trabalhistas: R$ 65.200,00 / Reserva Legal: R$ 60.000,00 / Lucros Acumulados: R$ 68.375,00 / Caixa: R$
75.000,00 / Clientes estrangeiros: R$ 210.000,00 / Terrenos: R$ 85.000,00.
45. (IBFC/EBSERH/Analista Contábil/2020)
Assinale a alternativa que apresenta o valor do Ativo Não Circulante da Empresa Girassol em 31/12/19.
a) R$ 395.200,00
b) R$ 312.200,00
c) R$ 274.400,00
d) R$ 342.400,00
e) R$ 448.000,00
Comentários:
As contas que integram o Ativo Não Circulante são:
Aplicações Financeiras LP
Máquinas e Equipamentos
(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos
Fundo de Comércio Adquirido
Terrenos
Total

R$
R$
-R$
R$
R$
R$

68.000,00
150.000,00
52.800,00
92.200,00
85.000,00
342.400,00

Gabarito-->D
46. (IBFC/EBSERH/Analista Contábil/2020)
Assinale a alternativa que apresenta o valor do Ativo Circulante da Empresa Girassol em 31/12/19.
a) R$ 684.750,00
b) R$ 709.750,00
c) R$ 613.800,00

. Túlio Lages
Aula 00

d) R$ 724.750,00
e) R$ 499.750,00
Comentários:
CABE RECURSO
Pessoal, para chegarmos o gabarito da banca temos que fazer o seguinte cálculo:
Clientes Nacionais
Adiantamentos a Fornecedores:
IPI a Recuperar
Estoque de Produtos Acabados:
ICMS a Recuperar
Estoque de Matéria-Prima

R$ 150.000,00
R$ 25.000,00
R$ 40.750,00
R$ 75.000,00
R$ 55.200,00
R$ 56.300,00

Provisão para Crédito de
Liquidação Duvidosa (PCLD) Nacional
Estoque Produtos em Processo:
Caixa
Clientes estrangeiros:
Total do Ativo Circulante

-R$ 15.000,00
R$ 37.500,00
R$ 75.000,00
R$ 210.000,00
R$ 709.750,00

Mas há um erro grave nesse gabarito, antes de apurarmos o total do Ativo Circulante, temos que fazer a
compensação de saldos de Impostos a Recuperar/Recolher. E lançamos no balanço apenas a diferença:
IPI a Recuperar: R$ 40.750,00
(-) IPI a Recolher: R$ 37.650,00
Saldo de IPI a Recuperar = R$ 3.100
ICMS a Recuperar = R$ 55.200,00
(-) ICMS a Recolher: R$ 32.125,00
Saldo de ICMS a recuperar = R$ 23.705
Portanto, o valor correto do Ativo Circulante é:
Clientes Nacionais
Adiantamentos a Fornecedores:
IPI a Recuperar
Estoque de Produtos Acabados:

R$ 150.000,00
R$ 25.000,00
R$ 3.100,00
R$ 75.000,00
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ICMS a Recuperar
Estoque de Matéria-Prima
Provisão para Crédito de
Liquidação Duvidosa (PCLD) Nacional
Estoque Produtos em Processo:
Caixa
Clientes estrangeiros:
Total do Ativo Circulante

R$ 23.705,00
R$ 56.300,00
-R$ 15.000,00
R$ 37.500,00
R$ 75.000,00
R$ 210.000,00
R$ 640.605,00

Gabarito provisório: B (Solicitamos anulação)
47. (IBFC/EBSERH/Analista Contábil/2020)
Assinale a alternativa que apresenta o valor do Passivo Circulante da Empresa Girassol em 31/12/19.
a) R$ 406.575,00
b) R$ 311.800,00
c) R$ 381.575,00
d) R$ 477.525,00
e) R$ 446.775,00
Comentários:
CABE RECURSO!!!!! Pessoal, a banca cometeu mais um vacilo em nosso entendimento. Para chegarmos
ao gabarito da banca, temos que classificar no Passivo Circulante as seguintes contas:
Fornecedores:

R$102.300,00

Empréstimos realizados CP

R$86.300,00

IPI a Recolher

R$37.650,00

ICMS a Recolher:

R$32.125,00

Salários a Pagar:

R$123.200,00

Total

R$381.575,00

Temos alguns problemas nessa apuração. A banca considerou que Provisões para Contingências
Trabalhistas seria um Passivo Não Circulante. Como a questão não disse que a Provisão era de curto ou
longo prazo, ela DEVERIA ser classificada como Passivo Circulante.
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Além do mais, temos a questão da compensação do ICMS e do IPI a recuperar e a recolher. O Passivo
Circulante dessa empresa correto é:
Fornecedores:
Empréstimos realizados CP
Salários a Pagar:
Provisões para Contingências Trabalhistas:
TOTAL

R$
R$
R$
R$
R$

102.300,00
86.300,00
123.200,00
65.200,00
377.000,00

Gabarito-->C
48. (IBFC/EBSERH/Analista Contábil/2020)
Assinale a alternativa que apresenta o valor do Total do Ativo da Empresa Girassol em 31/12/19.
a) R$ 1.053.950,00
b) R$ 958.000,00
c) R$ 1.038.750,00
d) R$ 1.052.150,00
e) R$ 1.013.750,00
Comentários:
Cabe RECURSO!!!!
Para encontrarmos o gabarito da banca temos que considerar o valor errado do Ativo Circulante, sem fazer
a compensação de débitos e créditos dos tributos não cumulativos. Vejam:
Total do Ativo = Ativo Circulante + Ativo Não Circulante = R$ 709.750,00 + R$ 342.400,00 = R$1.052.150,00.
Mas o gabarito correto deveria ser R$ 640.605,00 + R$ 342.400,00 = R$
deveria ser anulada.
Gabarito Provisório : D

983.005,00, por isso, a questão

49. (IBFC/EBSERH/Analista Contábil/2020)
Assinale a alternativa que apresenta o valor do Passivo Não Circulante da Empresa Girassol em 31/12/19.
a) R$ 142.200,00
b) R$ 265.400,00
c) R$ 228.500,00
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d) R$ 265.600,00
e) R$ 211.975,00
Comentários:
Cabe RECURSO!!!!
A banca considerou que Provisões para Contingências Trabalhistas seria uma conta de Passivo Não
Circulante, o que já expusemos ser errado. O Passivo Não Circulante dessa empresa é de R$ 77.000, em
virtude do Empréstimo de Longo Prazo.
A banca considerou R$ 77.000 + R$ 62.500 = R$ 142.200,00, mas a questão deve ser anulada.
Gabarito: A
É isso pessoal, espero que tenham gostado dos comentários e que a banca anule as questões erradas!!!!

Siga nossas redes sociais (@profjuliocardozo)! Um forte abraço!!

