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6º Simulado CFC 
 

Nome:  
___________________________________________________________________________________ 
 

 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO 
 

1 – Este simulado conta com questões focadas no Exame de Suficiência do CFC; 

2 – A prova contém 50 itens que abordam conhecimentos cobrados no edital do exame; 

3 – As questões são inéditas e foram elaboradas pelos nossos professores com base no perfil da banca organizadora, com 
questões de múltipla escolha 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 8:30 às 12:30 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 – Esse simulado é uma auto avaliação! Você mesmo(a) vai corrigir, a partir do padrão de respostas disponível na área do 
aluno. 

PREENCHA SEU GABARITO NO LINK - https://bit.ly/Simulado-CFC-19-07-20 
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CONTABILIDADE GERAL 

Marcondes Fortaleza 

01. Em 31/10/2020, uma Sociedade Empresária contratou 
um seguro para veículos utilizados em atividades 
administrativas pelo valor total de R$ 30.000,00 para 
vigência de 24 meses a partir do dia seguinte. O contrato 
determinava que o prêmio deveria ser pago em três 
parcelas iguais, sendo a primeira à vista.  

Considerando-se apenas as informações apresentadas, 
assinale, entre as opções a seguir, o valor da conta 
seguros antecipados constante no ativo circulante da 
empresa no Balanço Patrimonial de 31.12.2021: 

a) R$   2.500,00.  

b) R$ 12.500,00.  

c) R$ 15.000,00.  

d) R$ 17.500,00. 

 

02. A partir do que dispõe a NBC TG 04 (R4), que 
estabelece o tratamento contábil para ativos intangíveis, 
analise as afirmativas a seguir, marque C para correto ou 
I para incorreto de acordo com a referida norma. 

(     ) Desenvolvimento é a aplicação dos resultados da 
pesquisa ou de outros conhecimentos em um plano ou 
projeto visando à produção de materiais, dispositivos, 
produtos, processos, sistemas ou serviços novos ou 
substancialmente aprimorados, antes do início da sua 
produção comercial ou do seu uso. 

(     ) Ativo intangível é um ativo não monetário 
identificável com substância física. 

(     )  Um ativo intangível adquirido em combinação de 
negócios não pode ser separável e, por isso, não deve 
ser reconhecido. 

A sequência está correta em  

a) C, I, I.  

b) C, C, I.  

c) C, I, C.  

d) C, C, C. 

 

 

 

 

03. O valor registrado no Patrimônio Líquido da empresa 
MAVIFOR S.A. era, em determinada data, R$ 
1.000.000,00. A empresa Sorvetes S.A. adquiriu, nessa 
data, 60% das ações com direito a voto da MAVIFOR S.A. 
pagando o preço total de R$ 1.300.000,00 e passando a 
deter o seu controle. O valor justo líquido dos ativos e 
passivos identificáveis da MAVIFOR S.A. era, nessa 
mesma data, R$ 1.200.000,00. 

O valor reconhecido no grupo Investimentos do balanço 
individual da empresa Sorvetes S.A. na data da aquisição 
foi, em reais,  

a)    600.000,00.  

b)  1.000.000,00.  

c)  1.200.000,00.  

d)  1.300.000,00.  

   

04. A Companhia MAVIFOR adquiriu para revenda 
mercadorias no valor de R$ 5.000,00 em julho de 2020. 
Os impostos recuperáveis sobre a compra perfazem o 
total de R$ 900,00. Sobre essa compra, a Companhia 
MAVIFOR também pagou frete de R$ 100,00 com 
impostos recuperáveis de R$ 20,00 e seguros no valor de 
R$ 25,00. A empresa vendeu 40% das mercadorias 
adquiridas no período por R$ 2.000,00.   

É correto afirmar que o valor do Resultado Operacional 
Bruto foi de: 

a) lucro de R$ 318,00  

b) prejuízo de R$ 3.000,00  

c) lucro de R$ 320,00  

d) lucro de R$ 360,00 
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05. De acordo com a NBC TG 01 (R4), a Companhia 
MAVIFOR possui em seu ativo imobilizado um 
equipamento que, com o passar do tempo, apresentou 
indícios de desvalorização. Diante disso, decidiu-se 
calcular o valor da possível redução ao valor recuperável 
desse ativo, de acordo com os dados a seguir: 

• Valor Contábil da Máquina – R$ 320.000,00;  

• Fluxo de caixa descontado gerado pela máquina – 
R$ 314.000,00;  

• Valor Justo da Máquina – R$ 315.000,00; e,  

• Gastos para colocar a Máquina à Venda – R$ 
2.000,00. 

 

Nesse contexto, a perda por desvalorização a ser 
reconhecida é de:  

a) R$ 0,00.  

b) R$ 5.000,00.  

c) R$ 6.000,00.  

d) R$ 7.200,00. 

 

06. A empresa Mavifor S.A. apresentou, em 31 de 
dezembro de 2018, o total do Patrimônio Líquido no 
valor de R$ 100.000,00. Durante o ano de 2019, a 
empresa apresentou as seguintes movimentações no 
seu Patrimônio Líquido: 

• Integralização de capital em dinheiro                                 
R$ 10.000,00  

• Aumento de capital com reservas                            
R$   2.000,00 

• Lucro Líquido do Período                                                    
R$ 40.000,00  

• Constituição de reserva legal                                
R$   2.000,00  

• Reversão de reserva para contingência                 
R$      500,00  

• Destinação do lucro para dividendos obrigatórios              
R$ 20.000,00 

• Registro de dividendos adicionais propostos   
R$ 16.500,00   

• Aquisição de ações em tesouraria                  
R$   5.000,00 

 

O total do Patrimônio Líquido da empresa Mavifor S..A. 
em 31 de dezembro de 2019 foi de:  

a) R$ 150.000,00.  

b) R$ 135.000,00.  

c) R$ 125.000,00.  

d) R$ 130.000,00. 

 

07. A empresa Presta Atenção adquiriu, em 01-07-20, um 
instrumento financeiro mensurado ao valor justo por 
meio de outros resultados abrangentes, com recursos 
disponíveis na conta bancária, por R$ 25.000,00. 
Decorrido um mês rendeu juros no valor de R$ 1.000,00 
e passou a ter um valor de mercado, em 31-07-20, de R$ 
29.000,00.  

Assinale o valor contabilizado na conta de Ajuste de 
Avaliação Patrimonial em 31-07-20.  

a) R$       0,00.  

b) R$ 4.000,00.  

c) R$ 2.000,00.  

d) R$ 3.000,00. 

 

08. Uma Sociedade Empresária adquiriu, em 31.12.2018, 
um caminhão, por R$ 400.000,00, à vista, e o registrou 
como um Ativo Imobilizado. A Sociedade Empresária 
definiu a vida útil do caminhão em 400.000 km e o valor 
esperado de venda para esse caminhão, ao final de sua 
vida útil, foi estimado em R$ 100.000,00. Em 30.6.2020, 
a Sociedade Empresária vendeu o caminhão por R$ 
250.000,00, à vista. Sabe-se, ainda, que a Sociedade 
Empresária calcula a depreciação de acordo com a 
quilometragem percorrida pelo caminhão e que, até o 
momento da venda, o caminhão havia percorrido 
250.000 km. A estimativa de vida útil e o valor residual 
não sofreram alterações.  

Considerando-se apenas as informações apresentadas e o 
que dispõe a NBC TG 27 (R4) – ATIVO IMOBILIZADO, no 
que se refere à apuração do Resultado Líquido relativo à 
baixa do Ativo Imobilizado, a Sociedade Empresária 
incorreu em: 

a) nem ganho, nem perda. 

b) ganho de R$ 37.500,00. 

c) ganho de R$ 137.500,00. 

d) ganho de R$ 200.000,00. 
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09. Uma empresa comercial, tributado pelo lucro real 
anual, apresentou na Demonstração de Resultado um 
lucro antes do IR de R$ 400.000, assim distribuídos:  

Lucro Bruto---------------------------------------------       534.000  

Despesas Gerais e Administrativas----------------       125.000 

Despesa com Brindes--------------------------------- 5.000 

Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa (Não 
Realizada)--          10.000 

Resultado Positivo da Equivalência Patrimonial- 6.000 

Referida possui um prejuízo fiscal acumulado no seu 
LALUR no valor de R$ 200.000.  

Considerando as informações anteriores, qual seria o 
valor do imposto de renda anual a pagar, considerando 
eventual adicional de imposto de renda?  

a) R$ 42.945,00.  

b) R$ 47.575,00.  

c) R$ 45.757,00.  

d) R$ 12.945,00. 

 

10. A partir do que dispõe a NBC TG 26 (R5), que trata da 
apresentação das demonstrações contábeis, marque C 
para correto ou I para incorreto de acordo coma s 
disposições da referida norma. 

(     ) O passivo é classificado como não circulante se o 
credor tiver concordado, até a data do balanço, em 
proporcionar uma dilação de prazo a terminar pelo 
menos doze meses após a data do balanço, dentro do 
qual a entidade pode retificar a quebra de covenant 
contratual (reenquadramento nos índices de 
endividamento e cobertura de juros, por exemplo,) e 
durante o qual o credor não pode exigir a liquidação 
imediata do passivo em questão. 

(  )  A entidade deve apresentar análise das despesas 
utilizando uma classificação baseada na sua natureza, se 
permitida legalmente, ou na sua função dentro da 
entidade, devendo eleger o critério que proporcionar 
informação confiável e mais relevante, obedecidas as 
determinações legais. 

(     )  As notas explicativas que proporcionam 
informação acerca da base para a elaboração das 
demonstrações contábeis e as políticas contábeis  

 

 

  específicas podem ser apresentadas como seção 
separada das demonstrações contábeis. 

A sequência está correta em  

a) C, I, I.  

b) C, C, I.  

c) C, I, C.  

d) C, C, C. 

 
 

PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS 
William Notário 

11. A Cia. Notario, em obediência às normas brasileiras de 
contabilidade, fez, em 31/12/2019, o teste de 
recuperabilidade (impairment test) do valor de uma 
máquina utilizada na fabricação de seus produtos. Os 
dados abaixo foram levantados pelo departamento de 
contabilidade da empresa (em R$):  

 

Valor em uso da máquina  620.000,00  

Valor líquido de venda   610.000,00  

Custo de aquisição    710.000,00  

Depreciação Acumulada  70.000,00  

 

De acordo com a NBC TG 01 (R4) – Redução ao Valor 
Recuperável de Ativos, a companhia deve registrar uma 
perda no valor do ativo de 

a) R$ 100.000,00.  

b) R$ 90.000,00.  

c) R$ 10.000,00.  

d) R$ 20.000,00. 

 
12. Conforme a legislação vigente, especialmente o que 

reza a NBC TG 26 (R4)  – Apresentação das 
Demonstrações Contábeis e a NBC TG 36 (R3)  – 
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. 
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13. A empresa Notario’s enfrenta quatro processos 

judiciais que, se perdidos, gerarão obrigações de 
pagamento. Para estipular a soma a ser resguardada 
para garantir o cumprimento dessas obrigações legais no 
caso de perda judicial, a companhia cotejou os valores 
das ações com suas chances de perda, conforme mostra 
a tabela a seguir. 

 

 

Considerando-se essa situação hipotética e as normas 
contábeis vigentes relativas a provisões, passivos 
contingentes e ativos contingentes, é correto afirmar 
que a empresa deverá provisionar o montante de  

a) R$ 450.000.  

b) R$ 650.000.  

c) R$ 100.000.  

d) R$ 800.000.  

 
14. Uma Sociedade Empresária adquiriu, em 30/11/2019, 

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 31/12/2019. 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 31/08/2020, é de:  

a) R$ 1.760,00.  

b) R$ 1.980,00.  

c) R$ 2.080,00.  

d) R$ 2.340,00.  

 
 
 
 
 
 

 
15. Uma Sociedade Empresária comercial realizou 

aquisição de mercadorias para revenda. Em seus 
registros constam os seguintes dados relacionados aos 
itens adquiridos: 

 

De acordo com a NBC TG 16 (R1) – Estoques, o custo de 
aquisição dessas mercadorias é de: 

a) R$1.300,00. 

b) R$1.430,00. 

c) R$1.530,00. 

d) R$1.600,00. 

 
16. Tendo por base a NBC TG 28 (R3) – Propriedade 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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17. De acordo com a NBC TG 16 (R1) – Estoques, 

“estoques compreendem ativos mantidos para venda no 
curso normal dos negócios; em processo de produção 
para venda; ou na forma de materiais ou suprimentos a 
serem consumidos ou transformados no processo de 
produção ou na prestação de serviços”. Assinale a opção 
em que NÃO constam exemplos de Estoque.  

a) produtos acabados e produtos em processo de 
produção pela entidade.  

b) custos de mercadorias vendidas, veículos de uso e 
software de uso.  

c) matérias-primas e materiais que aguardam utilização no 
processo de produção, tais como embalagens e material 
de consumo.  

d) mercadorias compradas por um varejista para revenda 
ou terrenos e outros imóveis para revenda. 

 
18. De acordo com a NBC TG 26 (R4) – Apresentação das 

Demonstrações Contábeis, a entidade deve elaborar as 
suas demonstrações contábeis utilizando-se do regime 
de competência, EXCETO para a  

a) demonstração do Valor Adicionado.  

b) demonstração dos Resultados Abrangentes.  

c) demonstração dos Fluxos de Caixa.  

d) demonstração de Origens e Aplicações de Recursos. 

 
19. 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:  

 

 

 

 

 

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.  

 
20. A Sociedade Empresária Notário’s, 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 (R4) – 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.  
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CONTABILIDADE DE CUSTOS 

Luciano Rosa 
21. O Contador Kazuo recebeu  de um novo cliente uma 

relação com  os seguintes valores de contas: 

 

Com base nos valores apresentados, indique a alternativa 
correta: 

a)  O total dos investimentos é de R$ 1.000.000,00. 

b)  O total das despesas é de  R$ 77.000,00 

c)  O total dos custos é de R$ 48.000,00 . 

d)  A perda de matéria prima devida a um incêndio deve 
ser incluída no custo da produção. 

 

22. A Companhia CorujAzul  fabrica um único tipo de 
produto. Num determinado período, a empresa 
produziu 5.000 unidades e vendeu 3.000. Os custos 
variáveis foram de R$80.000,00 e os custos fixos de R$ 
60.000,00. Além disso, a empresa incorreu em despesas 
fixas de R$ 15.500,00 e despesas variáveis de R$ 
25.000,00. Sabendo que o preço de venda unitário é de 
R$ 50,00 e que a empresa usa o custeio por absorção, 
assinale a alternativa correspondente ao Resultado 
Bruto e ao Resultado líquido do Período, 
respectivamente. 

a) R$ 66.000,00; R$ 25.500,00 

b) R$ 66.000,00; R$ 50.500,00 

c) R$ 102.00,00; R$ 25.500,00 

d) R$ 102.000,00; R$ 50.500,00 

 

 

 

 

 

 

23. A indústria VoaCoruja produz apenas um produto e 
utiliza apenas uma matéria-prima em sua fabricação, e 
efetua mensalmente uma confrontação entre o custo 
real e o custo padrão. 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) =1.000 kg x R$ 
150,00/kg = R$ 150.000,00. Para o mês de junho de 
2019, o custo da matéria-prima para uma unidade do 
produto foi igual a R$ 198.000,00. Sabe-se que em junho 
de 2019 o preço da matéria sofreu um aumento de 20% 
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  no 
custo do produto no mês de maio de 2018 devido à 
variação mista foi no valor de:  

a) R$ 15.000,00.  

b) R$ 3.000,00.  

c) R$ 30.000,00.  

d) R$ 33.000,00. 

 

24. Os sócios da empresa Coruja na Toca Ltda querem um 
lucro mensal de R$ 500.000,00. A empresa tem custos 
fixos totais de $ 400.000,00 e custo variável unitário de 
$50,00. O preço de venda é de R$ 80,00 por unidade. 

Para conseguir o lucro desejado, quantas unidades a 
empresa deve vender? 

a) 20.000 unidades. 

b) 25.000 unidades.  

c) 30.000 unidades.  

d) 40.000 unidades.  
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25.  A empresa  “Corujão” vende seu único  produto  pelo 
preço de $100 reais. A administração da empresa 
decidiu não conceder descontos, pois verificou que os 
custos fixos e despesas fixas são  de $ 360.000 e os 
custos variáveis e despesas variáveis unitárias são de $ 
60 reais. 

A administração decidiu manter uma margem de 
segurança de, no mínimo, 25%. 

Quantas unidades a empresa deve vender para atingir a 
margem de segurança determinada pela administração? 

a)  6.750 unidades 

b) 9.000 unidades 

c) 11.250 unidades 

d) 12.000 unidades 

 
 

Contabilidade Gerencial (Análise DCs) 
Julio Cardozo 

26. Considere-se o seguinte balancete, que foi 
apresentado pelo contador Julio Cardozo da Cia. Praia do 
Morro S/A referente ao exercício de 20x0.  

 

De acordo com o balancete apresentado pelo contador da 
Julio Cardozo, o índice de liquidez seca aproximado da 
empresa foi de: 

a)   0,74 

b) 0,82 

c) 1,22 

d) 1,42 

 

 

 

 

27. Dados extraídos da contabilidade da Cia. Bacutia S/A: 

 

Considerando-se exclusivamente as informações acima, o 
número que mais se aproxima do índice de liquidez 
corrente da Cia. Bacutia S/A, em 20x1, é 

a)  0,82 

b)  1,01 

c)  1,3375 

d)  1,7833 

 
 

LEGISLAÇÃO E ÉTICA PROFISSIONAL 
Gilmar Possati 

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

I – Na penalidade de advertência pública toda a classe 
contábil fica conhecendo publicamente o infrator ético-
profissional. 

II – No caso de conflito entre a NBC PG 01 e outra Norma 
Profissional, prevalecem as disposições da Norma 
Profissional específica.  

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) II, apenas. 

b) I e III, apenas. 

c) III, apenas. 

d) I, II e III. 
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29. Nos termos da NBC PG 01 – Código de Ética 

Profissional do Contador, o contador deve estabelecer, 
por escrito, o valor dos serviços em suas propostas de 
prestação de serviços profissionais, considerando os 
seguintes elementos, EXCETO: 

a) a dificuldade do serviço a executar. 

b) o tempo que será consumido para a realização do 
trabalho. 

c) a possibilidade de ficar impedido da realização de 
outros serviços. 

d) a peculiaridade de tratar-se de cliente com futuras 
redes de contatos (networking). 

 
30. Os profissionais sujeitos ao cumprimento da NBC PG 

12 (R3) – Educação Profissional Continuada devem 
cumprir, no mínimo, ___________________ de 
Educação Profissional Continuada por ano-calendário. 
Os profissionais que, por motivos comprovadamente 
justificados, estejam impedidos de exercer a profissão 
por período superior a ____________________, devem 
cumprir a EPC proporcionalmente aos meses 
trabalhados no ano.  

Assinale a opção que preenche corretamente as lacunas 
acima. 

a) 40 (quarenta) pontos; 60 (sessenta) dias. 

b) 60 (sessenta) pontos; 40 (quarenta) dias. 

c) 40 (quarenta) pontos; 90 (noventa) dias. 

d) 60 (sessenta) pontos; 30 (trinta) dias. 

 
 

PERÍCIA CONTÁBIL 
Julio Cardozo 

31. O contador Luciano Rosa aconselhou a empresa 
Caloteiros S/A, no dia 16/06/20x0, sobre recuperação de 
créditos fiscais, objeto da discussão em uma ação 
judicial movida pela contra o estado de São Paulo.  
Entretanto, no dia 03/10/20x0, 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 Luciano Rosa, de acordo com a 
NBC PP 01, no processo judicial que fora nomeado para 
a função de perito do juízo. 

a) Não aceitar o encargo alegando seu impedimento. 

 

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

c) Não aceitar 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. 

 
32. Os procedimentos de perícia contábil previstos na 

NBC TP 01 Perícia Contábil, visam fundamentar as 
conclusões que serão levadas ao laudo pericial contábil 
ou parecer pericial contábil. O perito contador Gilmar 
Possati determinou o valor do estoque de chimarrão da 
empresa Pampas S/A utilizando o método do custo 
médio, visto que a empresa não possuía documentação 
fiscal de entrada. A determinação de valores ou a 
solução de controvérsia por critério técnico é chamada 
de:  

a) Exame. 

b) Certificação. 

c) Investigação. 

d) Arbitramento. 

 

33. Para a elaboração de um laudo pericial, o perito 
do juízo Ramón Madruga verificou que irá necessitar de 
avaliações técnicas de profissionais de outras áreas do 
conhecimento. Conforme previsão da NBC TP 01, a 
equipe técnica incumbida de realizar trabalho de perícia 
contábil: 

a) não pode empregar o trabalho de terceiros, para que 
haja a manutenção de sua independência profissional. 

b) está autorizada a empregar o trabalho de terceiros, 
desde que conste expressamente do termo de diligência, 
com responsabilização individual de cada membro pela 
parcela do trabalho que produzirem. 

c) pode empregar o trabalho de terceiros, que devem ser 
supervisionados e orientados pelo perito Ramón 
Madruga, que se responsabiliza pela parcela do trabalho 
que produzirem. 

d) está autorizada a empregar o trabalho de terceiros, 
desde que conste expressamente do laudo pericial 
contábil um termo de responsabilização, no qual cada 
parte assume pela parcela do trabalho que produzir. 
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CONTABILIDADE PÚLICA  

Gilmar Possati 
34. Acerca das demonstrações contábeis aplicadas ao 

setor público, julgue as assertivas a seguir: 

I – O balanço orçamentário evidencia os ingressos e 
dispêndios orçamentários e extraorçamentários que 
impactem a situação orçamentária. 

II – O balanço financeiro é uma demonstração contábil 
aplicável ao setor público, nos termos da NBC TSP 11 – 
Apresentação das Demonstrações Contábeis.  

III – A Demonstração das Variações Patrimoniais indica o 
resultado patrimonial, obtido por meio do confronto 
entre as Variações Patrimoniais Aumentativas (VPAs) e 
as Variações Patrimoniais Diminutivas (VPDs). 

Estã(ão) correto(s): 

a) II, apenas. 

b) I e III, apenas. 

c) III, apenas. 

d) I, II e III. 

 
35. Segundo a NBC TSP – Estrutura Conceitual, são 

restrições acerca da informação incluída nos Relatórios 
Contábeis de Propósito Geral (RCPGs) EXCETO: 

a) materialidade 

b) custo-benefício 

c) equilíbrio entre as características qualitativas  

d) consistência 

 
36. Acerca do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público 

(PCASP), assinale a opção INCORRETA: 

a) O PCASP está estruturado em três naturezas de 
informação: orçamentária, patrimonial e de controle. 

b) As contas contábeis do PCASP são classificadas em 8 
classes diferentes, identificadas por códigos com 7 níveis 
de desdobramento, cada qual com um dígito, 
totalizando 7 dígitos. 

c) Como regra, os Entes da Federação somente poderão 
detalhar a conta contábil nos níveis posteriores ao nível 
apresentado na relação de contas do PCASP. 

 

 

 

 

d) O registro contábil deve ser feito pelo método das 
partidas dobradas e os lançamentos devem debitar e 
creditar contas que apresentem a mesma natureza de 
informação. 

 
 

AUDITORIA CONTÁBIL 
Guilherme Sant'anna 

37. Julgue os itens a seguir e assinale a assertiva que 
contém a sequência correta. 

I. Documentação de auditoria é o registro dos 
procedimentos de auditoria executados, da evidência de 
auditoria relevante obtida e conclusões alcançadas pelo 
auditor (usualmente também é utilizada a expressão 
“arquivo de auditoria”). 

II. 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 dessa documentação. 

III. A elaboração tempestiva de documentação de 
auditoria suficiente e apropriada aprimora a qualidade 
da auditoria e facilita a revisão e a avaliação eficazes da 
evidência de auditoria e das conclusões obtidas antes da 
finalização do relatório do auditor. 

a) V – V – F  

b) F – F – V 

c) V – F – F 

d) F – V – V 

 
38. Nos termos das normas de auditoria, o auditor deve 

expressar uma “Opinião com ressalva” quando: 

a) Não consegue obter evidência de auditoria apropriada 
e suficiente para fundamentar sua opinião e ele concluir 
que os possíveis efeitos de distorções não detectadas 
sobre as demonstrações contábeis, se houver, poderiam 
ser relevantes e generalizados. 

b) Tendo obtido evidência de auditoria apropriada e 
suficiente, conclui que as distorções, individualmente ou 
em conjunto, são relevantes e generalizadas para as 
demonstrações contábeis.  c) Tendo obtido evidência de 
auditoria apropriada e suficiente, conclui que as 
distorções, individualmente ou em conjunto, são 
relevantes, mas não generalizadas nas demonstrações 
contábeis. 



 12 
6º Simulado CFC 19/07/2020 

 

 

d) Em circunstâncias extremamente raras envolvendo 
diversas incertezas, concluir que, independentemente 
de ter obtido evidência de auditoria apropriada e 
suficiente sobre cada uma das incertezas, não é possível 
expressar uma opinião sobre as demonstrações 
contábeis devido à possível interação das incertezas e 
seu possível efeito cumulativo sobre essas 
demonstrações contábeis. 

 
39. O auditor, com intuito de confirmar saldos contábeis 

da conta fornecedores a pagar, envia cartas para os 
principais fornecedores da entidade auditada. Nestas 
cartas, o auditor solicita que os fornecedores sempre 
respondam, independente de concordarem ou não com 
o que é solicitado. 

No caso em tela, o auditor aplicou o procedimento de: 
a) Revisão analítica. 
b) Confirmação positiva. 
c) Confirmação negativa. 
d) Correspondência externa. 
 
 

MATEMÁTICA FINANCEIRA 
Guilherme Neves 

40. Guilherme investiu R$ 2.000,00 em uma aplicação com 
uma taxa nominal anual de juros de 18%, pelo período 
de 6 meses, com capitalização bimestral. Nesse caso, ao 
final do período de capitalização, o montante será 
aproximadamente igual a: 

a) R$ 2.155,45 

b) R$ 2.165,45 

c) R$ 2.175,45 

d) R$ 2.185,45 

 

41. Um cliente de uma loja de eletrodomésticos deseja 
antecipar duas parcelas iguais de R$ 1.000,00 de seu 
financiamento, com vencimento para, respectivamente, 
30 e 60 dias a partir de hoje. Considerando-se uma taxa 
de desconto de 2% a.m., desconto comercial simples e 
calendário comercial, o valor que o cliente deverá pagar 
para quitar as duas parcelas é: 

a) R$ 1.930,00. 

b) R$ 1.940,00. 

 

 

c) R$ 1.950,00. 

d) R$ 1.960,00. 

 

42. Um empresário descontou um cheque pré-datado 
para 30 dias, no valor de R$ 30.000,00, tendo o banco 
cobrado uma taxa de desconto comercial simples de 5% 
ao mês.  O valor descontado do cheque é: 

a) R$ 26.500,00. 

b) R$ 27.000,00. 

c) R$ 27.500,00. 

d) R$ 28.500,00. 

 
 

TEORIA DA CONTABILIDADE 
Gilmar Possati 

43. Sobre as disposições da Estrutura Conceitual Básica da 
Contabilidade (NBC TG 00 – R2), analise as assertivas 
abaixo e assinale a opção correta. 

I – Os relatórios financeiros para fins gerais são 
direcionados essencialmente a fornecer informações 
úteis a diversos usuários, entre os quais os investidores, 
credores por empréstimos, reguladores e o público em 
geral. 

II – A materialidade é um aspecto de relevância específico 
da entidade com base na natureza ou magnitude, ou 
ambas. Nesse sentido, em situações específicas pode-se 
especificar um limite quantitativo uniforme para 
materialidade ou predeterminar o que pode ser 
material. 

III – Em muitas circunstâncias, a essência de fenômeno 
econômico e sua forma legal são as mesmas. Se não 
forem as mesmas, fornecer informações apenas sobre a 
forma legal não representaria fidedignamente o 
fenômeno econômico. 

Estão corretos: 

a) III, apenas. 

b) I e II, apenas. 

c) I e III, apenas. 

d) I, II e III. 
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44. Segundo a NBC TG 00 (R2) – Estrutura Conceitual para 
Relatório Financeiro, a entidade que reporta é a 
entidade que é obrigada a, ou decide, elaborar 
demonstrações contábeis. A entidade que reporta pode 
ser uma única entidade ou parte da entidade ou pode 
compreender mais de uma entidade. Nesse sentido, 
quando a entidade que reporta compreende tanto a 
controladora como suas controladas, as demonstrações 
contábeis da entidade que reporta são denominadas de:  

a) demonstrações contábeis combinadas 

b) demonstrações contábeis individuais 

c) demonstrações contábeis consolidadas  

d) demonstrações contábeis intermediárias 

 

45. Considerado o “Pai da Contabilidade Italiana”, o autor 
Francesco Villa publica em 1840 a obra “La contabilità 
applicata alle amministrazioni private e publliche”, 
considerada como o início do seguinte Período Histórico 
da Contabilidade: 

a) Contabilidade Antiga 

b) Contabilidade Medieval 

c) Contabilidade Moderna 

d) Contabilidade Científica 

 
 

DIREITO TRIBUTÁRIO 
Fabio Dutra 

46.   ____________ são cobrados (as) pela União, pelos 
Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no 
âmbito de suas respectivas atribuições, são instituídos 
(as) para fazer face ao custo de obras públicas de que 
decorra valorização imobiliária, tendo como limite total 
a despesa realizada e como limite individual o acréscimo 
de valor que da obra resultar para cada imóvel 
beneficiado. A espécie tributária é: 

a)  Taxas 

b) Contribuições de melhoria. 

c) Impostos. 

d) Empréstimos Compulsórios. 

 
 
 
 

 
47.  São hipóteses de suspensão da exigibilidade do 

crédito tributário: 

a)  Moratória e Parcelamento. 

b) Pagamento e Parcelamento. 

c) Isenção e Depósito do montante integral. 

d) Remissão e anistia. 

 
 

DIREITO DO TRABALHO 
Antônio Daud 

48. Quanto ao trabalho em período noturno dos 
empregados urbanos, assinale a alternativa incorreta:  

a) A hora do trabalho noturno será computada como de 
52 minutos e 30 segundos. 

b) O trabalho noturno terá remuneração superior à do 
diurno com acréscimo de 20%, pelo menos, sobre a hora 
diurna. 

c) Considera-se noturno o trabalho executado entre as 22 
horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. 

d) O trabalho noturno terá remuneração superior à do 
diurno com acréscimo de 25%, pelo menos, sobre a hora 
diurna.    

 
49. Um funcionário foi admitido em 1º/6/2018, com 

remuneração de R$ 3.000,00. A partir de 1º/1/2020, em 
virtude de promoção recebida, passou a receber 
remuneração de R$ 4.500,00 mensais. Ao usufruir seu 
descanso anual remunerado no mês de março de 2020, 
sabe-se que sua remuneração de férias deverá ser de:  

a) R$ 3.000,00. 

b) R$ 4.000,00. 

c) R$ 4.500,00. 

d) R$ 6.000,00.    
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Décio Terror 
O ministro da Economia, Paulo Guedes, declarou 

nesta sexta-feira (3) que o governo está “entrando com um 
aumento de imposto sobre dividendos“. 

O economista participou de live promovida pela 
Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base 
(Abdib) e sinalizou a medida quando detalhava mudanças 
tributárias previstas pelo governo. O ministro afirmou que a 
proposta inclui um IVA (imposto sobre valor agregado), que iria 
substituir os atuais PIS-Cofins, um imposto sobre transações 
digitais ou pagamentos e taxação de dividendos. 

Guedes voltou a defender uma ampla reforma 
tributária para reduzir os impostos cobrados sobre a folha de 
pagamento, porém não deu maiores detalhes para o envio do 
texto ao Congresso. 

No mesmo sentido, o chefe do Ministério da 
Economia assegurou que a reforma administrativa continua em 
pauta e que a pasta irá voltar ao tema ainda neste mandato. 

https://www.sunoresearch.com.br/ (Fragmento do texto) 

 

50. São recursos coesivos de substituição que fazem 
referência ao termo “O ministro da Economia, Paulo 
Guedes”, exceto: 

a) “O economista” (2º parágrafo) 

b) “O ministro” (2º parágrafo) 

c) “Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de 
Base (Abdib)” (2º parágrafo) 

d) “o chefe do Ministério da Economia” (4º parágrafo)  
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