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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 –  Você mesmo (a) vai corrigir, a partir do padrão de respostas disponível na área do aluno. 
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CONTABILIDADE GERAL 

 
01. A Lei n.º 11.638/2007, que introduziu 

alterações na forma de elaboração e de 
apresentação das demonstrações contábeis das 
companhias, determinou a: 

a) adoção do procedimento de redução ao valor 
recuperável dos ativos. 

c) segregação do ativo fixo no grupo físico e no 
grupo imaterial. 

c) vedação de lançamentos em contas de ativo 
diferido. 

d) proibição do uso da conta de lucros ou prejuízos 
acumulados 

 

02. Julgue os itens a seguir, relativos à elaboração e 
apresentação de relatórios contábeis diversos. 

I O conjunto completo de demonstrações 
contábeis das entidades comerciais deve ser 
elaborado de acordo com o regime de 
competência. 

II As demonstrações contábeis das entidades 
devem ser apresentadas ao menos 
anualmente e de forma comparativa. 

III Realizáveis a longo prazo, investimentos e 
intangível compõem o ativo não circulante. 

Assinale a opção correta. 

a) Apenas o item I está certo. 

b) Apenas o item II está certo. 

c) Apenas os itens II e III estão certos. 

d) Todos os itens estão certos. 

 

03. A empresa Estrela Solitária antecipou o 
pagamento de mercadorias a serem entregues, 
pelo fornecedor Gama, em 5 meses. No momento 
do pagamento ao seu fornecedor, a empresa 

a) debitou o caixa e creditou passivo circulante. 

b) creditou o caixa e debitou ativo circulante. 

c) creditou o caixa e creditou estoques. 

d) creditou o caixa e debitou passivo não circulante 

 

 

 

04. O valor estabelecido como representativo da 
parcela de participação do sócio na empresa, mas 
ainda não entregue em dinheiro, é evidenciado na 
conta 

a) Capital Social. 

b) Capital Social Autorizado. 

c) Capital Social Vinculado. 

d) Capital Social a Integralizar. 
 

05. A tabela a seguir apresenta informações, com 
valores em reais, extraídas da contabilidade do 
exercício de 20XX da empresa Teletubbies S/A. 

 

De acordo com os dados da tabela, e considerando 
que, no exercício de 20XX, a referida empresa 
apurou lucro líquido de R$ 120.000, então o valor, 
em reais, apurado pela empresa a título de outros 
resultados abrangentes no período foi de 

a) 154.000. 

b) 274.000. 

c) 247.000. 

d) 174.000. 
 

06. Se a empresa Owl Trade Exportação S/A 
apresente R$ 195.000 em passivos circulantes e 
uma composição de exigibilidades de 75%, e na 
qual a relação entre as fontes de recursos seja 
igual a 1,0, o montante de recursos próprios, em 
reais, será 

a) superior a 244.000 e inferior a 265.000. 

b) superior a 265.000. 

c) inferior a 98.000. 

d) superior a 98.000 e inferior a 195.000. 
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07. A Café com Estratégia S/A adquiriu produtos 
para serem utilizados no seu processo industrial. 
Os produtos foram adquiridos à vista pelo valor 
total de R$ 120.000,00. No valor pago pelos 
produtos estavam inclusos tributos recuperáveis 
de R$ 25.000,00 e tributos não recuperáveis de R$ 
15.000,00. Na mesma data, a Cia. pagou frete e 
seguro no valor de R$ 8.000,00 para transporte 
dos produtos até a empresa. Na aquisição dos 
produtos, a Café com Estratégia efetuou nas 
contas Caixa e Estoques os seguintes lançamentos:  

a) Débito em Estoques e crédito em Caixa, ambos 
no valor de R$ 128.000,00.  

b) Débito em Estoques no valor de R$ 95.000,00 e 
crédito em Caixa no valor de R$ 128.000,00.  

c) Débito em Estoques no valor de R$ 80.000,00 e 
crédito em Caixa no valor de R$ 128.000,00.  

d) Débito em Estoques no valor de R$ 103.000,00 e 
crédito em Caixa no valor de R$ 128.000,00. 

 

08. Em 01.01.2020, a empresa Super Fly Air Lines 
S/A adquiriu uma autorização para exploração da 
rota entre Curitiba e Vitória por R$ 100.000,00. A 
autorização pode ser renovada a cada 4 anos e a 
companhia aérea sinaliza que deseja a renovação 
nas próximas oportunidades. A renovação de 
autorização de todas tem custo insignificante para 
a empresa. 

Assinale a opção que indica o correto tratamento 
contábil da autorização de rota pela empresa 
aérea, no momento em que adquiriu a autorização 
e nos anos seguintes. 

a) Reconhecimento de despesa operacional de R$ 
100.000,00 

b) Reconhecimento de um ativo intangível no valor 
de R$ 100.000,00. Deve-se reconhecer 
amortização de R$ 25.000,00, ao final de cada um 
dos próximos quatro anos. 

c) Reconhecimento de R$ 100.000,00 no ativo 
realizável a longo prazo, Deve-se reconhecer 
despesa operacional de R$ 400.000,00, após 
quatro anos. 

d) Reconhecimento de um ativo intangível no valor 
de R$ 100.000,00, que não deve ser amortizado. 

 

 

09. Considere os saldos das contas apresentadas a 
seguir, referentes uma empresa comercial e 
assinale a alternativa que apresenta o valor 
adicionado a distribuir no período. 

(+) Receitas    10.000,00 

(-) ICMS sobre as vendas  (1.800,00) 

(-) Custos das Vendas   (4.000,00) 

(-) Salários    (600,00) 

(-) FGTS    (48,00) 

(-) INSS sobre folha de pagamento (120,00) 

(-) Depreciação   (1.000,00) 

(-) IR/CSSL    (730,00) 

(=) Resultado do período  1.702,00 

Outras Informações: a venda no período 
corresponde ao total de mercadorias adquiridas 
por R$ 4.800,00, com ICMS incluso na compra das 
mercadorias no valor de R$ 800,00. 

a)  $ 1.702,00. 

b)  $ 5.200,00. 

c)  $ 6.000,00. 

d)  $ 4.200,00. 

 

10. Considerando a legislação vigente e os dados 
relativos aos resultados da companhia Alfa 
Centauro, informe o valor do dividendo mínimo 
obrigatório a ser contabilizado, sabendo-se que o 
estatuto e a assembleia de acionista não fixaram a 
forma de calcular os dividendos. 

- Lucro líquido do exercício = R$ 58.000,00. 

 - Reserva legal = R$ 1.160,00. 

 - Reserva estatutária = R$ 5.800,00. 

 - Reserva para contingências = R$ 2.000,00. 

 - Reserva para expansão = R$ 5.000,00. 

 - Reversão de reserva de contingências do 
exercício social anterior = R$ 400,00. 

a)  R$ 22.220,00. 

b)  R$ 29.000,00. 

c)  R$ 27.620,00. 

d)  R$ 24.720,00. 
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11. A Lei n° 6.404/1976 e suas alterações fazem 
menção à Demonstração do resultado do 
exercício. Quanto às participações no resultado, 
analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas. 

I. As participações são apresentadas após o 
resultado do exercício deduzido do imposto 
de renda. 

II. As participações estatutárias de 
debenturistas, empregados, 
administradores e partes beneficiárias 
serão determinadas, sucessivamente e 
nessa ordem, com base nos lucros que 
remanescerem depois de deduzida a 
participação anteriormente calculada. 

III. A remuneração das participações de 
debêntures deve ser calculada e classificada 
como despesa financeira se as debêntures 
estão registradas no balanço patrimonial 
como uma dívida do passivo financeiro. 

IV. As participações independente da ordem, 
são apuradas com base no lucro depois do 
imposto de renda. 

V. As participações de empregados e 
administradores devem ser calculadas e 
classificadas como despesas gerais e 
administrativas. 

a)  Apenas I e II. 

b)  Apenas II e III. 

c)  Apenas I e IV. 

d)  Apenas IV e V. 

 

 

PRONUNCIMENTOS CONTÁBEIS 

12. Acerca da NBC TG 25 (R1) – Provisões, Passivos 
Contingentes e Ativos Contingentes, julgue os 
itens abaixo e, em seguida, assinale a opção 
correta. 

I - Presumindo-se que possa ser feita uma 
estimativa confiável, as provisões são 
reconhecidas como passivo porque são obrigações 
presentes, e é provável que uma saída de recursos 
que incorporam benefícios econômicos seja 
necessária para liquidar a obrigação.  

 

II - Passivos Contingentes não são reconhecidos 
como passivo porque são obrigações possíveis, 
visto que ainda há de ser confirmado se a entidade 
tem, ou não, uma obrigação presente que possa 
conduzir a uma saída de recursos que incorporam 
benefícios econômicos ou obrigações presentes 
que não satisfazem aos critérios de 
reconhecimento da NBC TG 25 (R1). 

III - Os Ativos Contingentes são reconhecidos nas 
demonstrações contábeis, pois tratam-se de 
resultados que virão a ser realizados.  

Estão corretos os itens:  

a) I e II, apenas.  

b) I e III, apenas.  

c) I, II e III.  

d) II e III, apenas.  

 

13. Uma Sociedade Empresária adquiriu, em 
30/11/2018, uma máquina por R$ 39.000,00. 
Para deixar a máquina em condição de 
funcionamento, foi necessária a instalação, que foi 
feita pelo vendedor, sem custo adicional, em 
31/12/2018. A vida útil da máquina foi estimada 
em 150 meses; e o valor residual é de R$ 6.000,00. 
Para o cálculo da depreciação, foi adotado o 
Método das Quotas Constantes. Considerando-se 
os dados informados, o saldo da conta 
Depreciação Acumulada, em 31/08/2019, é de:  

a) R$ 1.760,00.  

b) R$ 1.980,00.  

c) R$ 2.080,00.  

d) R$ 2.340,00.  

 

14. Uma Sociedade Empresária importou 
mercadoria por um valor equivalente a R$ 
21.400,00. Foram gastos mais R$ 2.421,00 com 
seguro e tarifas aduaneiras. Além dos valores 
citados, a Sociedade Empresária incorreu nos 
seguintes tributos, dos quais apenas o Imposto de 
Importação não é recuperável:  
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Tributo Valor 

Imposto de Importação R$ 8.337,35 

ICMS R$ 7.595,12 

PIS R$ 393,05 

COFINS R$ 2.048,61 

Total dos tributos R$ 18.374,13 

 

Considerando-se os dados informados, o custo de 
aquisição das mercadorias é igual a:  

a) R$ 29.737,35.  

b) R$ 31.416,12.  

c) R$ 32.158,35.  

d) R$ 42.195,13.  

 

15. Um hotel adquiriu uma caldeira para o 
aquecimento da água a ser consumida pelos 
hóspedes e pagou por isso R$ 10.800,00 à vista. O 
fornecedor ficou responsável pela entrega do 
produto. Para a instalação da referida caldeira, o 
hotel pagou mais R$ 3.600,00. A caldeira tem vida 
útil estimada em 10 anos. O valor residual é 
estimado em R$ 2.400,00. A caldeira ficou pronta 
para uso em 01/08/2019. O hotel calcula a 
depreciação usando o Método Linear. Com base 
nos dados informados, a despesa de depreciação 
da caldeira, no mês de agosto de 2019, é de: 

a) R$70,00. 

b) R$100,00. 

c) R$120,00. 

d) R$140,00. 

 

16. As demonstrações contábeis são uma 
representação estruturada da posição patrimonial 
e financeira e do desempenho da entidade. O 
objetivo das demonstrações contábeis é o de 
proporcionar informação acerca da posição 
patrimonial e financeira, do desempenho e dos 
fluxos de caixa da entidade que seja útil a um 
grande número de usuários em suas avaliações e 
tomada de decisões econômicas. As 
demonstrações contábeis também objetivam 
apresentar os resultados da atuação da 
administração, em face de seus deveres e 
responsabilidades na gestão diligente dos  

 

recursos que lhe foram confiados. De acordo com 
NBC TG 26 (R4) – Apresentação das 
Demonstrações Contábeis, constitui o conjunto 
completo de demonstrações contábeis, exceto: 

a) balanço patrimonial. 

b) demonstração dos fluxos de caixa. 

c) demonstração do valor adicionado. 

d) demonstração dos lucros ou prejuízos 
acumulados. 

 

17. De acordo com a NBC TG 04 (R3) – Ativo 
Intangível, em relação à amortização de ativos 
intangíveis com vida útil definida, assinale a opção 
incorreta. 

a) A amortização inicia-se no momento da 
aquisição, independentemente de o ativo estar ou 
não disponível para uso na maneira pretendida 
pela administração. 

b) O valor amortizável de Ativo Intangível com vida 
útil definida deve ser apropriado de forma 
sistemática ao longo da sua vida útil estimada. 

c) A amortização deve cessar na data em que o ativo 
é classificado como mantido para venda ou 
incluído em um grupo de ativos classificados 
como mantido para venda ou, ainda, na data em 
que ele é baixado, o que ocorrer primeiro. 

d) O método de amortização utilizado reflete o 
padrão de consumo, pela entidade, dos benefícios 
econômicos futuros. Se não for possível 
determinar esse padrão com confiabilidade, deve 
ser utilizado o Método Linear. 
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18. A Sociedade Empresária Notarios, no seu 
Balanço Patrimonial em 01/01/2019, possui dois 
terrenos, “A” e “B”, no valor contábil de R$ 
38.400,00 e R$ 64.000,00, respectivamente. Em 
31/12/2019, diante de um indicativo de perda, 
realizou testes de recuperabilidade que lhe 
proporcionaram as seguintes conclusões:  

✓ Se o terreno “A” fosse vendido, obter-se-ia 
um valor líquido das despesas de venda de 
R$ 48.000,00 e, pelo uso, poderia gerar 
benefícios econômicos no valor de R$ 
32.000,00.  

✓ Se o terreno “B” fosse vendido, obter-se-ia 
um valor líquido das despesas de venda de 
R$ 57.600,00 e, pelo uso, poderia gerar 
benefícios econômicos no valor de R$ 
51.200,00.  

O Ativo Imobilizado dessa Sociedade Empresária é 
composto apenas por essas duas Unidades 
Geradoras de Caixa. Considerando-se os dados 
apresentados e a NBC TG 01 (R3) – REDUÇÃO AO 
VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS, o Valor 
Contábil do Ativo Imobilizado a ser apresentado 
no Balanço Patrimonial em 31/12/2019 é de:  

a) R$ 83.200,00.  

b) R$ 96.000,00.  

c) R$ 102.400,00.  

d) R$ 105.600,00. 

 

19. Uma Sociedade Empresária vendeu um 
equipamento no dia 31/12/2019. As condições de 
venda não explicitam cobrança de juros e definem 
que, do total de R$ 28.125.000,00 cobrado, 18% 
serão recebidos à vista e o saldo restante dividido 
em três parcelas anuais iguais e sucessivas, 
vincendas ao final do primeiro, segundo e terceiro 
anos, respectivamente. Apesar da não explicitação 
das condições de venda, é observada uma taxa de 
juros imputada de 10% ao ano, quando 
comparada com a condição de mercado, que, se 
aplicada, deve utilizar a tabela de coeficientes 
multiplicadores de desconto a seguir. 

 

 

 

 

Coeficiente multiplicador de desconto com 
aplicação da taxa de 10% ao ano 

Período 0 1,00000 

Período 1 0,90909 

Período 2 0,82645 

Período 3 0,75131 

Período 4 0,68301 
 

Considerando-se a NBC TG 12 – AJUSTE A VALOR 
PRESENTE e as informações apresentadas, o valor 
da receita com vendas desse equipamento, em 
31/12/2019, é de, aproximadamente:  

 

a) R$ 30.431.250,00.  

b) R$ 26.028.388,13.  

c) R$ 24.180.159,39.  

d) R$ 22.389.586,88.  
 

20. A Sociedade “A” adquiriu 100% da Sociedade 
“B” e obteve o seu controle, operação enquadrada 
como Combinação de Negócios. A Sociedade “A” 
obteve, ao final de suas avaliações, definida como 
sua data de aquisição, as seguintes informações: 

Descrição Valor 

Diferença positiva entre os 
Ativos Identificáveis 
mensurados a Valor Justo 
e o seu Valor Contábil na 
data da Aquisição 

R$ 3.000.000,00 

Patrimônio Líquido 
contábil da Sociedade “B” 

R$ 10.000.000,00 

Valor total do pagamento 
pela aquisição da 
Sociedade “B” 

R$ 14.000.000,00 

 

Considerando-se as informações apresentadas e de 
acordo com a NBC TG 15 (R3) – COMBINAÇÃO DE 
NEGÓCIOS e desconsiderando-se os aspectos 
tributários, o valor do Ágio por Expectativa de 
Rentabilidade Futura (goodwill) a ser reconhecido 
na data de aquisição é de: 
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a) R$ 7.000.000,00. 

b) R$ 4.000.000,00. 

c) R$ 3.000.000,00. 

d) R$ 1.000.000,00. 

 

21. Uma Sociedade Empresária efetuou, em 
31/12/2018, uma venda no valor de R$ 
40.000,00, para receber o valor em parcela única, 
com vencimento em cinco anos. Caso a venda 
fosse efetuada à vista, de acordo com opção 
disponível, o valor da venda teria sido de R$ 
24.836,85, o que corresponde a uma taxa de juros 
imputada de 10% ao ano, equivalente à taxa de 
juros de mercado. Considerando-se apenas as 
informações apresentadas e de acordo com a NBC 
TG 12 – AJUSTE A VALOR PRESENTE, o valor 
contábil atualizado de Contas a Receber 
decorrente dessa transação de venda, em 
31/12/2019, é de: 

a) R$ 40.000,00. 

b) R$ 36.000,00. 

c) R$ 27.320,54. 

d) R$ 24.836,85.  

 

 

CONTABILIDADE GERENCIAL E DE 
CUSTOS  

22. A empresa KLS produz diversos tipos de 
produtos por encomenda. Para um pedido 
realizado por um cliente, um item que é 
classificado como custo fixo é o valor 

 a)  da aquisição de máquina com vida útil 
econômica estimada em 10 anos. 

 b)  do seguro mensal do prédio onde funciona a 
fábrica. 

 c)  do lote de material deteriorado em decorrência 
de uma enchente sofrida pela gráfica. 

 d)  da matéria-prima consumida na produção. 

 

23. Uma entidade fabril apresentou os seguintes 
gastos no seu último mês: 

 

 

  
Valor (em 

R$)  

Depreciação de ativos fabris 45.000,00 

Despesa com comissão de vendas  345.000,00 

Despesa com salários de vendedores  120.000,00 

Mão de obra direta  250.000,00 

Mão de obra indireta  120.000,00 

Material direto  600.000,00 

Outros custos indiretos de fabricação  280.000,00 

Os custos primários dessa entidade totalizaram, em 
R$: 

a)  300.000,00. 

b)  720.000,00. 

c)  850.000,00. 

d)  1.345.000,00. 
 

24. Sabe-se que, na empresa “Voa Coruja”, os 
estoques iniciais de materiais diretos, em 31 de 
dezembro de 2014, totalizavam R$ 200.000,00. 
Durante o primeiro semestre de 2015, ocorreram 
as seguintes operações na cadeia de suprimentos 
da empresa: 

• foi adquirido, durante o semestre, um total de 
material direto de R$ 800.000,00; 

• a mão direta empregada na fábrica totalizou R$ 
358.000,00; 

• os encargos sociais sobre essa mão-de-obra direta 
foi de 198.000,00; 

• a depreciação de máquinas foi da ordem de R$ 
75.000,00; 

• os estoques de material direto, ao final do 
primeiro semestre, totalizavam R$ 150.000,00. 

Dadas essas informações, assinale a alternativa que 
indica o valor apropriado, em Reais, de materiais 
diretos no custo de fabricação dos produtos. 

a) 800.000,00. 

b) 850.000,00. 

c) 1.208.000,00. 

d) 1.406.000,00. 
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25. A empresa “Aqui é Limpeza” produz e vende 
frascos de álcool em gel, cujas informações 
referentes ao mês de fevereiro de 2020 são 
apresentadas a seguir: 

 Itens 
Frascos de 
Álcool 

Quantidade produzida 6.000 
Quantidade vendida 5.000 

Custo variável (por unidade.) R$ 20,00 
Despesa variável (por 

unidade.) 
R$ 4,50 

Preço Líquido de Venda (por 
unidade.) 

R$ 43,00 

 

No início do mês de fevereiro de 2020, não havia 
estoques iniciais de produtos acabados e em 
elaboração e, no final desse mês, não havia 
estoques de produtos em elaboração. Os custos 
fixos do mês de fevereiro de 2020 foram R$ 
66.000,00 e as despesas fixas R$ 24.000,00. 

Com base nessas informações, o lucro bruto total do 
mês de fevereiro de 2020 da empresa “Aqui é 
Limpeza”, apurado de acordo com o método de 
custeio por absorção, foi, em R$, 

a)  92.500,00. 

b)  72.000,00. 

c)  60.000,00. 

d)  37.500,00. 

 

26. O custeio por absorção é um método de 
apropriação de custos que permite 

a)  abranger a todos os custos e demais despesas do 
período. 

b)  separar criteriosamente os custos diretos dos 
indiretos. 

c)  eliminar custos fixos e indiretos desnecessários. 

d)  apropriar todos os custos de produção do 
período ao produto. 

 

27. Uma fábrica apresentou as seguintes 
informações: 

  

 em 
unidades 

Capacidade de produção 5.000 

Quantidade produzida e vendida 4.000 

  em R$ 

Preço de venda 50,00 

Custos e despesas fixas 120.000,00 

Custos e despesas variáveis por 
unidade 

15,00 

   

O ponto de equilíbrio dessa fábrica é, em unidades, 
aproximadamente: 

a)  3.000 

b)  3.430 

c)  4.000 

d)  4.430 

 

28 - utilize as informações a seguir, e somente elas, 
relativas a dados extraídos do Balanço 
Patrimonial e da Demonstração de Resultado de 
31/12/2019  da Cia. Comercial Coruja Azul. 

Ativo Circulante  450.000,00 

Passivo Circulante 360.000,00 

Estoque de Mercadorias 234.000,00 

Duplicatas a Receber  126.000,00 

Ativo Realizável a Longo Prazo 96.000,00 

Ativo Permanente  174.000,00 

Passivo Exigível a Longo Prazo  114.000,00 

Lucro Líquido do Exercício  49.200,00 

Custo das Mercadorias Vendidas 273.000,00 

Lucro Bruto 197.000,00 

O índice de liquidez seca da companhia em 
31/12/2019 correspondia  a 

a) 60%. 

b) 70%. 

c) 90%. 

d) 115%. 
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CONTABILIDADE PÚBLICA 

29. Assinale a opção que indica uma receita 
corrente, conforme classificação por natureza de 
receita: 

a) Operações de Crédito 

b) Amortização de Empréstimos 

c) Receitas de Serviços 

d) Alienações de Bens 

 

30. Acerca dos Procedimentos Contábeis 
Patrimoniais previstos no Manual de 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 
assinale a opção CORRETA: 

a) o ativo imobilizado, incluindo os gastos 
adicionais ou complementares, é reconhecido 
inicialmente com base no valor justo. 

b) os bens do patrimônio cultural devem ser 
reconhecidos pelo valor justo. 

c) os ativos de infraestrutura não devem ser 
reconhecidos, devido a dificuldade em se chegar a 
uma estimativa confiável de valor.  

d) Os estoques adquiridos por meio de transação 
sem contraprestação devem ser mensurados pelo 
seu valor justo na data da aquisição. 

 

31. Segundo a NBC TSP Estrutura Conceitual, julgue 
os itens a seguir como Verdadeiros (V) ou Falsos 
(F) e, em seguida, assinale a opção CORRETA. 

I. A Estrutura Conceitual estabelece que os 
Relatórios Contábeis de Propósito Geral 
(RCPGs) devem ser elaborados somente 
pelas entidades do setor público para as 
quais existam usuários. 

II. Uma característica-chave de entidade do 
setor público que reporta a informação 
contábil é o fato  

de ela ser uma entidade que capta recursos da 
sociedade ou em nome desta e/ou utiliza 
recursos para realizar atividades em 
benefício dela. 

III. A entidade que reporta a informação 
contábil do setor público deve ter 
personalidade jurídica específica. 

 

A sequência CORRETA é: 

a) V, V, F. 

b) F, V, F. 

c) F, F, V. 

d) V, F, V. 

 

LEGISLAÇÃO E ÉTICA PROFISSIONAL  

32. Acerca das disposições previstas NBC PG 01 – 
Código de Ética Profissional do Contador, analise 
as assertivas a seguir e assinale a opção correta: 

I – No desempenho de suas funções, é vedado 
ao contador reter abusivamente livros, 
papéis ou documentos, inclusive arquivos 
eletrônicos, comprovadamente confiados à 
sua guarda, inclusive com a finalidade de 
forçar o contratante a cumprir suas 
obrigações contratuais com o profissional 
da contabilidade, ou pelo não atendimento 
de notificação do contratante. 

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

III – O contador pode requerer desagravo 
público ao Conselho Regional de 
Contabilidade, quando atingido, pública e 
injustamente, no exercício de sua profissão. 

Estã(ão) correto(s): 

a) I, apenas. 

b) I e II, apenas. 

c) III, apenas. 

d) I, II e III. 
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33. Sobre as disposições da NBC PG 100 – Aplicação 
Geral aos Profissionais da Contabilidade, julgue as 
assertivas abaixo: 

I – O princípio da objetividade impõe a todos 
os profissionais da contabilidade a 
obrigação de serem diretos e honestos em 
todos os relacionamentos profissionais e 
comerciais. Objetividade implica, também, 
negociação justa e veracidade. 

II – Se um conflito significativo não puder ser 
resolvido, o profissional da contabilidade 
pode considerar obter assessoria 
profissional do órgão profissional 
competente ou de consultores jurídicos. 

III – O princípio da integridade impõe a todos 
os profissionais da contabilidade a 
obrigação de não comprometer seu 
julgamento profissional ou do negócio em 
decorrência de comportamento 
tendencioso, conflito de interesse ou 
influência indevida de outros. 

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 pelo Decreto-
Lei n. 1.040/69 e pela Resolução CFC n. 1.370/11 
– Regulamento Geral dos Conselhos de 
Contabilidade, assinale a opção correta: 

a) São considerados membros honorários os ex-
presidentes do Conselho Federal de Contabilidade 
(CFC), os quais terão direito a voz e voto, quando 
convocados, para discutir assuntos de alta 
relevância da classe contábil nas sessões do 
Plenário do CFC. 

b) Os Conselhos de Contabilidade gozam de 
imunidade tributária total em relação aos seus 
bens, rendas e serviços. 

c) Compete originariamente à Justiça Estadual 
conhecer, processar e julgar as controvérsias 
relacionadas aos Conselhos de Contabilidade.  

 

 

d) Compete aos Conselhos Regionais de 
Contabilidade, no âmbito de sua jurisdição, 
regular  sobre os critérios e valores das anuidades 
devidas pelos profissionais e pelas organizações 
contábeis, dos valores de serviços e das multas, 
obedecidos os limites máximos estabelecidos na 
legislação em vigor. 

 

TEORIA DA CONTABILIDADE  

35. Segundo a NBC TG 00 (R2) – Estrutura 
Conceitual para Relatório Financeiro, julgue as 
assertivas a seguir: 

I – Contrato executório é o contrato, ou parte 
de contrato, que é igualmente não cumprido 
– nenhuma das partes cumpriu qualquer de 
suas obrigações, ou ambas as partes 
cumpriram parcialmente suas obrigações 
em igual extensão. 

II – O reconhecimento de receita ocorre ao 
mesmo tempo que o reconhecimento inicial 
do ativo, ou aumento no valor contábil do 
ativo; ou o desreconhecimento do passivo, 
ou diminuição no valor contábil do passivo. 

III – O reconhecimento inicial de ativos ou 
passivos decorrentes de transações ou 
outros eventos pode resultar no 
reconhecimento simultâneo tanto de 
receitas como das respectivas despesas. 

Está(ão) correto(s): 

a) II, apenas. 

b) I e II, apenas. 

c) I e III, apenas. 

d) I, II e III. 
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36. Acerca das disposições estabelecidas pela NBC 
TG 00 (R2), julgue os itens a seguir: 

I – No contexto da Estrutura Conceitual, 
reconhecer significa quantificar 
monetariamente determinado elemento 
patrimonial. 

II – O ativo ou passivo pode existir mesmo se a 
probabilidade de entrada ou said́a de 
benefićios econômicos for baixa. 

III – Para que o ativo ou passivo seja 
reconhecido, ele deve ser mensurado. Em 
muitos casos, essas mensurações devem ser 
estimadas e, portanto, estão sujeitas a 
incerteza na mensuração. 

Está(ão) correto(s): 

a) III, apenas. 

b) II e III, apenas. 

c) I, apenas. 

d) I, II e III. 

 

37. Assinale a opção que indica a Escola 
Doutrinária da Contabilidade que teve suas bases 
teóricas estabelecidas pelo brasileiro Dr. Antônio 
Lopes de Sá, cujo objeto de estudo concentrava-se 
na riqueza das células sociais e suas 
prosperidades: 

a) Universalismo 

b) Neocontista 

c) Neopatrimonialismo 

d) Moderna Escola Brasileira 

 

NOÇÕES DE DIREITO  

38. Uma empresa regida pela Lei 6.404/1976 
deseja contratar os irmãos Roberval e Rosenval 
como empregados celetistas, sendo o primeiro 
deles por meio de contrato de experiência e o 
segundo para prestação de serviço cuja natureza 
justifique a predeterminação do prazo contratual. 

No que se refere à duração máxima dos referidos 
contratos, é CORRETO afirmar que: 

a) Roberval poderá ser contratado por, no máximo 
45 dias e Rosenval, 1 ano. 

 

b) Roberval poderá ser contratado por, no máximo 
90 dias e Rosenval, 1 ano. 

c) Roberval poderá ser contratado por, no máximo 
45 dias e Rosenval, 2 anos. 

d) Roberval poderá ser contratado por, no máximo 
90 dias e Rosenval, 2 anos.    

 

39. Assinale a opção que contém apenas hipóteses 
de justa causa para rescisão de contrato de 
trabalho, de acordo com a Consolidação das Leis 
do Trabalho – CLT: 

a) Falta injustificada ao trabalho, ato de 
improbidade e ato de insubordinação. 

b) Falta justificada ao trabalho, ato de improbidade 
e ato de indisciplina. 

c) Abandono de emprego, violação de segredo da 
empresa e práticas constantes de jogos de azar. 

d) Diligência no desempenho das respectivas 
funções, violação de segredo da empresa e ato de 
insubordinação.    

 

40. Dois empregados de determinada sociedade 
por ações, nos últimos doze meses de trabalho, 
tinham a seguinte quantidade de faltas não 
justificadas: Michael, 5 faltas; Jackson, 15 faltas. 

Nesta situação, os empregados farão jus, 
respectivamente, à seguinte quantidade de dias 
corridos de férias: 

a) 30 e 18. 

b) 24 e 18. 

c) 30 e 24. 

d) 30 e 12.    
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MATEMÁTICA FINANCEIRA  

41. O senhor Da Rocha aplicou R$ 200.000,00 em 
um fundo e, após um mês, retirou o montante de 
R$ 214.000,00. Podemos afirmar que 

a) Se a taxa de inflação foi de 1% no período de 
aplicação, o senhor Da Rocha teve como ganho 
real uma taxa entre 2% e 3%. 

b) Se a taxa de inflação foi de 2% no período de 
aplicação, o senhor Da Rocha teve como ganho 
real uma taxa entre 2% e 3%. 

c) Se a taxa de inflação for de 3% no período de 
aplicação, o senhor Da Rocha teve como ganho 
real uma taxa entre 3% e 4%. 

d) Se a taxa de inflação foi de 4% no período de 
aplicação, o senhor Da Rocha teve como ganho 
real uma taxa acima de 3%. 

 

42. Para adquirir novos tratores, uma empresa de 
engenharia civil obteve um empréstimo para ser 
pago em 5 parcelas mensais e iguais de R$ 
200.000,00 cada. A primeira parcela venceu 1 mês 
após a data de obtenção do empréstimo e as 
parcelas subsequentes a cada 30 dias. Na data de 
vencimento da terceira parcela, e antes do seu 
pagamento, a empresa 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. e essa mesma taxa é 
utilizada para a liquidação antecipada das 
parcelas, o valor que a empresa desembolsou para 
fazer a liquidação foi, em reais,  

a) 588.386,10.  

b) 600.000,00.  

c) 588.000,00.  

d) 588.312,20.  

 

43. Guilherme Neves contraiu uma dívida a ser 
paga pelo SAC (Sistema de Amortização 
Constante) em 40 prestações mensais e 
consecutivas. Se a primeira prestação, que vence 
ao completar um mês da data do empréstimo, é de 
R$ 3.000,00 e a décima é igual a R$ 2.550,00, 
então a última prestação é de 

 

a) R$ 1.000,00 

b) R$ 1.050,00 

c) R$ 1.100,00 

d) R$ 1.150,00 

 

 

AUDITORIA CONTÁBIL  

44. Leia o texto a seguir e assinale a assertiva que 
preenche as lacunas corretamente. 

O auditor deve planejar e executar a auditoria com 
__________________, reconhecendo que podem existir 
circunstâncias que causam distorção relevante 
nas demonstrações contábeis. O auditor deve, 
ainda, exercer ___________________ ao planejar e 
executar a auditoria de demonstrações contábeis 

a) Sabedoria / Julgamento ético. 

b) Ceticismo profissional / Julgamento Profissional. 

c) Retidão / Ceticismo profissional. 

d) Ética / Asseguração razoável. 

 

45. A documentação de auditoria é o registro dos 
procedimentos aplicados, das evidências obtidas e 
das evidências alcançadas. Acerca da 
documentação de auditoria, julgue os itens a 
seguir: 

a) Arquivo e documentação de auditoria remetem 
ao mesmo conceito. 

b) O auditor deve preparar documentação 
suficiente para que outro auditor experiente, 
ainda que tenha se envolvido nos trabalhos, 
entenda a natureza, a época e a extensão dos 
procedimentos aplicados. 

c) Após a montagem do arquivo final de auditoria 
ter sido completada, o auditor não apaga nem 
descarta documentação de auditoria de qualquer 
natureza antes do fim do seu período de guarda. 

d) A documentação se limita aos registros 
elaborados pelo auditor. 
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46. A etapa do Planejamento da Auditoria leva em 
consideração uma série de fatores, dentre os quais 
NÃO SE INCLUI: 

a) O auditor deve atualizar e alterar a estratégia 
global e o plano de auditoria sempre que 
necessário no curso dos trabalhos. 

b) A natureza e a extensão das atividades de 
planejamento variam conforme o porte e a 
complexidade da entidade. 

c) Ao definir a estratégia global, o auditor deve 
definir os objetivos do relatório do trabalho de 
forma a planejar a época da auditoria e a natureza 
das comunicações requeridas.  

d) Como fase inicial da auditoria, o planejamento é 
uma fase isolada em que se estabelecem as 
diretrizes para o alcance dos objetivos do 
trabalho. 

 

PERÍCIA CONTÁBIL 

47. Em um processo judicial, foi deferida pelo juiz a 
realização de perícia contábil, com a seguinte 

determinação específica para análise dos cálculos 

apresentados pelo Banco Glorioso(Autor da ação): 

“determino a realização de perícia contábil para 

verificar se os valores cobrados estão de acordo 

com o que foi contratado entre as partes.”. 

De acordo com o contrato de empréstimo celebrado 
entre as partes, foram definidas as seguintes 
condições financeiras para a operação de crédito: 

• Data de assinatura: 22/3/20XX; 

• Valor do empréstimo contratado: R$12.500,00; 

• Taxa de juros: 2,35% ao mês; 

• Sistema de Amortização: Tabela Price; 

• Valor de prestações mensais: R$2.269,37; 

• Quantidade de parcelas para pagamento: 6 
parcelas mensais; 

• Datas de vencimentos das parcelas contratadas: 
22/4/20XX, 22/5/20XX, 22/6/20XX, 22/7/20XX, 
22/8/20XX, 22/9/20XX. 

Já pelos cálculos elaborados pelo Banco Autor, 
juntados aos autos do processo judicial, estão 
detalhados os seguintes valores e condições das 
cobranças feitas ao Réu: 

 

Analise os cálculos apresentados pelo Banco Autor, 
confirme se estão de acordo com as condições 
contratuais celebradas e, em seguida, assinale a 
opção CORRETA. 

a) Os valores das parcelas cobradas pelo Banco 
Autor estão de acordo com o valor definido no 
contrato celebrado entre as partes, $2.269,37, e a 
taxa de juros aplicada para o cálculo dessas 
parcelas representa a mesma taxa definida no 
contrato, de 2,35% ao mês. 

b) Os valores das parcelas cobradas pelo Banco 
Autor não estão de acordo com o valor 

definido no contrato celebrado entre as partes, 
$2.269,37, sendo que a parcela refere-se aos 
valores de amortizações mensais de $1.956,87 em 
22/4/20XX, $2.005,80 em 22/5/20XX, $2.055,94 
em 22/6/20XX, $2.107,34 em 22/7/20XX, 
$2.160,02 em 22/8/20XX, e $2.214,02 em 
22/9/20XX. A taxa de juros aplicada para o 
cálculo dessas parcelas, de 2,75% ao mês, está 
diferente da taxa definida no contrato, de 2,35% 
ao mês. 

c) Os valores das parcelas cobradas pelo Banco 
Autor estão de acordo com o valor definido no 
contrato celebrado entre as partes, $2.269,37, mas 
a taxa de juros aplicada para o cálculo dessas 
parcelas foi de 2,5% ao mês e está diferente da 
taxa definida no contrato, que é 2,35% ao mês. 

d) Os valores das parcelas cobradas pelo Banco 
Autor não estão de acordo com o valor definido no 
contrato celebrado entre as partes, $2.269,37, 
sendo que a parcela refere se aos valores de 
amortizações mensais de $1.956,87 em 
22/4/20XX, $2.005,80 em 22/5/20XX, $2.055,94 
em 22/6/20XX, $2.107,34 em 22/7/20XX, 
$2.160,02 em 22/8/20XX, e $2.214,02 em 
22/9/20XX. A taxa de juros aplicada para o 
cálculo dessas parcelas representa a mesma taxa 
definida no contrato, de 2,35% ao mês. 
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48. O contador Tulio Maravilha aconselhou a 
empresa Estratégia Concursos, no dia 
25/03/2020, sobre determinada matéria, objeto 
da discussão em juízo.  Entretanto, no dia 
01/10/202020, o ilustre contador foi nomeado 
como perito do juízo na mesma ação.   

Marque a opção CORRETA que apresenta a atitude 
a ser tomada pelo contador Tulio Maravilha no 
processo judicial que fora nomeado para a função 
de perito do juízo, de acordo com a NBC PP 01. 

a) Recusar o encargo alegando seu impedimento. 

b) Aceitar o encargo visto que o aconselhamento 
dado à parte ocorreu após sua nomeação. 

c) Recusar o encargo alegando sua suspeição. 

d) Aceitar o encargo porque o aconselhamento 
ocorreu quando ainda não sabia de sua nomeação, 
ficando assim afastada a hipótese de suspeição 

 

49. Das situações apresentadas, aponte a opção que 
contém aquelas que estão de acordo com o Código 
de Processo Civil (CPC): 

I. O juiz dispensou a execução de prova 
pericial, pois era impraticável chegar ao 
local de vistoria, em virtude de um grande 
desabamento de terra. 

II. A prova pericial foi indeferida porque na 
inicial foram apresentados pareceres 
técnicos ou documentos elucidativos sobre 
as questões de fato que foram considerados 
suficientes. 

III. Para a produção de prova em processo 
judicial movido pela Empresa ACME S.A, 
após a lavratura de auto de infração de R$ 
15.000,00 era necessário refazer toda a 
escrituração do Livro de Saída de 
Mercadorias da empresa. Nesse caso, o juiz 
admitiu e deferiu a prova pericial, por 
necessitar de conhecimento técnico e 
especializado a sua realização. 

a) I, II, III. 

b) I e III. 

c) II, III. 

d) III. 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Vale a pena investir em prevenção para evitar o 
bullying 

 

Quando uma pessoa se sente prejudicada pelo 
ato de outra, uma das formas de ser compensada é por 
uma indenização financeira, conseguida através do 
Poder Judiciário. Indenizar quer dizer reparar. 

Têm certas coisas que dificilmente vão ser 
reparadas pelo dinheiro, principalmente quando dizem 
respeito à esfera moral. 

Todo mundo já ouviu falar do bullying, que 
apesar de ser um fenômeno antigo e permear todos os 
tipos de relações sociais, parece algo moderno e que se 
restringe à relação entre alunos de uma escola. 

Bullying é um termo usado para descrever a 
vitimização de uma pessoa por outra, com o intuito de 
demonstrar seu poder. Pode variar de ofensas verbais 
até atos físicos violentos. 

A vítima geralmente tem características 
pessoais mais frágeis como, por exemplo, ser tímido ou 
apresentar algum aspecto físico marcante. 

Em Belo Horizonte, um jovem foi condenado a 
pagar a uma antiga colega de classe o montante de R$ 8 
mil por ter, segundo dizem, praticado o bullying. 

Há dois anos, colocou-lhe apelidos e fez 
insinuações maldosas. O juiz considerou que para tudo 
há um limite. Para os pais do rapaz, suas atitudes não 
passaram de brincadeira. 

A garota também não interpretou assim e 
recorreu à escola, que disse ter tomado atitudes para 
mudar o comportamento do aluno, como transferi-lo de 
sala e repreendê-lo. Porém, as ofensas continuaram, 
sendo necessária a interferência da Justiça. 

Um ato agressivo realmente não pode passar 
despercebido. Não acredito que a indenização vá 
cicatrizar a ferida de um ou transformar a conduta do 
outro. Apenas servirá para que o sofrimento da garota 
seja vingado e o comportamento do rapaz punido (a 
punição será para seus pais). 

Esse tipo de violência tem acontecido muito 
em ambiente escolar. Há versões modernas como o 
cyberbullying, que são agressões via internet ou celular. 
Reprimi-lo, como a escola e a Justiça tentaram fazer, terá 
pouca chance de provocar uma transformação. Na 
verdade, a repressão impede uma mudança efetiva. 

Apesar desses atos serem frequentes, pouco 
espaço tem existido nas escolas para reflexão, havendo 
apenas ações repressivas quando eles vêm à tona. Ora, o 
ser humano tem um lado agressivo e negá-lo ou colocá-lo 
no fundo de um poço não impedirá sua manifestação. 
Pelo contrário, poderá dar-lhe forças. 
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As ações escolares para combater o bullying 

devem ser no sentido de preveni-lo, onde mais que 
seguir uma conduta, o aluno possa dar sentido à ela, 
considerando a si e ao outro parte do mundo. Quando 
algo é questionado e pensado, propicia a tomada de 
consciência de sua dimensão e importância. O outro 
poderá ser visto como alguém que também tem 
sentimentos. 

Um trabalho nesse sentido deve fazer parte do 
dia a dia de uma escola e envolver a família dos alunos. 
Muito do que somos e como nos expressamos tem sua 
origem lá. É necessário que ambos ajudem os jovens a se 
construir como pessoas, não só no que aprendem, mas 
como agem. 

Provavelmente a indenização não servirá de 
reparação para nada no caso do acontecimento mineiro. 
Porém, não deixa de ter a função de consolo para a 
vítima e sua família. Para outros possíveis casos, vale a 
pena investir na prevenção. 

http://g1.globo.com/educacao/noticia/opiniao-vale-pena-
investir-em-prevencao-para-evitar-o-bullying.html 

 
50. Assinale a alternativa que apresenta uma 

leitura correta do texto. 
a) Bullying é um termo usado para descrever a 

vitimização de uma pessoa por outra, por meio 
apenas de ofensas verbais, com o intuito de 
demonstrar seu poder. 

 b) Em todos os casos denunciados de bullying, os 
agressores são penalizados com multas. 

c) Indenizar, segundo o texto, é uma forma de 
compensação. 

d) O ciberbullying é ainda mais grave que o 
bullying. 
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Preencha o Gabarito! 

 
 

https://bit.ly/Simulado-CFC-29-03  
 

Não é assinante? 
  

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

 
 
 
 
 

 
 

 

 

https://bit.ly/Simulado-CFC-29-03
https://www.estrategiaconcursos.com.br/assinaturas/

