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Simulado Exame CFC 

 

Nome:  
___________________________________________________________________________________ 
 

 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO EXCLUSIVO 
 

1 – Este simulado conta com questões focadas no concurso do 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, com alternativas A, B, C, D. 

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-Exame-CFC-16-02-20 
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CONTABILIDADE GERAL 
 
01. Uma empresa pagou em 1/2/20x2 a importância 

de $ 7.200,00 em seguro, o qual tem vigência por 
12 meses, a partir da data em que ocorreu o 
pagamento. É correto afirmar que o montante que 
constará em Despesas de Seguros Pagos 
Antecipadamente (Ativo), em 31 de agosto de 
20x2, é de: 

 a) $ 4.200,00. 

 b) $ 3.000,00. 

 c) $ 7.200,00. 

 d) $ 3.600,00 
 
02. Nas demonstrações financeiras das sociedades 

anônimas, as contas semelhantes poderão ser 
agrupadas e os pequenos saldos poderão ser 
agregados, desde que indicada a sua natureza e não 
ultrapassem 

a)  0,1 do valor do respectivo grupo de contas. 

b)  0,2 do valor do respectivo grupo de contas. 

c)  0,3 do valor do respectivo grupo de contas. 

d)  0,4 do valor do respectivo grupo de contas. 
 
03. São obrigatórias para todas as sociedades 

anônimas as seguintes demonstrações contábeis: 

a) Demonstração dos Lucros ou Prejuízos 
Acumulados e Balanço Patrimonial. 

b) Demonstração dos Fluxos de Caixa e 
Demonstração do Valor Adicionado. 

c) Demonstração das Mutações do Patrimônio 
Líquido e Balanço Patrimonial. 

d) Demonstração dos Fluxos de Caixa e 
Demonstração do Resultado do Exercício. 

 
04. Identifique os custos de aquisição de 

mercadoria, em determinado período, com as 
seguintes informações: 

• Valor da Mercadoria: R$ 10.000,00 (valor 
líquido dos tributos); 

• Frete na compra: R$ 2.000,00 (valor líquido 
dos tributos); 

• Tributos Recuperáveis: R$ 1.000,00; 

• Tributos Não Recuperáveis: R$ 1.000,00. 

a)  R$ 10.000,00. 

b)  R$ 12.000,00. 

c)  R$ 13.000,00. 

d)  R$ 14.000,00. 
 

05. A Cia. Coruja é controlada pela Cia. Estrategy, 
que tem 75% de seu capital social. No final do 
exercício de 20x3, a Cia. Coruja registrou um lucro 
líquido do exercício de R$ 850.000,00 na sua 
Demonstração de Resultado. A controlada também 
aumentou seu capital em R$ 100.000,00 no 
exercício, sendo que a Cia. Estrategy e todos os 
acionistas minoritários subscreveram e 
integralizaram a parte que lhes era 
correspondente nesse aumento. No mesmo 
exercício, ao efetuar a avaliação do investimento 
pela equivalência patrimonial, a controladora 
registrou um resultado positivo de equivalência 
patrimonial, em R$, de: 

a) 712.500,00. 

b) 462.500,00. 

c) 562.500,00. 

d) 637.500,00. 
 
06. Os seguintes dados foram extraídos do Balanço 

Patrimonial e da Demonstração de Resultado da 
Cia. Bila Bilu, 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. 
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07. O índice de liquidez corrente da Cia. Julio 
Cardozo, referente ao exercício encerrado em 
31.12.20x3, foi 1,75. O índice de liquidez seca, no 
mesmo período, foi 1,6. A companhia apresenta no 
seu ativo circulante as seguintes contas: Caixa e 
Equivalentes-Caixa, Recebíveis e Estoques. Se o 
Passivo Circulante foi igual a R$ 2.000.000,00 em 
31.12.2013, o valor dos estoques da companhia 
nessa mesma data equivaleu, em R$, a: 

a) 420.000,00 

b) 280.000,00. 

c) 345.000,00. 

d) 300.000,00. 
 
08. Considere os dados seguintes, hipoteticamente 

extraídos de uma folha de pagamento da empresa 
Amo Contabilidade S/A:  

Descrição  

$ Salário normal 10.000  

INSS parte empresa e terceiros 3.700  

Horas extras 1.700  

INSS retido dos segurados 1.500  

Descanso semanal remunerado 1.000  

Salário maternidade 900  

Mensalidade sindical 500  

Imposto de renda retido na fonte 400  

Adicional noturno 300  

Salário-família 200  

O valor do INSS a recolher será de  

a) $ 5.200.  

b) $ 4.100.  

c) $ 3.700.  

d) $ 2.800.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Considere as contas extraídas da Demonstração do 
Resultado da Blue Dream Produtos e Serviços Ltda, 
apresentadas abaixo: 

 

 
 
 
09. O Lucro Bruto apurado em 31/12/2016 pela da 

Blue Dream Produtos e Serviços Ltda. foi, em reais, 

a) 930.000,00. 

b) 885.000,00. 

c) 195.200,00. 

d) 861.000,00. 
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10. Assinale a alternativa que indica o valor do 
Patrimônio Líquido da empresa Quase Nada S/A, 
em 31 de dezembro de 2013, 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 Acumulados    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. 
 
11. Com base na DVA – Demonstração de Valor 

Adicionado da Cia Mundo Premium S/A, analise as 
afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. 
Uma determinada sociedade empresarial, 
tributada pelo lucro real, e que não apresentava 
estoque inicial, realizou as seguintes operações 
com mercadorias: 

I. Aquisição de 1.000 unidades de mercadorias 
pelo valor total de R$120.000,00, incluso 
27,25% de impostos sobre a compra. 

II. Venda de 800 unidades de mercadorias por 
R$150.000,00, incluso na venda 27,25% de 
impostos. 

O valor adicionado a distribuir destas transações foi 
de: 

a) R$54.000,00 

b) R$39.285,00 

c) R$70.000,00 

d) R$109,125,00 
 
 

PRONUNCIMENTOS CONTÁBEIS 
 
12. Uma empresa industrial vendeu um 

equipamento usado por R$ 400.000, para 
pagamento em seis meses, com juros implícitos de 
1,0% ao mês. A transação transcorreu em 
condições normais de mercado. Considerando 0,94 
como valor aproximado para 1,01-6 e os dizeres da 
NBC TG 12 – Ajuste a Valor Presente, assinale a 
opção correspondente à contabilização inicial da 
transação pelo vendedor.  

a)  
D – contas a receber R$ 400.000 
C – receita de capital R$ 400.000 
 
b)  
D – contas a receber R$ 400.000 
C – receita de juros R$ 25.000 
C – receita de capital R$ 375.000 
 
c)  
D – contas a receber R$ 375.000 
C – juros ativos a transcorrer R$ 25.000 
C – receita de capital R$ 400.000 
 
d)  
D – contas a receber R$ 400.000 
C – juros ativos a transcorrer R$ 24.000 
C – receita de capital R$ 376.000 
 
13. Conforme a legislação vigente, especialmente o 

que reza a NBC TG 26 – Apresentação das 
Demonstrações Contábeis e a NBC TG 36 – 
Demonstrações Consolidadas, no balanço 
patrimonial consolidado, a participação dos 
acionistas não controladores é apresentada, de 
forma destacada, no 

a) ativo circulante. 
b) ativo não circulante. 
c) passivo circulante. 
d) patrimônio líquido. 
 
14. De acordo com a legislação vigente, à luz da NBC 

TG 15 – Combinação de Negócios, em uma 
combinação de negócios sem a presença de 
transações forçadas, o adquirente deve mensurar 
os ativos identificáveis adquiridos e os passivos 
assumidos 

a) pelos custos históricos. 
b) pelos custos correntes corrigidos na data da 

operação. 
c) pelos valores justos na data da aquisição. 
d) com base na correção integral das demonstrações 

contábeis. 
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15. Um técnico tributário, ao analisar ações judiciais 
nas quais a empresa XYZ S.A. figura como ré, 
identificou um processo decorrente de uma 
autuação fiscal no valor total de R$ 1.000.000 e 
cujo julgamento final estava próximo. 
Considerando que a perda do processo pela XYZ 
S.A. era provável, os advogados da empresa e 
peritos independentes estimaram quatro cenários 
de probabilidades de desembolsos futuros, como 
mostra o quadro seguinte. 

 

 
Nesse caso, com base na NBC TG 25 – Provisões, 

Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, a 
empresa XYZ S.A. deverá reconhecer uma provisão 
de 

a) R$ 300.000,00. 

b) R$ 500.000,00. 

c) R$ 800.000,00. 

d) R$ 1.000.000,00. 
 
16. Um ativo torna-se desvalorizado quando o valor 

contábil excede o valor recuperável. Nesse caso, a 
NBC TG 01 – Redução ao Valor Recuperável de 
Ativos, estabelece que o ágio pago por expectativa 
de rentabilidade futura (goodwill) em combinação 
de negócios deve ser testado a cada 

a) semestre. 

b) ano. 

c) dois anos. 

d) três anos. 
 
17. De acordo com a NBC TG 16 – Estoques, no que 

se refere a estoques, os gastos com o 
armazenamento de soja, que é o produto final da 
entidade empresarial, devem ser registrados nas 
demonstrações contábeis como 

a) produtos acabados. 

b) despesas do exercício. 

c) direitos a receber. 

d) produtos em elaboração. 
 
 
 
 

18. A diretoria de uma entidade, em 31/01/2017, 
tomou a decisão de encerrar suas atividades no 
Estado de Minas Gerais. Em 31/03/2017, um plano 
para a reestruturação foi concluído e a ação foi 
comunicada aos funcionários, clientes e 
fornecedores da entidade. O encerramento das 
atividades em Minas Gerais ocorreu em 
31/05/2017, quando os ativos localizados no 
Estado foram colocados à venda. Em 31/07/2017 
os ativos da entidade foram vendidos para uma 
entidade do mesmo ramo que estava se instalando 
em Minas Gerais. O valor da venda foi recebido em 
31/08/2017. No que se refere a NBC TG 25 – 
Provisões, Passivos Contingentes e Ativos 
Contingentes, no balanço patrimonial da entidade 
que encerrou suas atividades, um passivo foi 
constituído em 

a) 31/01/2017. 

b) 31/03/2017. 

c) 31/05/2017. 

d) 31/07/2017. 
 
19. Tendo por base a NBC TG 28 – Propriedades para 

Investimento, analise as seguintes assertivas: 

I. As propriedades para investimento devem ser 
inicialmente mensuradas pelo seu custo. Os 
custos de transação devem ser incluídos na 
mensuração inicial. 

II . Para propriedades para investimento 
mensuradas ao valor justo, as alterações no 
seu valor justo devem ser reconhecidas no 
resultado do período se for perda e no 
patrimônio líquido se for ganho. 

III . As entidades devem mensurar o valor justo 
das propriedades para investimento, mesmo 
escolhendo o método de custo para fins de 
mensuração, uma vez que precisa divulgar 
esta informação para estas propriedades. 

Está correto o que se afirma em 

a) I, apenas. 

b) I e II, apenas. 

c) III, apenas. 

d) I e III, apenas. 
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20. A Cia. das Tintas apresentava, em seu balanço 
patrimonial de 31/12/2017, um ágio derivado de 
expectativa de rentabilidade futura, cujo valor 
contábil era R$ 880.000,00 e composto por: 

Custo: R$ 990.000,00. 

Perda por desvalorização reconhecida (em 2016): 
R$ 110.000,00. 

Em 31/12/2017, a Cia. realizou o teste de 
recuperabilidade do ágio (teste de “impairment") e 
obteve as seguintes informações: 

- Valor em uso: R$ 1.050.000,00. 

- Valor justo líquido de despesas de venda: R$ 
830.000,00. 

Com base nessas informações e na NBC TG 01 – 
Redução ao Valor Recuperável de Ativos, o valor 
que a Cia. das Tintas apresentou em seu Balanço 
Patrimonial de 31/12/2017 para este ativo (ágio) 
foi, em reais, 

a) R$ 880.000,00. 

b) R$ 1.050.000,00. 

c) R$ 830.000,00. 

d) R$ 990.000,00. 
 
21. A Cia. Produtos Naturais apresentou no Balanço 

Patrimonial publicado em 31/12/2016 o saldo 
total de R$ 470.000,00 na conta de Provisões, cuja 
composição era a seguinte: 

 
No final de 2017, a empresa reavaliou a situação 
dos processos a que estava respondendo em 2016 
e identificou quatro novos processos judiciais 
surgidos em 2017. As informações sobre os 
diversos processos, em 31/12/2017, são 
apresentadas na tabela a seguir: 

 
Com base nas informações fornecidas, o impacto 

total causado no Resultado de 2017 da Cia. 
Produtos Naturais, relacionado às Provisões, foi, 
em reais, 

a) R$ 50.000,00, em despesas. 

b) R$ 50.000,00, em receitas. 

c) R$ 310.000,00, em despesas. 

d) R$ 520.000,00, em despesas. 
 
 

CONTABILIDADE GERENCIAL E DE 
CUSTOS  

 

22. 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: 

 

 

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 
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23. 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 
 
24. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25. 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. 
 
26. 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. 
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27. Uma indústria produz apenas um produto e 
utiliza apenas uma matéria-prima em sua 
fabricação. A equipe de Contabilidade Gerencial 
efetua mensalmente uma confrontação entre o 
custo real e o custo padrão. A análise da variação 
(desvio) ocorrida entre o custo padrão e o custo 
real da matéria-prima é parte relevante do 
controle de custos. A análise da variação é feita 
seguindo os parâmetros ilustrados na figura a 
seguir. 

 

 
 
O custo-padrão da matéria-prima para uma unidade 

do produto é dado por: CP (Matéria-Prima) =1.100 
kg x R$ 150,00/kg = R$ 165.000,00. Para o mês de 
maio de 2018, a indústria apurou que o custo da 
matéria-prima para uma unidade do produto foi 
igual a R$ 198.000,00. Sabe-se que em maio de 
2018 o preço da matéria sofreu um aumento de 
10% em relação ao padrão e que a quantidade real 
por unidade de produto foi igual a 1.200 kg. 
Considerando-se apenas as informações 
apresentadas, a variação (desvio) desfavorável no 
custo do produto no mês de maio de 2018 devido 
ao aumento na quantidade de matéria prima foi de:  

a) R$ 1.500,00.  

b) R$ 15.000,00.  

c) R$ 16.500,00.  

d) R$ 33.000,00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28. Uma empresa está fabricando e vendendo 5 mil 
unidades mensais de seu produto X. Seus custos e 
despesas mensais são: 

• Fixos: R$ 48.750,00.  

• Variáveis: R$ 300.000,00.  

Determine o preço de venda unitário que a empresa 
deveria praticar, mantendo a mesma quantidade 
fabricada e vendida, bem como os custos atuais, 
para obter o lucro operacional de 25% do preço de 
venda.  

a) R$ 91,50.  

b) R$ 92,50.  

c) R$ 95,00.  

d) R$ 93,00. 
 
 

CONTABILIDADE PÚBLICA 
 
29. Tendo como base a NBC TSP – Estrutura 

Conceitual, julgue as assertivas abaixo: 

I – A principal função dos governos e de outras 
entidades do setor público é a de gerar 
benefícios econômicos e, consequentemente, 
gerar fluxos de caixas positivos decorrentes 
de transações com contraprestação para dar 
suporte às políticas públicas. 

II – As características qualitativas se aplicam a 
todas as informações financeiras e não 
financeiras apresentadas nos Relatórios 
Contábeis de Propósito Geral (RCPGs), 
inclusive às informações histórica e 
prospectiva, além da informação explicativa. 

III – A definição de ativo exige que o recurso 
controlado pela entidade no presente tenha 
surgido de transação ou outro evento 
passado. 

Estã(ão) correto(s): 

a) II, apenas. 

b) I, apenas. 

c) II e III, apenas. 

d) I, II e III. 
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30. Acerca das Demonstrações Contábeis Aplicadas 
ao Setor Público, julgue as assertivas a seguir: 

I – O balanço financeiro é uma demonstração 
contábil aplicável ao setor público, conforme 
previsto na NBC TSP 11 – Apresentação das 
Demonstrações Contábeis. 

II – A Lei n. 4.320/1964 confere viés 
orçamentário ao Balanço Patrimonial ao 
separar o ativo e o 

passivo em dois grupos, Financeiro e 
Permanente, em função da dependência ou 
não de autorização legislativa ou 
orçamentária para realização dos itens que o 
compõem. 

III – A DVP será elaborada utilizando-se as 
classes 3 (variações patrimoniais 
diminutivas) e 4 (variações patrimoniais 
aumentativas) do PCASP. 

Está(ão) correto(s): 

a) III, apenas. 

b) II e III, apenas. 

c) I, apenas. 

d) I, II e III. 
 
31. O Plano de Contas Aplicado ao Setor Público é 

estruturado nas seguintes naturezas de 
informação, EXCETO: 

a) patrimonial 

b) orçamentária 

c) financeira 

d) de controle 
 
 

LEGISLAÇÃO E ÉTICA PROFISSIONAL  
 
32. Tendo como base a NBC PG 01 – Código de Ética 

Profissional do Contador, julgue as assertivas 
abaixo: 

I – O contador deve guardar sigilo sobre o que 
souber em razão do exercício profissional, 
inclusive no âmbito do serviço público, 
ressalvados os casos previstos em lei ou 
quando solicitado por autoridades 
competentes.  

II – O contador deve comunicar, desde logo, ao 
cliente ou ao empregador, em documento 
reservado, eventual circunstância adversa 
que possa gerar riscos e ameaças ou influir 
na decisão daqueles que são usuários dos 
relatórios e serviços contábeis como um 
todo.  

III – O contador pode transferir o contrato de 
serviços a seu cargo a outro profissional, com 
a anuência do cliente, sempre por escrito. 

Estã(ão) correto(s): 

a) I, apenas. 

b) I e II, apenas. 

c) III, apenas. 

d) I, II e III. 
 
33. Sobre as disposições da NBC PG 01 – Código de 

Ética Profissional do Contador, julgue as assertivas 
abaixo: 

I – Entre as penalidades previstas pelo Código 
de Ética está a advertência pública.  

II – A aplicação de salvaguardas pode ser 
considerada como atenuante na aplicação 
das sanções éticas. 

III – A punição ética anterior em fase de 
julgamento pode ser considerada um 
agravante na aplicação das sanções éticas. 

Está(ão) correto(s): 

a) II, apenas. 

b) I e II, apenas. 

c) III, apenas. 

d) I, II e III. 
 
34. Acerca das disposições previstas na NBC PG 12 

(R3) – Educação Profissional Continuada, julgue as 
assertivas a seguir. 

I – O campo de aplicação da Educação 
Profissional Continuada inclui todos os 
profissionais da contabilidade que estejam 
inscritos no Cadastro Nacional de Auditores 
Independentes (CNAI) do CFC, exercendo, ou 
não, a atividade de auditoria independente. 

II – O profissional que atua no exterior também 
deve comprovar o cumprimento da 
Educação Profissional Continuada. 

III – Entre as instituições que podem ser 
capacitadoras estão os Serviços Sociais 
Autônomos. 

Está(ão) correto(s): 

a) II, apenas. 

b) I e II, apenas. 

c) III, apenas. 

d) I, II e III. 
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TEORIA DA CONTABILIDADE  
 
35. Segundo a NBC TG 00 (R2) – Estrutura 

Conceitual para Relatório Financeiro, julgue as 
assertivas a seguir: 

I – A capacidade de verificação é uma 
característica qualitativa de melhoria que 
ajuda a garantir aos usuários que as 
informações representem de forma 
fidedigna os fenômenos econômicos que 
pretendem representar. 

II – Ativo é um recurso econômico presente 
controlado pela entidade como resultado de 
eventos 

passados. 

III – Para que exista passivo, três critérios 
devem obrigatoriamente ser satisfeitos: a 
entidade tem uma obrigação; a obrigação é 
de transferir um recurso econômico; e a 
obrigação é uma obrigação passada que 
existe como resultado de eventos futuros. 

Está(ão) correto(s): 

a) I, apenas. 

b) I e II, apenas. 

c) II e III, apenas. 

d) I, II e III. 
 
36. A NBC TG 00 (R2) estabelece, entre outros 

assuntos, aspectos sobre o reconhecimento e 
desreconhecimento dos elementos patrimoniais e 
de resultado. Sobre o assunto, julgue os itens a 
seguir: 

I – Somente itens que atendem à definição de 
receitas ou despesas devem ser 
reconhecidos na demonstração do resultado 
e na demonstração do resultado abrangente. 

II – Nem todos os itens que atendem à definição 
de ativo, passivo ou patrimônio líquido 
devem ser reconhecidos no balanço 
patrimonial. 

III – Para o ativo, o desreconhecimento 
normalmente ocorre quando a entidade 
perde o controle da totalidade ou de parte do 
ativo reconhecido. 

Está(ão) correto(s): 

a) III, apenas. 

b) II e III, apenas. 

c) I, apenas. 

d) I, II e III. 
 

37. São Escolas Doutrinárias da Contabilidade, 
EXCETO: 

a) Universalismo 

b) Norte-Americana 

c) Inglesa 

d) Veneziana 
 
 

NOÇÕES DE DIREITO  
 
38. De acordo com o Código Tributário Nacional, o 

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

a) Imposto. 

b) Taxa. 

c) Contribuições de Melhoria. 

d) Empréstimo Compulsório. 
 
39. É considerada uma hipótese de extinção do 

crédito tributário: 

a) Parcelamento. 

b) Moratória. 

c) Isenção. 

d) Prescrição. 
 
40. Na obrigação tributária, a pessoa que tem a 

obrigação de efetuar o pagamento do tributo ou da 
multa tributária é: 

a) Sujeito ativo direto. 

b) Sujeito ativo indireto. 

c) Sujeito passivo. 

d) Sempre uma pessoa jurídica de direito público. 
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MATEMÁTICA FINANCEIRA  
 
41. O mestre Julinho decidiu comprar um veículo 

novo que custa R$ 41.000,00. Considere que 
Julinho tenha financiado o valor total do veículo, 
pelo sistema francês de amortização, em 4 
prestações mensais iguais e consecutivas, com a 
primeira prestação vencendo um mês após a 
tomada do empréstimo. Qual o valor da taxa 
mensal de juros compostos do financiamento, 
sabendo-se que o valor da prestação é de R$ 
10.767,57 e que o valor amortizado na primeira 
prestação é de R$ 9.947,57. 

a) 2% 

b) 3% 

c) 4% 

d) 5% 

 
42. Guilherme tomou um empréstimo para 

pagamento em 4 prestações mensais, iguais e 
sucessivas, no valor de R$ 1.000,00 cada, devendo 
a primeira prestação ser paga 1 mês após a 
assinatura do contrato do empréstimo. A taxa de 
juros contratada para esse empréstimo foi de 3% 
ao mês de juros compostos. Desconsiderando-se a 
incidência de impostos, assinale a alternativa que 
mais se aproxima do valor que o cliente tomou 
como empréstimo. Admita que o plano para 
pagamento da dívida adota o mês comercial de 30 
dias e que os juros mensais estão embutidos no 
valor das prestações. 

a) R$ 3.684,48 

b) R$ 3.717,10 

c) R$ 3.799,99 

d) R$ 3.868,40 

 
43. Possati captou um empréstimo de R$ 30.000,00 

para ser liquidado em 4 prestações mensais, 
periódicas, iguais e postecipadas, à taxa de juros 
compostos de 3% a.m.. Ao efetuar o pagamento da 
terceira prestação, o cliente informou ao gerente 
que poderia pagar, naquela mesma data, a 
prestação que ainda restava, mas se o banco 
concedesse algum desconto. O gerente informou 
que poderia conceder 2% a.m. de desconto 
comercial simples sobre o valor da prestação que 
ainda restava. Assinale a alternativa que contém o 
valor mais próximo que Possati desembolsaria 
para quitar, com desconto, a prestação que ainda 
restava. Admita o mês comercial de 30 dias em 
todas as situações apresentadas e que os juros 
mensais estão embutidos no valor das prestações. 

 

a) R$ 8.070,81 

b) R$ 8.035,40 

c) R$ 7.909,39 

d) R$ 7.890,42 

 
 

AUDITORIA CONTÁBIL  
 
44. Considere as afirmações abaixo: 

I. As demonstrações contábeis sujeitas à 
auditoria são as da entidade, elaboradas pela 
sua administração, com supervisão geral dos 
responsáveis pela governança, sendo que as 
NBCs TA impõem responsabilidades à 
administração ou aos responsáveis pela 
governança, mas não se sobrepõem às leis e 
regulamentos que governam as suas 
responsabilidades.  

II. Ao conduzir um trabalho de auditoria das 
demonstrações contábeis, é importante que 
o auditor obtenha segurança razoável de que 
as demonstrações contábeis como um todo 
estão livres de distorção relevante, 
independentemente se causadas por fraude 
ou erro, possibilitando assim que o auditor 
expresse sua opinião sobre se as 
demonstrações contábeis foram elaboradas, 
em todos os aspectos relevantes, em 
conformidade com a estrutura de relatório 
financeiro aplicável. 

III. O objetivo da auditoria é aumentar o grau de 
confiança nas demonstrações contábeis por 
parte dos usuários, sendo que isso é 
alcançado mediante a expressão de uma 
opinião pelo auditor sobre se as 
demonstrações contábeis foram elaboradas, 
em todos os seus aspectos (relevantes ou 
não), em conformidade com uma estrutura 
de relatório financeiro aplicável. 

De acordo com a NBC TA 200 (R1), está(ão) 
CORRETA(S) a(s) afirmação(ões): 

a)  I, apenas. 

b)  I e II, apenas. 

c)  II e III, apenas. 

d)  II, apenas. 
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45. Assinale a alternativa que não define 
adequadamente um termo para fins das NBCs TA: 

a) Distorção é a diferença entre o valor, a 
classificação, a apresentação ou a divulgação de 
uma demonstração contábil relatada e o valor, a 
classificação, a apresentação ou a divulgação que é 
exigida para que o item esteja de acordo com a 
estrutura de relatório financeiro aplicável.  

b) Risco de detecção é o risco de que as 
demonstrações contábeis contenham distorção 
relevante antes da auditoria. 

c) Risco de auditoria é o risco de que o auditor 
expresse uma opinião de auditoria inadequada 
quando as demonstrações contábeis contiverem 
distorção relevante. 

d) Evidências de auditoria são as informações 
utilizadas pelo auditor para fundamentar suas 
conclusões em que se baseia a sua opinião. 

 
46. Os papéis de trabalho podem ser de natureza 

corrente ou permanente. 

Assinale a alternativa que representa um papel de 
trabalho de natureza permanente. 

a) Imobilizado. 

b) Receitas e despesas. 

c) Contas a pagar. 

d) Estatuto social ou contrato social. 
 
 

PERÍCIA CONTÁBIL 
 
47. 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. 

 
48. Considerando a Norma Brasileira de 

Contabilidade – NBC PP 01 , de 27 de fevereiro de 
2015, 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. 

 
49. Os sócios “X”, “Y”, ” “W” e “Z” de uma sociedade 

empresária decidem excluir o sócio “C” da 
sociedade. Para tanto, solicitaram ao contador da 
empresa que elaborasse o Balanço Patrimonial 
Especial em outubro de 2017, com o objetivo de 
demonstrar ao sócio “C” a sua parte nos haveres.  

O quadro de participação societária era assim 
constituído: 

Sócio "A" 25% 

Sócio "B" 25% 

Sócio "C" 25% 

Sócio "D" 25% 

 
O Patrimônio Líquido da empresa em 31/12/2017 

apresentava as seguintes contas e saldos: 

- Capital Subscrito   R$ 750.000 

- Capital a Integralizar   R$ 75.000 

- Reserva de Lucros   R$ 7.500 

- Ações em Tesouraria   R$ 15.000 

- Ajuste de Avaliação Patrimonial (saldo devedor
 R$ 127.500 

Com base nos dados acima, em uma Perícia Contábil 
de Apuração de Haveres, o valor apurado para ser 
pago ao Sócio “C" é de:  

a) R$ 141.750,00 

b) R$ 179.250,00 

c) R$ 243.000,00 

d) R$ 135.000,00 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Os benefícios da imigração para um país 

Muitos daqueles que se opõem à imigração 
ignoram uma verdade inconveniente: os imigrantes 
costumam ser os melhores cidadãos. 

Historicamente, imigrantes mexicanos e seus 
filhos resgataram cidades menores com população em 
declínio nos Estados Unidos, informou Alfredo Corchado 
ao The New York Times. Cerca de metade das 6 mil 
pessoas de Kennett Square, perto da Filadélfia, por 
exemplo, são de ascendência hispânica, e é provável que a 
cidade teria se extinguido sem elas. 

Kennett Square alega ser a capital mundial dos 
cogumelos, o centro de uma indústria de US$ 2,7 bilhões 
no sudeste da Pensilvânia que emprega 10 milhões de 
trabalhadores. 

Mas, nos últimos dez anos, o número de 
imigrantes mexicanos nos EUA diminuiu em mais de um 
milhão. Alguns foram deportados, e outros foram embora 
espontaneamente por receio das autoridades. 

“Os mexicanos estão indo embora, e isso é má 
notícia para todos”, disse Chris Alonzo, presidente da 
Pietro Industries, uma das maiores empresas de 
cogumelos. “Toda essa negatividade e estímulo ao medo 
geraram um sentimento anti-imigração que está 
prejudicando nossa cidadezinha. Temos escassez de mão 
de obra, o que ameaça a vibração da nossa comunidade”. 

Os recém-chegados também ajudaram a dar 
novo ânimo à vida cultural da região. 

“Os mexicanos tiveram um impacto positivo na 
comunidade ao trazer mais cor e sabor para uma vida sem 
graça”, explicou Loretta Perna, coordenadora de 
programas da Escola Kennett High. 

(Tom Brady, The New York Times. Publicado em O 
Estado de S.Paulo. Adaptado) 

 
50. O autor utiliza como estratégia argumentativa: 

a) estimativas de pesquisas, as quais mostram que 
os imigrantes sul-americanos apresentam número 
bem maior. 

b) contraste, pois apresenta o lado negativo e 
positivo da imigração nos Estados Unidos. 

c) citação direta, a fim de transmitir mais 
credibilidade às informações no texto. 

d) exemplificação, a fim de defender que a imigração 
é prescindível em qualquer país. 
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