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Simulado Especial 

3º CFC Exame 2020.2  
 

Nome:  
___________________________________________________________________________________ 
 

 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO EXCLUSIVO 
 

1 – Este simulado conta com questões focadas no concurso CFC Exame; 

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

3 – As questões são inéditas e foram elaboradas pelos nossos professores com base no perfil da banca organizadora 
CONSULPLAN, 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 13:00 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 - http://bit.ly/Simulado-CFC-18-10-20 
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CONTABILIDADE GERAL 

William Notário 

01. A tabela a seguir mostra os dados extraídos dos 
razonetes da empresa Notario’s, ao final do exercício, 
necessários para a elaboração do balancete de 
verificação. 

 

Nessa situação, o montante dos saldos devedores, em 
reais, foi 

a) Inferior a 330.000. 

b) Superior a 330.000 e inferior a 340.000. 

c) Superior a 340.000 e inferior a 350.000. 

d) Superior a 350.000 e inferior a 360.000. 

 

02. A respeito do balancete de verificação, julgue os 
itens a seguir. 

I O balancete de verificação não é obrigatório pela 
legislação comercial e societária; no entanto, com 
periodicidade de elaboração recomendada como 
mensal, ele é amplamente utilizado para verificação 
dos saldos das contas constantes do livro-razão. 

II Os modelos de balancetes de verificação utilizados 
incluem o de oito colunas, que demonstra os saldos 
anteriores, o movimento, os saldos do período e os 
saldos atuais. 

III O balancete de verificação é, na prática, uma relação 
de contas patrimoniais, de resultado e de 
compensação, com seus respectivos saldos, extraídos 
dos registros contábeis em determinada época. 

IV O balancete de verificação, procedimento 
dispensável para a apuração do resultado do  

 

   exercício, destina-se com exclusividade aos usuários 
externos à entidade. 

Estão certos apenas os itens 

a) I e II. 

b) II e III. 

c) I e IV. 

d) I, III e IV. 

 

03. Em 31 de dezembro de 20x8, uma empresa 
comercial apresentava em seu balanço patrimonial 
uma conta de clientes com um valor de R$ 60.000,00. 
Em 02 de janeiro de 20x9, a empresa recebeu metade 
do referido saldo através de conta bancária. Em 
relação a este fato administrativo, é correto afirmar 
que: 

a) O fato provocou modificação no patrimônio líquido e, 
portanto, é considerado permutativo. 

b) É modificativo por ter provocado aumento dos 
valores a receber e diminuição da conta caixa. 

c) É permutativo, pois provocou ao mesmo tempo 
aumento e diminuição entre elementos do Ativo. 

d) O fato provocou alterações em contas patrimoniais e 
de resultado. Portanto, trata-se de um fato 
modificativo. 

 

04. A empresa Notario’s apresentou as seguintes contas 
patrimoniais e seus respectivos saldos: 

Caixa e equivalentes de caixa: R$ 15.000,00; Obrigações 
sociais e trabalhistas: R$ 23.000,00; Valores a receber: 
R$ 60.000,00; Valores a pagar: R$ 45.000,00; 
Depreciação: R$ 32.000,00; Estoques: R$ 38.000,00; 
Empréstimos a pagar: R$ 90.000,00; Máquinas e 
equipamentos: R$ 80.000,00; Financiamentos a pagar: 
R$ 65.000,00; Móveis e utensílios: R$ 22.000,00; 
Impostos a recolher: R$ 6.000,00; Computadores e 
periféricos: R$ 8.000,00; Instalações: R$ 13.000,00. 

Com base nas informações anteriores, qual a situação 
líquida patrimonial da empresa? 

a) Nula. 

b) Superavitária. 

c) Risco Operacional. 

d) Passivo a Descoberto. 
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05. Uma entidade possuía móveis e utensílios, que 
custaram R$ 2.500,00 e foram vendidos, à vista, por 
R$ 3.000,00. Com base no exposto, é correto afirmar 
que o fato administrativo é: 

a) Misto. 

b) Modificativo. 

c) Misto e Modificativo. 

d) Modificativo ou Permutativo. 

 

06. A empresa Notario’s apresentou os seguintes fatos: 

 

Com base no exposto, assinale a alternativa que sugere 
uma contabilização INCORRETA. 

a) No item IV, haverá um débito na conta clientes e um 
crédito na conta banco. 

b) No item I, haverá um débito na conta estoque e um 
crédito na conta fornecedor. 

c) No item III, haverá um débito na conta bancos e um 
crédito na conta de empréstimos a pagar. 

d) No item II, haverá um débito na conta clientes e um 
crédito, na conta de Receitas; um débito na conta 
Custo da Mercadoria Vendida e um crédito na conta 
estoque. 

 

07. Uma Sociedade Empresária foi constituída em 
15/06/2015, com a subscrição de 300.000 ações de 
valor nominal de R$ 2,50 cada uma. A integralização 
de parte do capital, nessa mesma data se deu da 
seguinte forma: 15% representado por uma máquina; 
25% em moeda corrente e 15% por um conjunto de 
lojas. Considerando apenas as informações 
apresentadas anteriormente é correto afirmar que:  

a) O Passivo Exigível é de R$ 412.500,00.  

b) O Patrimônio Líquido é de R$ 750.000,00.  

c) O Capital a Integralizar é de R$ 337.500,00.  

d) O Capital Integralizado é de R$ 187.500,00. 

 

 

08. A Sociedade Empresária criada em janeiro de 2018, 
quando iniciou suas atividades, apresentou ao final do 
ano as seguintes contas com seus respectivos saldos 
na sua contabilidade, após destinação do resultado 
apurado. 

 

A partir dos dados apresentados ao final do ano de 
2018, o valor total do Ativo Não Circulante 
Imobilizado é de:  

a) R$ 40.200,00  

b) R$ 53.700,00  

c) R$ 54.200,00  

d) R$ 67.700,00 

 

09. As informações correspondem à Companhia A e 
ocorreram no exercício social de 20X1 (de 01/01/20X1 
a 31/12/20X1):  

- Compra de Imobilizado à vista no valor de R$ 
300.000,00;  

- Pagamento, em dinheiro, de R$ 40.000,00 a 
fornecedores, com a consequente baixa de uma 
obrigação que existia em seu Passivo Circulante;  

- Vendas de mercadorias que geraram R$ 1.166.048,00 
de Receita Líquida e R$ 849.225,00 de Custo dos 
Produtos Vendidos;  

- Reconhecimento de Despesas de Vendas, Gerais e 
Administrativas no valor de R$ 205.347,00; e,  
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- Reconhecimento de Receitas Financeiras no valor de 
R$ 38.347,00. 

Outras informações ocorridas no mesmo período:  

- Estudos econômicos realizados no Ativo B mostraram 
evidências significativas de que o valor contábil deste 
ativo excedia seu valor recuperável em R$ 10.000,00. 
A Companhia A reconheceu este valor como perda 
pela não recuperabilidade de ativos durante o ano de 
20X1. Considerando as informações apresentadas, 
assinale, a seguir, o “Resultado Antes dos Tributos 
sobre o Lucro” que deveria ser corretamente 
divulgado pela Companhia A na Demonstração do 
Resultado de encerramento do exercício social de 
20X1.  

a) R$ 101.476,00.  

b) R$ 139.823,00.  

c) R$ 149.823,00.  

d) R$ 316.823,00. 

 

10. Uma sociedade empresária apresentou as seguintes 
informações sobre o exercício social de 2019: incorreu 
em despesas no valor de R$ 80.000,00 das quais R$ 
25.000,00 foram pagas no exercício e R$ 55.000,00 
serão pagas no exercício seguinte; obteve receitas no 
valor de R$ 95.000,00 das quais R$ 50.000,00 foram a 
prazo e serão recebidas no exercício seguinte e R$ 
45.000,00 foram recebidas no exercício. Considerando 
o disposto na Lei nº 6.404/76, que trata da 
escrituração contábil e as demais normas técnicas, o 
resultado do exercício deverá apresentar o valor de:  

a) R$ 5.000,00.  

b) R$ 15.000,00.  

c) R$ 20.000,00.  

d) R$ 40.000,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Anualmente, nos quatro meses seguintes ao 
término do exercício social, a sociedade anônima 
realizará uma reunião, que terá como um de seus 
propósitos o exame, a discussão e a votação das 
demonstrações financeiras. A definição anterior está 
relacionada ao conceito de:  

a) Assembleia Geral Ordinária.  

b) Assembleia de Debenturistas.  

c) Assembleia Geral Extraordinária.  

d) Assembleia de Constituição da Sociedade. 

 

 
PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS 

Gilmar Possati 

12. O Ativo Intangível é classificado como um ativo não 
monetário, identificável, sem substância física. Uma 
entidade ao dispender gastos com desenvolvimento 
de um novo software de gestão para ser usado 
internamente, sem intenção de venda, deverá 
reconhecer os gastos 

a) como despesas, assim como os gastos relacionados 
às pesquisas de plataformas de programação mais 
adequadas para otimização do software. 

b) como Ativo Intangível, assim como os gastos 
relacionados às pesquisas de plataformas de 
programação mais adequadas para otimização do 
software. 

c) como Ativo Intangível, desde que exista viabilidade 
técnica para a geração de futuros benefícios 
econômicos por uso ou venda e também exista 
capacidade para mensurar os custos do seu 
desenvolvimento. 

d) Pelo valor justo ou pelo seu valor de custo, dos dois o 
menor, visto que seu reconhecimento inicial se dará a 
partir do momento da fase de pesquisa. 
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13. Uma sociedade, ao encerrar o exercício social de 
2020, apresentou os seguintes saldos apurados antes 
do levantamento do Balanço Patrimonial: 

Patrimônio líquido (2019)   1.000.000,00 

Capital social   1.200.000,00 

(-) Ações em tesouraria  (200.000,00) 

(-) Prejuízos acumulados (300.000,00) 

Informações adicionais 

Lucro líquido do exercício (apurado na DRE) 890.000,00 

Percentual de dividendos    20% 

 

Considerando as informações apresentadas, o valor da 
reserva legal a ser evidenciado no Patrimônio Líquido 
da sociedade, em 2020, em reais, será de: 

a) 20.600. 

b) 44.500. 

c) 35.600. 

d) 29.500. 

 

14. Determinada sociedade, decidiu inovar e expandir 
suas atividades. Para tanto, necessitava de 
computadores de última geração. Para tal fato, 
incorreu na contratação de um especialista na área, a 
fim de indicar quais os melhores modelos. Pelo 
trabalho realizado, foi gasto R$ 4.000,00. 

Passado o processo de análises dos modelos, foram 
adquiridos 30 novos computadores, totalizando R$ 
150.000,00. O frete para receber os novos 
equipamentos, aditou R$ 2.500,00 e o seguro da carga 
R$ 500,00. Após a chegada dos computadores, a 
entidade incorreu em gastos com programas 
essenciais para o funcionamento desses 
computadores em um total de R$ 18.000,00. Por fim, 
foi instruído treinamento aos colaboradores, gerando 
um custo de R$ 3.000,00. 

Com base somente nessas informações, 
desconsiderando qualquer efeito tributário nessa 
operação, e no que dispõe a NBC TG 27 – Ativo 
Imobilizado, o valor reconhecido como ativo 
imobilizado pela empresa foi: 

a) R$ 172.000,00. 

b) R$ 175.000,00. 

c) R$ 171.000,00. 

d) R$ 174.000,00. 

 

15. Segundo a NBC TG 28 – Propriedade para 
Investimento, são exemplos de propriedade para 
investimento, EXCETO: 

a) Edifício que seja propriedade da entidade e que seja 
arrendado sob um ou mais arrendamentos 
operacionais. 

b) Propriedade que é arrendada a outra entidade sob 
arrendamento financeiro.  

c) Terrenos mantidos para futuro uso correntemente 
indeterminado. 

d) Edifício que esteja desocupado, mas mantido para 
ser arrendado sob um ou mais arrendamentos 
operacionais. 

 

16. Determinada empresa aérea, em 01/01/2019, 
conseguiu, por meio de autorização de órgão 
competente, a exploração da rota Porto Alegre a 
Uruguaiana por R$ 70.000,00, referente a um período 
de 3 anos. Ao final de cada período (3 anos), a licença 
pode ser renovada e a empresa aérea sinalizou que 
pretende continuar a exploração da rota por tempo 
indeterminado, conforme cláusula contratual nesse 
sentido. 

Com base no exposto e no que se refere à NBC TG 04 – 
Ativo Intangível, assinale a opção que indica o 
tratamento contábil adequado no momento em que 
foi a ela concedido o direito de exploração da rota. 

a) Reconhecimento de um ativo intangível no montante 
de R$ 70.000,00, amortizando-o durante esses 3 anos. 

b) Reconhecimento de despesas operacionais no 
montante de R$ 23.333,34 ano. 

c) Reconhecimento de ativo intangível no valor de R$ 
70.000,00, sem a devida amortização. 

d) Reconhecimento de despesas operacionais no 
montante de R$ 70.000,00. 
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17. Ao final do exercício social, a empresa Nécessaire 
mensurou os seguintes valores para os processos 
judiciais aos quais figurava como ré.  

 
Especialistas consultados pela empresa, após análise, 

informaram que a possibilidade de perda para todos 
os processos é considerada provável e que as 
estimativas são confiáveis. Nesse sentido, com base 
nessas informações apresentadas e no disposto na 
NBC TG 25 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos 
Contingentes, o montante de R$ 33.695,00 milhões 
acima descrito: 

a) Não deve ser reconhecido em contas do passivo 
exigível e não deve ser divulgado em notas 
explicativas. 

b) Deve ser reconhecido em contas do passivo exigível e 
deve ser divulgado em notas explicativas. 

c) Deve ser reconhecido em contas do passivo exigível e 
não há necessidade de ser divulgado em notas 
explicativas. 

d) Não deve ser reconhecido em contas do passivo 
exigível, porém deve ser divulgado em notas 
explicativas. 

 

18. A sociedade Burguês Safado ao término do exercício 
social, a fim de avaliar se houve indicações de que 
seus ativos imobilizados possam ter sofrido 
desvalorização, realizou um levantamento dos seus 
bens e estimou que o valor em uso de seus 
imobilizados era de R$ 4,2 milhões e o valor líquido de 
venda de R$ 3,8 milhões. Na mesma data, o seu valor 
contábil líquido era de 3,5 milhões.  

Com base na NBC TG 01 – Redução ao Valor 
Recuperável, de acordo com as informações 
apanhadas pela Sociedade, assinale os procedimentos 
que devem ser adotados após o levantamento  

 

a) Nenhum registro deverá ser efetuado 

b) Reconhecer um ganho por valorização de  

R$ 300.000,00 

c) Reconhecer um ganho por valorização de  

R$ 700.000,00 

d) Reconhecer uma perda por desvalorização de  

R$ 300.000,00 

 

 

CONTABILIDADE DE CUSTOS 
Luciano Rosa 

19. O Contador Kazuo recebeu um novo cliente,  
desorganizado, que informou que o estoque de 
materiais diretos era de $ 50.000,00 em 01/09/2020. 
Durante o mês de setembro, o cliente efetuou 
compras de materiais diretos no valor de $ 85.000,00, 
mas ao realizar o inventário físico no final do mês, só 
encontrou $ 35.000. Além disso, informou também 
que os Custos Indiretos de Fabricação foram de $ 
48.000,00, e que a Mão de Obra Direta foi de 20% dos 
Custos Primários. 

Com base apenas nessas informações, o Custo de 
Transformação apurado em 33/09/2020 é de: 

a) R$ 60.000,00 

b) R$ 65.000,00 

c) R$ 70.000,00 

d) R$ 73.000,00 

 

20. A empresa “Lucrativa Ltda” tem custos variáveis 
unitários de R$ 480 e custos fixos totais de $966.000. 
O preço de venda fixado para cada unidade é de R$ 
1.500,00. Considerando as informações disponíveis, 
quantas unidades devem ser produzidas e vendidas no 
período para que a empresa tenha um lucro 
equivalente a 40% de sua receita total? 

a) 2.200. 

b) 2.300. 

c) 2.400. 

d) 2.500. 
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21. O Presidente da empresa “KLR Ltda” quer uma 
margem de segurança de 20%. A empresa tem custos 
fixos totais de R$ 156.000,00, custo variável unitário 
de R$ 45,00, preço de venda de R$ 105,00 e 
capacidade máxima instalada de 4.000 unidades. 
Quantas unidades a empresa tem que produzir e 
vender para atingir a margem de segurança de 20%? 

a) 3.000 unidades. 

b) 3.100 unidades.  

c) 3.250 unidades.  

d) 3.500 unidades.  

 

22. A indústria Alvorada iniciou suas atividades no mês 
de setembro. Neste período, produziu integralmente 
18.000 unidades e vendeu 11.500 unidades de seu 
único produto ao preço de venda de R$ 60,00, 
apresentando as seguintes informações sobre custos e 
despesas: 

Custos Diretos Variáveis  R$ 20,00/unid.  

Custos Indiretos Fixos   R$ 90.000,00/mês  

Despesas Variáveis   R$ 8,00/unid.  

Despesas Fixas    R$ 30.000,00/mês 

A empresa tem utilizado o custeio por absorção para 
atender à legislação fiscal e societária e o custeio 
variável para fins gerenciais. Considerando tais 
informações, a diferença verificada entre os estoques 
finais do mês de setembro apurados pelos dois 
métodos foi de 

a) 25.000,00  

b) 0,00  

c) 32.500,00 

d) 48.000,00 

 

23. Uma empresa está fabricando e vendendo 6 mil 
unidades mensais de seu produto X. Seus custos e 
despesas mensais são: 

• Fixos: R$ 62.000,00.  

• Variáveis: R$ 253.000,00.  

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 30% do preço de venda.  

a) R$ 75,00.  

b) R$ 78,00.  

c) R$ 80,00.  

d) R$ 83,00. 

 

 
CONTABILIDADE GERENCIAL (ANÁLISE 

DCs) 
Júlio Cardozo 

Instruções: Para responder às questões de números 24 
a 26, considere os dados, a seguir: 

A empresa JULIOCELL apresentou os seguintes Balanços 
Patrimoniais encerrados em 31/12/20X0 e 
31/12/20X1. 

 

24. Considerando apenas os dados apresentados, 
assinale a alternativa correta. 

a) O Capital de Giro diminuiu em R$ 251.500,00 de 20X0 
para 20X1. 

b) O Capital de Giro aumentou em R$ 217.500,00 de 
20X0 para 20X1. 

c) O Capital de Giro Líquido aumentou em  

R$ 108.000,00 de 20X0 para 20X1. 

d) O Capital de Giro Líquido diminuiu em R$ 166.000,00 
de 20X0 para 20X1. 
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25. Considerando apenas as informações apresentadas, 
pode-se afirmar que em 20X1 o Índice de Liquidez 
Geral é de, aproximadamente: 

a) 1,62 

b) 1,00 

c) 1,86 

d) 0,83 

 

26. Considerando apenas as informações apresentadas, 
pode-se afirmar que em 20X1 o Índice de Composição 
do Endividamento é de, aproximadamente:  

a) 0,58.  

b) 0,42.  

c) 0,31.  

d) 0,35  

 
 

LEGISLAÇÃO E ÉTICA PROFISSIONAL 
Gilmar Possati 

27. Acerca das disposições da NBC PG 01 – Código de 
Ética do Profissional do Contador, analise as assertivas 
e assinale a opção incorreta: 

a) é um dever do contador abster-se de expressar 
argumentos ou dar conhecimento de sua convicção 
pessoal sobre os direitos de quaisquer das partes 
interessadas, ou da justiça da causa em que estiver 
servindo, mantendo seu trabalho no âmbito técnico e 
limitando-se ao seu alcance. 

b) é vedado ao contador transferir, parcialmente, a 
execução dos serviços a seu cargo a outro profissional. 

c) no desempenho de suas funções é vedado ao 
contador exercer a profissão, quando impedido, 
inclusive quando for procurador de seu cliente, 
mesmo que com poderes específicos, dentro das 
prerrogativas profissionais. 

d) é um dever do contador comunicar imediatamente 
ao CRC a mudança de seu domicílio ou endereço, 
inclusive eletrônico, e da organização contábil de sua 
responsabilidade, bem como informar a ocorrência de 
outros fatos necessários ao controle e fiscalização 
profissional. 

 

 

28. Segundo a NBC PG 100 (R1) – Cumprimento do 
Código de Ética, dos Princípios Fundamentais e da 
Estrutura Conceitual, ameaças ao cumprimento dos 
princípios fundamentais podem ser criadas por vasta 
gama de fatos e circunstâncias. Não é possível definir 
todas as situações que criam ameaças. Além disso, a 
natureza dos trabalhos e das designações de trabalho 
pode diferir e, consequentemente, diferentes tipos de 
ameaças podem ser criadas.  

Segundo a NBC PG 100, são categorias de ameaças, 
exceto: 

a) ameaça de interesse próprio 

b) ameaça de defesa de interesse do cliente 

c) ameaça de intimidação 

d) ameaça de interesse de terceiros 

 

29. Acerca das disposições da Resolução CFC n. 
1.370/2011, analise as afirmativas e assinale a opção 
correta. 

a) entre as penas previstas pela Resolução CFC n. 
1.370/11 estão a suspensão e a cassação do exercício 
profissional. 

b) constituem receitas do CFC 1/6 da receita bruta de 
cada CRC. 

c) entre as competências dos Conselhos Regionais de 
Contabilidade está a de elaborar, aprovar e alterar as 
normas e procedimentos de mediação e arbitragem. 

d) O Conselho Federal de Contabilidade será constituído 
por 1 (um) membro efetivo de cada Conselho Regional 
de Contabilidade e respectivo suplente, indicados pelo 
presidente de cada Conselho Regional. 
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PERÍCIA CONTÁBIL 

Júlio Cardozo 

30. De acordo com a NBC TP 01 (R1), O laudo pericial 

contábil e o parecer pericial contábil devem ser 

elaborados somente por contador ou pessoa jurídica, 

se a lei assim permitir, que estejam devidamente 

registrados e habilitados. Em relação a comprovação 

da habilitação, assinale uma alternativa CORRETA. 

a) é comprovada por intermédio da Certidão de 

Regularidade Profissional emitida por Conselho 

Regional de Contabilidade ou do Cadastro Nacional de 

Peritos Contábeis do Conselho Federal de 

Contabilidade; 

b) é comprovada por intermédio do Cadastro Nacional 

de Auditores Independentes do Conselho Federal de 

Contabilidade; 

c) é comprovada por intermédio do Diploma, 

devidamente registrado, de conclusão de curso de 

graduação de nível superior em Ciências Contábeis, 

fornecido por instituição de ensino oficial reconhecida 

pelo Ministério da Educação. 

d) é comprovada por intermédio do Cadastro Nacional 

de Auditores Independentes ou do Cadastro Nacional 

de Peritos Contábeis do Conselho Federal de 

Contabilidade; 

 

De acordo com a NBC TP 01 (R1) – Perícia Contábil “a 

perícia contábil é o conjunto de procedimentos 

técnico-científicos destinados a levar à instância 

decisória elementos de prova necessários a subsidiar a 

justa solução do litígio ou constatação de fato, 

mediante laudo pericial contábil e/ou parecer pericial 

contábil, em conformidade com as normas jurídicas e 

profissionais e com a legislação específica no que for 

pertinente.”. 

 

 

 

 

 

 

31. De acordo com a referida norma, marque a 

alternativa que apresenta um significado INCORRETO. 

a) perícias oficial e estatal são executadas sob o 

controle de órgãos de Estado; 

b) perícia judicial é exercida no âmbito arbitral, estatal 

ou voluntária; 

c) perícia arbitral é exercida sob o controle da lei de 

arbitragem e pelos regulamentos das Câmaras de 

Arbitragem; 

d) perícia voluntária é contratada, espontaneamente, 

pelo interessado ou de comum acordo entre as 

partes; 

 

32. A NBC PP 01 (R1) – Perito Contábil, apresenta 

fatores que o perito deve considerar na elaboração do 

plano de trabalho e respectiva proposta de 

honorários. Com relação a esse assunto, julgue os 

itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em 

seguida, assinale a opção CORRETA. 

( ) o prazo estabelecido; 

( ) a forma de recebimento;   

( ) o pessoal técnico; 

( ) o vulto; 

A sequência está correta em 

a) V,V,V,F. 

b) V,F,V,F 

c) F,F,V,V 

d)V,V,V,V 
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CONTABILIDADE PÚBLICA 

Gilmar Possati 

33. Ao final do exercício do ano de 20X1, foram 
extraídas as seguintes informações referentes as 
receitas orçamentárias do sistema contábil de um 
Ente Estadual: 

 

Sabe-se que houve contribuição para os servidores 
estaduais para o custeio do seu sistema de 
previdência e assistência social no valor de R$ 
200.000,00. Com base nessas informações, o valor 
que corresponde ao total da receita corrente líquida 
do Ente Estadual ao final do exercício será de,  

a) R$ 8.850.000,00 

b) R$ 8.650.000,00 

c) R$ 9.150.000,00 

d) R$ 8.750.000,00 

 

34. A prefeitura de um pequeno município localizado 
próximo a uma zona litoral empenhou em 06/07/20X1 
o valor de R$ 12.000,00, para aquisição de 30 mil 
vacinas contra gripe. Essas vacinas serão distribuídas 
gratuitamente nos postos de saúde da região. Em 
15/08/20X1, o fornecedor efetuou a entrega das 
vacinas e na mesma data a despesa foi liquidada e 
paga pelo valor total empenhado.  A distribuição 
gratuita das vacinas iniciou no dia 20/08/20X1 e se 
encerrou em 27/08/20X1. 

Com base no Manual de Contabilidade Aplicada ao 
Setor Público (MCASP) e na Lei n. 4.320/64, o 
resultado orçamentário da entidade pública foi 
impactado em 

a) 06/07/20X1 

b) 15/08/20X1  

c) 20/08/20X1  

d) 27/08/20X1  

 

35. Acerca das Normas Brasileiras de Contabilidade 
Técnicas do Setor Público (NBC TSP) é correto afirmar 
que: 

a) Nos termos da NBC TSP – Estrutura Conceitual, 
Relevância e Representação Fidedigna são 
características qualitativas fundamentais da 
informação contábil útil. 

b) De acordo com a NBC TSP 06, é considerado 
propriedade para investimento um edifício que 
determinada prefeitura possui e que deseja vender no 
curso normal das operações. 

c) Segundo a NBC TSP 11 – Apresentação das 
Demonstrações Contábeis, a Demonstração das 
Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração do 
Resultado e as Notas Explicativas são demonstrações 
contábeis aplicadas ao setor público (DCASP). 

d) Segundo a NBC TSP 07, os custos incorridos durante 
o período em que o ativo imobilizado ainda não está 
sendo utilizado ou está sendo operado a uma 
capacidade inferior à sua capacidade total serão 
incluídos no seu valor contábil devido ao 
procedimento inicial para preparação operacional do 
imobilizado. 
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AUDITORIA CONTÁBIL 

Guilherme Sant'Anna 

36. Julgue os itens a seguir de acordo com as normas 
técnicas de auditoria: 

I. O objetivo do auditor é preparar documentação que 
forneça registro suficiente e apropriado do 
embasamento do relatório e evidências de que o 
trabalho foi planejado e executado em conformidade 
com as normas e as exigências legais e 
regulamentares aplicáveis.  

II. Após a montagem do arquivo final de auditoria ter 
sido completada, o auditor não apaga nem descarta 
documentação de auditoria, exceto aquelas de 
natureza administrativa, antes do fim do seu período 
de guarda dessa documentação. 

III. A documentação elaborada após a execução do 
trabalho de auditoria tende a ser mais precisa do que 
aquela elaborada no momento em que o trabalho é 
executado. 

É CORRETO o que se afirma somente em: 

a) I 

b) II 

c) III 

d) I e II 

 

37. A solicitação de confirmação externa positiva pede 
que a parte que confirma, em todos os casos, 
responda ao auditor seja pela indicação de sua 
concordância com as informações enviadas ou pelo 
fornecimento de informações. Normalmente se 
espera que a resposta a uma solicitação de 
confirmação positiva forneça evidência de auditoria 
confiável. Entretanto, existe o risco de que a parte que 
confirma possa responder à solicitação de 
confirmação sem verificar se as informações estão 
corretas. O auditor pode reduzir esse risco usando 
solicitações de confirmação positiva que não 
determinam o valor (ou outra informação) na 
solicitação de confirmação, e pedem à parte que 
confirma preencher o valor ou fornecer outra 
informação. Esse tipo de confirmação é chamado de: 

a) Confirmação positiva não estruturada.  

b) Confirmação positiva estruturada.  

 

c) Confirmação positiva em branco. 

d) Confirmação positiva em preto. 

 

38. De acordo com as Normas Técnicas de Auditoria, 
avalie as alternativas a seguir e assinale a INCORRETA: 

a) A evidência de auditoria é mais confiável quando é 
obtida de fontes independentes externas à entidade. 

b) Em alguns casos, a administração se recusa a permitir 
que o auditor envie solicitações de confirmação 
externa. Nesse caso, a fim de preservar a qualidade do 
trabalho realizado, o auditor deve evitar a execução 
de procedimentos alternativos de auditoria. 

c) A confiabilidade da evidência de auditoria gerada 
internamente é maior quando os controles 
relacionados impostos pela entidade, são efetivos. 

d) Em alguns casos, a simples ausência de informações 
pode constituir evidência de auditoria. 

 

 

MATEMÁTICA FINANCEIRA / ESTATÍSTICA 
Guilherme Neves 

39. Para adquirir um lote de mercadorias, uma empresa 
obteve um empréstimo para ser pago em 5 parcelas 
mensais e iguais, cujo valor é R$ 20.000,00. A primeira 
parcela venceu 30 dias após a data de obtenção do 
empréstimo e as parcelas subsequentes a cada 30 
dias. Na data de vencimento da 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., o valor que a empresa 
desembolsou para fazer a liquidação foi, em reais,  

a) 58.838,61.  

b) 60.000,00.  

c) 58.800,00.  

d) 58.831,22.  
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40. O preço à vista de um apartamento é R$ 
210.000,00. Guilherme fez uma proposta ao 
proprietário para adquirir esse imóvel pagando o em 
três parcelas iguais, a primeira à vista, a segunda após 
1 ano e a terceira depois de 2 anos. O proprietário 
aceitou a proposta, desde que fossem cobrados juros 
compostos de 100% ao ano sobre o saldo devedor 
após o pagamento de cada parcela. Nas condições 
impostas pelo proprietário, o valor de cada uma das 
três parcelas a serem pagas por Guilherme, em reais, 
deverá ser igual a  

a) 120.000,00.  

b) 90.000,00.  

c) 100.000,00.  

d) 70.000,00.  

 

41. A taxa de inflação, em um determinado período, foi 
igual a 5%. Um capital no valor de R$ 20.000,00 
aplicado durante esse período permitiu que fosse 
resgatado um montante de R$ 21.840,00. No final do 
período de aplicação, a taxa real de juros r 
correspondente é tal que  

a)  4,5% < r ≤ 5%.  

b)  r ≤ 4%.  

c)  r > 5,5%.  

d)  4% < r ≤ 4,5%.  

 
 

TEORIA DA CONTABILIDADE 
Gilmar Possati 

42. Acerca do que dispõe a NBC TG 00 (R2) – Estrutura 
Conceitual, analise as alternativas e assinale V para 
Verdadeiro e F para Falso. 

(    ) Quando a entidade que reporta compreende duas 
ou mais entidades, sendo controladora-controlada, as 
demonstrações contábeis são denominadas 
“demonstrações contábeis consolidadas”. 

(   ) As demonstrações consolidadas visam fornecer as 
informações separadas da controlada específica sobre 
seus ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas e 
despesas. 

(   ) As demonstrações contábeis não consolidadas 
destinam-se a fornecer informações sobre os ativos,  

 

   passivos, patrimônio líquido, receitas e despesas da 
controladora e, não, sobre aquelas de suas 
controladas. 

Assinale a opção que indica a sequência correta. 

a) V, V, F. 

b) F, F, V. 

c) V, V, F. 

d) F, F, F. 

 

43. Acerca da evolução histórica da Contabilidade pode-
se afirmar que: 

a) a doutrina divide a evolução histórica em cinco 
grandes períodos: Contabilidade Antiga, Medieval, 
Moderna, Científica e Contemporânea. 

b) a primeira escola do pensamento contábil foi a Escola 
Personalista, a qual preceituava que as contas 
deveriam ser abertas a pessoas verdadeiras (físicas ou 
jurídicas), é o que denominavam de “personificação 
das contas”. 

c) a Escola Norte-Americana desenvolveu a 
Contabilidade para dois caminhos: informação para a 
tomada de decisão (Contabilidade Gerencial) e o 
caminho das pesquisas profissionais teóricas ligadas à 
prática. 

d) Um dos motivos para a queda da Escola Europeia 
(especificamente a Italiana) foi o fato dessa corrente 
de pensamento ser direcionada para o usuário da 
informação contábil. 

 

44. Segundo a NBC TG 00 (R2) – Estrutura Conceitual, as 
bases de mensuração do valor atual incluem, exceto:  

a) valor justo 

b) valor de liberação de passivos 

c) valor em uso de ativos 

d) custo corrente 

 

 
 
 
 
 
 



 15 
3º Simulado – CFC Exame 2020.2 – 18/10/2020 

 

 
DIREITO TRIBUTÁRIO 

Fabiano Dutra 

45.  É considerada uma hipótese de extinção do crédito 
tributário: 

a) Parcelamento. 

b) Moratória. 

c) Isenção. 

d) Prescrição. 

 

46.  Aponte a alternativa que descreva apenas impostos 
de competência da União: 

a) IPTU, ITR e ITCMD 

b) ICMS, IPI e IPVA 

c) ITR, IOF, ISS 

d) ITR, Imposto sobre Importação, Imposto sobre 
grandes fortunas. 

 

 
DIREITO DO TRABALHO 

Antônio Daud 

47. O empregado que labora jornada de mais de seis 
horas diárias faz jus a intervalo para repouso ou 
alimentação, o qual será de, no mínimo: 

a) uma hora, como regra geral. 

b) duas horas, em regra. 

c) onze horas consecutivas. 

d) quinze minutos.    

 

48. É contrato de trabalho para o qual não se exige 
celebração por escrito: 

a) contrato de trabalho intermitente. 

b) contrato de aprendizagem. 

c) contrato tácito. 

d) contrato de trabalho temporário.    

 

 
LÍNGUA PORTUGUESA  

Adriana Figueiredo 

Correndo como animais 

O ser humano não trepa mais em árvores porque 
não precisa mais fazê-lo para sobreviver. No entanto, 
também não precisamos mais correr e continuamos 
correndo. Por quê? Conheça a teoria que diz que corremos  

 

porque ainda somos meio selvagens. De quebra, aprenda os 
truques dos melhores corredores do mundo animal. 

Quem costuma sair de casa bem cedo já deve ter 
notado a multidão de pessoas vestindo roupas esportivas, 
correndo pelas ruas para todos os lados. O hábito é tão 
disseminado que provavelmente você nem repare mais. Mas 
não deixa de ser estranho. Por que toda essa gente corre? De 
onde vem a satisfação de correr simplesmente por correr? E, 
afinal, por que a corrida é o esporte mais popular do mundo, 
com centenas de milhões de adeptos? 

A resposta, segundo o corredor e biólogo 
americano Bernd Heinrich, está na natureza. Correr pode 
parecer supérfluo para a humanidade hoje, depois que 
domesticamos o cavalo e inventamos a bicicleta e o motor a 
explosão. Mas durante muito tempo a corrida foi 
fundamental para a sobrevivência humana, e essa habilidade 
continua inscrita em nosso código genético. “Somos todos 
corredores naturais, apesar de boa parte de nós ter se 
esquecido desse fato”, diz Heinrich, que é professor de 
biologia na Universidade de Vermont, nos Estados Unidos. Ele 
sabe do que fala. Em 1981, Heinrich venceu a ultramaratona 
de Chicago, nos Estados Unidos, em tempo recorde: 
completou os 100 quilômetros da prova em 6 horas e 38 
minutos. 

Curiosamente, ele atribui parte de seu sucesso às 
horas que passa no laboratório. Segundo ele, foi observando 
os animais que entendeu nosso prazer em correr e 
desenvolveu estratégias para melhorar sua performance 
como corredor. O resultado dessas observações está no livro 
Why We Run (“Por Que Corremos”, inédito no Brasil). 

Segundo Heinrich, nossa obsessão por correr é 
inata. E isso seria fácil de observar. Afinal, não é preciso haver 
um prêmio para que crianças de qualquer idade se 
disponham a se alinhar e a disputar uma corrida. “É pelo 
prazer de correr”, diz ele. Essa disposição, segundo o 
professor, vem de nosso antepassado caçador. Ou seja, 
sempre que corremos, para ganhar uma corrida ou 
simplesmente para fazer exercício, estamos virtualmente de 
volta às savanas africanas onde nosso código genético foi 
forjado. “Toda corrida é como uma caçada. Terminar uma 
maratona, bater um recorde, fazer uma descoberta científica, 
criar uma grande obra de arte, todas essas tarefas são 
substitutas da necessidade de exibirmos as ferramentas 
psicológicas do predador de distância que somos”, afirma o 
corredor e professor. (...) 

 

PAIVA, Uilson. In: Superinteressante, abr.2003 
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49. Observa-se no texto alguns elementos conectivos 
que auxiliam na coesão entre ideias do texto. 
Considerando esse aspecto textual, assinale a 
alternativa em que o termo sublinhado NÃO exerce 
essa função: 

a) “No entanto, também não precisamos mais correr e 
continuamos correndo...” (1º parágrafo) 

b) “Somos todos corredores naturais, apesar de boa 
parte de nós ter esquecido desse fato…” (3º 
parágrafo) 

c) “Ou seja, sempre que corremos” (5º parágrafo) 

d) “Em 1981, Heinrich venceu a ultramaratona de 
Chicago” (3º parágrafo) 

 

50. Assinale a alternativa cujo trecho retratado ratifica a 
ideia apresentada no título 

a) “sempre que corremos, para ganhar uma corrida ou 
simplesmente para fazer um exercício, estamos 
virtualmente de volta às savanas africanas onde o 
nosso código genético foi forjado” (4º parágrafo). 

b) “Heinrich venceu a ultramaratona de Chicago, nos 
Estados Unidos, em tempo recorde: completou os 100 
quilômetros da prova em 6 horas e 38 minutos.” (2º 
parágrafo). 

c) “não é preciso haver um prêmio para que crianças de 
qualquer idade se disponham a se alinhar e a disputar 
uma corrida” (4º parágrafo). 

d) “O hábito é tão disseminado que provavelmente 
você nem repare mais.” (1º parágrafo). 
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Preencha o Gabarito! 
 

 

http://bit.ly/Simulado-CFC-18-10-20 
 
 

NÃO É ASSINANTE? 

Confira nossos planos, tenha acesso a milhares de cursos e participe 

gratuitamente dos projetos exclusivos. Clique no link! 

https://bit.ly/Estrategia-Assinaturas 

 

CONHEÇA NOSSO SISTEMA DE QUESTÕES! 

Estratégia Questões nasceu maior do que todos os concorrentes, com 

mais questões cadastradas e mais soluções por professores. Clique no 

link e conheça! 

https://bit.ly/Sistemas-de-Questões 
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