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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 - http://bit.ly/Simulado-CFC-24-01  
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CONTABILIDADE GERAL 

William Notário 

01. A empresa Notario’s adquiriu um equipamento para 
uso em suas atividades de prestação de serviços pelo 
valor de R$ 740.000,00. Adicionalmente, a entidade 
incorreu nos seguintes gastos relacionados ao 
equipamento adquirido:  

 

Considerando tais informações, o valor que deve ser 
adicionado ao custo de aquisição para fins de 
reconhecimento inicial do ativo, por se referir a custos 
diretamente atribuíveis, é: 

a) R$ 58.500,00; 

b) R$ 62.500,00; 

c) R$ 63.500,00; 

d) R$ 73.500,00. 

 

02. Foram registradas as seguintes informações para a 
composição e a elaboração da Demonstração do Valor 
Adicionado (DVA) de uma sociedade anônima:  

 

Com base no exposto, é correto afirmar que o Valor 
Adicionado Líquido da sociedade será de  

a) R$ 11.200,00.  

b) R$ 12.600,00. 

c) R$ 14.000,00.  

d) R$ 15.500,00.  

 
03. Uma empresa apresentou as seguintes informações 

extraídas do Departamento de Contabilidade: 

 
Com base nessas informações, nos termos da Lei nº 

6.404/1976 e suas alterações, as Participações dos 
Fundos de Assistência apresentarão um valor de 

a) R$ 22.963,50. 

b) R$ 25.515,00.  

c) R$ 35.000,00.  

d) R$ 40.000,00. 

 

04. No Balanço Patrimonial, as obrigações, os encargos e 
os riscos classificados no passivo não circulante serão 
ajustados ao seu valor presente, sendo que os demais 
passivos serão ajustados  

a) pelo custo de aquisição.  

b) pelo método de equivalência patrimonial.  

c) quando houver efeito relevante.  

d) a valor realizável líquido de saídas.  

 

 



 4 
8º Simulado CFC 24/01/2021 

 

 

05. Uma empresa apresenta como extrato de seu Livro 
Razão a seguinte relação de contas e seus respectivos 
saldos:  

 

Com base nessas informações, os saldos credores 
representam um valor de  

a) R$ 7.000,00. 

b) R$ 11.000,00.  

c) R$ 12.000,00.  

d) R$ 10.000,00. 

 

06. Consoante ao Livro Diário nas sociedades, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

a) É indispensável e pode ser substituído por fichas no 
caso de escrituração mecanizada ou eletrônica.  

b) A escrituração do Livro Diário não pode ser substituída 
pela escrituração do Livro Razão. 

c) A adoção de fichas não dispensa o uso de livro 
apropriado para o lançamento do balanço patrimonial e 
do resultado financeiro. 

d) É um Livro que contém os registros contábeis de todos 
os lançamentos em ordem cronológica.  

 

07. É o interesse residual nos ativos da entidade depois de 
deduzidos todos os seus passivos. Esse elemento é 
denominado  

a) capital a integralizar. 

b) patrimônio líquido.  

c) ajuste de avaliação patrimonial.  

d) propriedade para investimento. 

 

 

 

 

 

08. As contas do ativo e as despesas possuem natureza 
devedora, pois o saldo  

a) aumenta com créditos e diminui com débitos. 

b) diminui com débitos e aumenta com débitos. 

c) diminui com créditos e aumenta com créditos.  

d) aumenta com débitos e diminui com créditos. 

 

09. O capital realizado que deve constar no patrimônio 
líquido da entidade é 

a) totalmente integralizado pelos investidores. 

b) o proposto em contrato/estatuto e deverá ser 
integralizado. 

c) o capital a ser integralizado. 

d) o capital a subscrever. 

 

10. Na empresa Adequada, foi identificado o seguinte 
lançamento contábil:  

− Débito em Caixa .............................. R$   7.000.  

− Débito em Imóveis ...........................R$   8.000.  

− Crédito em Capital Social ................. R$ 15.000.  

O lançamento acima refere-se a transação de: 

a) integralização de capital social por meio de caixa e 
imóveis.  

b) retirada de participação societária por meio de caixa e 
imóveis. 

c) depreciação de imóveis em montante superior ao valor 
contábil líquido. 

d) reposição de imóveis por meio de caixa e integralização 
de capital social. 
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11. As contas do Patrimônio Líquido de uma empresa em 
31/12/2017 apresentavam os seguintes saldos: 

Capital Social ........................... R$ 250.000,00 

Reservas de Capital .................... R$ 25.000,00 

Reservas de Lucros ............................ R$ 150.000,00 

Ações em Tesouraria ................... R$ 50.000,00 

Os seguintes fatos, relacionados com a atividade da 
empresa, ocorreram durante ano de 2018: 

Em junho de 2018, foi recebido em doação um terreno no 
valor de R$ 30.000,00, sem quaisquer restrições a serem 
cumpridas pela empresa. 

O lucro líquido apurado em 2018 foi R$ 90.000,00. 

Foram propostos dividendos mínimos obrigatórios no 
valor de R$ 22.500,00. 

Foi constituída Reserva de Incentivos Fiscais no valor de 
R$ 15.000,00. 

As Ações em Tesouraria foram totalmente vendidas por 
R$ 60.000,00. 

O valor do Patrimônio Líquido da empresa, em 
31/12/2018, era, em reais, 

a) 502.500,00. 

b) 552.500,00. 

c) 465.000,00. 

d) 542.500,00. 

 

 

PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS 
Gilmar Possati 

12. A Cia Tricolor dos Pampas elabora a Demonstração 
dos Fluxos de Caixa pelo método direto. Foram extraídas 
de sua contabilidade as seguintes informações 
referentes ao ano de 2020: 

Saldo inicial da conta Fornecedores  20.000,00 

Saldo Final da conta  Estoque de Mercadorias 40.000,00 

Custo das Mercadorias Vendidas  95.000,00 

Saldo Inicial da conta Estoque de Mercadorias 38.000,00 

Saldo Final da conta Fornecedores  26.000,00 

Considerando apenas as informações acima, pode-se 
afirmar que o valor pago pela Cia Tricolor dos Pampas a  

 

 

fornecedores no exercício de 2020 correspondeu, em 
reais, a: 

a)  95.000,00 

b) 91.000,00 

c) 89.000,00 

d) 84.000,00 

 

13. A sociedade Contabilidade Aprovada utiliza um 
equipamento obtido por meio de um contrato de 
arrendamento mercantil financeiro que foi iniciado em 
01/12/2019. Pelo contrato de arrendamento, a empresa 
deverá pagar 48 parcelas mensais de R$ 11.416,66 e um 
valor residual garantido de R$ 80.000,00 que vence 
junto com a última parcela mensal. A taxa de juros 
implícita no contrato é 1,6% ao mês e o valor presente 
dos pagamentos na data de início do contrato era R$ 
410.000,00. O valor justo do equipamento na data de 
início do arrendamento mercantil era R$ 480.000,00. A 
empresa definiu que vai utilizá-lo por 8 anos e no final 
deste prazo de utilização será possível vendê-lo por um 
valor líquido de despesas de vendas de R$ 92.000,00. 
Sabendo-se que para fins fiscais as parcelas mensais são 
consideradas despesas dedutíveis pelo valor integral e 
que a empresa calcula a depreciação de seus 
equipamentos pelo método das quotas constantes, a 
empresa deveria evidenciar na demonstração do 
resultado do ano de 2019, em reais, exclusivamente em 
relação ao contrato de arrendamento mercantil: 

a) Despesa de arrendamento R$ 11.416,66 e despesa de 
depreciação R$ 3.437,50 

b) Despesa de arrendamento R$ 8.541,66 e despesa de 
depreciação R$ 3.437,50 

c) Despesa financeira R$ 7.680,00 e despesa de 
depreciação R$ 4.033,33 

d) Despesa financeira R$ 6.560,00 e despesa de 
depreciação R$ 3.312,50 
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14. A empresa Comercial GSouza Nails S.A. apresentou as 
seguintes informações referentes ao primeiro semestre 
de 2020: 

 

Com base nessas informações e sabendo que o valor dos 
tributos recuperáveis referentes aos produtos 
comercializados no primeiro semestre de 2020 foi R$ 
27.000,00, o Valor Adicionado a Distribuir gerado pela 
empresa Comercial GSouza Nails S.A. em 2020 foi de 

a) R$ 329.000 

b) R$ 327.400 

c) R$ 356.000 

d) R$ 354.400 

 

15. A Sociedade Empresária Palmeiras S/A, atuante no 
setor de varejo, realizou venda a prazo de diversos 
produtos, totalizando o valor de R$ 35.000,00 com 
recebimento em cota única, ao final de 4 anos. 
Considere que a entidade trabalhe com uma taxa pré-
fixada de 15% a.a., e que não há caracterização de 
impostos incidentes nessa operação. Com base somente 
nas informações transpostas e considerando o que tange 
a NBC TG 12 – Ajuste a Valor Presente, o saldo a ser 
considerado como ajuste a valor presente, redutora de 
duplicatas a receber, no ativo realizável a longo prazo 
será de: 

a) R$ 20.011,36. 

b) R$ 21.000,00. 

c) R$ 14.000,00. 

d) R$ 14.988,64. 

 

16. A Cia Boris Skalovisk adquiriu produtos para serem 
utilizados no seu processo industrial. Os produtos foram 
adquiridos a prazo pelo valor total de R$ 110.000,00 e 
nos produtos estavam inclusos tributos recuperáveis de 
R$ 22.900,00. Na mesma data, a Cia. pagou frete no 
valor de R$ 6.000,00 e seguros de R$ 1.200,00 para 
entrega dos produtos até a empresa. No entanto, houve 
um atraso de 5 dias na entrega causada pela morosidade 
do funcionário que não estava atento ao serviço. Como 
pedido de desculpas, o funcionário pagou 45% do frete 
reembolsado à empresa e “pagou” 10 flexões de punho 
cerrado pela bizonhice. Na aquisição dos produtos a Cia 
Boris Skalovisk reconhecerá 

a) R$ 110.000,00 em estoques e R$114.500,00 no caixa. 

b) R$ 92.200,00 em estoques e R$ 114.500,00 em 
fornecedores. 

c) R$ 91.600,00 em estoques e R$ 4.500,00 no caixa. 

d) R$ 91.600,00 em estoques e R$ 91.600,00 em 
fornecedores. 

 

17. Uma determinada entidade apresentou um Lucro 
Líquido de R$ 405.100,00 na DRE. Os dados seguintes 
referem-se a transações econômicas de itens de receita 
e despesas não reconhecidos na Demonstração do 
Resultado. 

- Ganhos na valorização de instrumentos financeiros 
mensurados a valor justo R$ 24.000,00 

- Tributos sobre ativos financeiros mensurados a valor 
justo R$ 3.840,00 

- Ganho com hedge de fluxo de caixa R$ 22.920,00 

- Perdas derivadas de conversão de operações no exterior 
R$ 7.500,00 

- Tributos sobre ganhos do hedge de fluxo de caixa R$ 
2.950,00 

Considerando as informações apresentadas, o Resultado 
Abrangente do período da entidade em R$ será de: 

a) R$ 444.520,00 

b) R$ 437.730,00 

c) R$ 443.630,00 

d) R$ 452.020,00 
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18. Acerca da NBC TG 48 – Instrumentos Financeiros, 
analise as assertivas subsecutivas e julgue-as. 

I. A entidade deve desreconhecer o ativo financeiro 
quando os direitos contratuais decorrentes do fluxo de 
caixa desse ativo se expirar. 

II. Deve ser feito o desreconhecimento quando a entidade 
transferir os direitos contratuais de receber os fluxos de 
caixa deste ativo financeiro e a transferência se 
qualificar para desreconhecimento. 

III. A entidade deve transferir o ativo financeiro quando 
retiver os direitos contratuais de recebimentos dos 
fluxos de caixa, sem arcar com as obrigações contratuais 
de pagar os fluxos de caixa a um ou mais recebedores. 

Está (ão) correto (os) o (os) item (ns): 

a) Somente as alternativas I e II estão corretas. 

b) Todas as alternativas estão corretas. 

c) Somente a I está correta. 

d) Somente a II e III estão corretas. 

 

 
CONTABILIDADE DE CUSTOS 

Luciano Rosa 
19. O contador  da empresa  KLR  Ltda. obteve os valores 

dos gastos fabris totais de produção da empresa em dois 
níveis mensais diferentes de produção: (i) no mês em 
que 2.500 unidades  do seu produto foi fabricada, o 
gasto total incorrido na fábrica da empresa foi de R$ 
50.000,00; (ii) no mês em que 4.500 unidades do seu 
produto foram fabricadas, o gasto total incorrido na 
fábrica da empresa foi de R$ 67.000,00.  

É necessário desconsiderar aspectos referentes a intervalo 
relevante. Com base apenas nessas informações, é 
CORRETO afirmar que:  

a) O custo fixo da empresa é de R$ 28.000,00.  

b) O custo variável unitário da empresa é superior a R$ 
9,00.   

c) Caso a empresa produzisse  8.000 unidades do seu 
produto, seu custo total seria inferior a R$ 98.000,00.  

d) Caso a empresa produzisse 10.000 unidades do seu 
produto, seu custo total seria superior a R$ 115.000. 

 

 

 

20. A empresa VendeBem Ltda iniciou o mês de janeiro 
sem estoque. Produziu integralmente  35.000 unidades e 
vendeu  32.000 unidades de seu único produto ao preço 
de venda de R$ 45,00, apresentando as seguintes 
informações sobre custos e despesas: 

Custos Diretos Variáveis   R$ 10,00/unid.  

Custos Indiretos Fixos   R$ 245.000,00/mês  

Despesas Variáveis   R$ 8,00/unid.  

Despesas Fixas     R$ 35.000,00/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 janeiro apurados pelos dois métodos foi 
de 

a) 21.000,00  

b) 0,00  

c) 24.000,00 

d) 54.000,00 

 

21. A indústria LSR 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) =120 kg x R$ 
100,00/kg = R$ 12.000,00. Para o mês de novembro de 
2020, o custo da matéria-prima para uma unidade do 
produto foi igual a R$ 15.000,00. Sabe-se que em 
novembro 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 125 
kg. Considerando-se apenas as informações 
apresentadas, a variação  no custo do produto no mês  
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de novembro de 2020 devido à variação mista foi no valor 
de:  

a) R$ 3.000,00.  

b) R$ 2.400,00.  

c) R$ 500,00.  

d) R$ 100,00. 

 

22. O Presidente da empresa “KLR Ltda” quer uma 
margem de segurança de 25%. A empresa tem custos 
fixos totais de R$ 12.600,00, custo variável unitário de 
R$ 75,00, preço de venda de R$ 105,00 e capacidade 
máxima instalada de 1.000 unidades. Quantas unidades 
a empresa tem que produzir e vender para atingir a 
margem de segurança de 25%? 

a)  400 unidades. 

b)  420 unidades.  

c)  520 unidades.  

d)  560 unidades.  

 

23.  A empresa KLR Ltda  iniciou a produção de  750 
unidades de um determinado produto.  Ao final do mês,  
550 unidades estavam totalmente concluídas e restaram 
200 unidades em processo. O percentual de conclusão 
das unidades em processo é de 60%. O custo total de 
produção do período foi de R$ 12.060,00. O Custo de 
Produção dos Produtos Acabados e o Custo de Produção 
dos Produtos em Processo são, respectivamente: 

a) R$ 12.060,00 e R$ 0,00.  

b) R$  9.900,00  e R$ 2.160,00.  

c) R$  9.000,00 e R$ 3.060,00 

d) R$  8.800,00 e R$ 3.260,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTABILIDADE GERENCIAL (ANÁLISE DCS) 

Julio Cardozo 

Os seguintes valores foram divulgados por uma empresa 
comercial em alguns de seus relatórios contábil-
financeiros encerrada em 31/12/2020: 

 

Informações adicionais: 

• Em 2020, as Contas a Receber de Clientes giraram, em 
média, quatro vezes, enquanto Fornecedores de 
Mercadorias a Pagar giraram, em média, seis vezes; 

Fórmulas: 

• Capital De Giro: AC  

• Capital de Giro Líquido: AC menos PC 

• Necessidade de Capital de Giro: Ativo Circulante 
Operacional menos o Passivo Circulante Operacional. 

• Saldo em Tesouraria = Capital de Giro Líquido – 
Necessidade de Capital de Giro 

• Índice de liquidez corrente: AC dividido pelo PC.  

• Prazo Médio de Recebimento de Clientes (PMRDR): 360 
dividido pela Rotação de Contas a Receber de Clientes 

• Prazo Médio de Pagamento a Fornecedores (PMRF): 360 
dividido pela Rotação de Fornecedores 

• Prazo Médio de Renovação de Estoque de Mercadorias 
(PMRE):  360 dividido pela Renovação de Estoque 

• Renovação de Estoque: CMV dividido pelo Estoque 

• Ciclo Operacional (COP): PMRE mais PMRDR 

• Ciclo financeiro: COP menos PMRF 

• Ciclo Operacional: PMRE + PMRDR 
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24. Considerando apenas os dados apresentados, assinale 
a alternativa correta. 

a) O Capital de Giro em 2020 foi de 900.000,00. 

b) O Capital de Giro Líquido em 2020 foi de 250.000,00. 

c) A Necessidade de Capital de Giro em 2020 foi de 
320.000,00. 

d) O Saldo em Tesouraria em 2020 foi de 40.000,00. 

 

25. Considerando-se apenas os dados apresentados, é 
CORRETO afirmar que o Índice de Liquidez Corrente é 
de, aproximadamente:  

a) 0,23.  

b) 0,07 

c) 1,08.  

d) 1,42  

 

26. Considerando apenas as informações apresentadas e 
adotando o ano comercial com 360 dias nos cálculos, 
pode-se afirmar que em 2020: 

a) O Ciclo Operacional foi de 90 dias e o Ciclo Financeiro 
foi de 180 dias. 

b) O Prazo Médio de Pagamento a Fornecedores foi de 60 
dias. 

c) O Prazo Médio de Renovação de Estoque de 
Mercadorias foi de 60 dias  

d) O Prazo Médio de Recebimento de Clientes foi de 180 
dias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGISLAÇÃO E ÉTICA PROFISSIONAL 
Gilmar Possati 

27. No que concerne à NBC PG 01 – Código de Ética 
Profissional Contador, a conduta ética do contador deve 
seguir preceitos estabelecidos nesta norma e nas 
demais. Com base no exposto, é vedado ao profissional 
contador, EXCETO: 

a) Solicitar ou receber de cliente ou empregador qualquer 
vantagem para aplicação ilícita. 

b) Renunciar à liberdade profissional, devendo evitar 
quaisquer restrições ou imposições que possam 
prejudicar a eficácia e a correção do seu trabalho. 

c) Abster-se de interpretações tendenciosas sobre a 
matéria que constitui objeto do trabalho, mantendo 
independência profissional. 

d) Auferir provento em função do exercício profissional 
que não decorra exclusivo de sua prática licita.  

 

28. Acerca das Normas Profissionais e da Legislação 
Pertinente aos Conselhos, julgue as assertivas 
subsecutivas. 

I. É conduta que enseja a perda ou extinção de mandato 
no Conselho Federal ou Regional de Contabilidade a 
ausência, em cada ano, sem a devida justificativa, a 3 
reuniões sucessivas ou 6 intercaladas de qualquer órgão 
deliberativo do CFC ou de CRC, feita a apuração pelo 
Plenário em processo regular.  

II. A presteza com moral, intelectual e material, 
resguardadas as situações especiais que motivam a 
recusa, é considerada norma de conduta do contador 
perante aos seus colegas. 

III. No caso de enfermidades impeditivas do exercício 
profissional acima de 3 anos seguidos e não possuindo a 
pontuação mínima obrigatória, a Comissão de Educação 
Profissional Continuada (CEPC) poderá determinar a 
baixa do CRC do Contador. 

Está(ão) correta(s): 

a) I e III, somente. 

b) II e III, somente. 

c) I e II, somente. 

d) I, somente. 
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29. Com relação aos princípios éticos previstos na NBC PG 
100 e suas alterações, é correto afirmar, exceto: 

a) O profissional da contabilidade deve cumprir com o 
princípio da objetividade que requer que ele não 
comprometa seu julgamento profissional ou comercial 
devido a comportamento tendencioso, a conflito de 
interesses ou a influência indevida de outros. 

b) O profissional da contabilidade pode, de forma 
consciente, estar associado com relatórios, declarações, 
comunicações ou outras informações nos quais ele 
acredita que as informações contenham omissão, desde 
que informe formalmente, por escrito, a situação ao 
cliente.  

c) Quando o profissional da contabilidade identificar uma 
ameaça ao cumprimento dos princípios, ele deve avaliar 
se essa ameaça está em nível aceitável. 

d) o profissional da contabilidade deve ter conhecimento 
profissional e habilidade em nível necessário para 
assegurar a prestação de serviço profissional 
competente e para agir de forma diligente de acordo 
com as normas, leis e regulamentos aplicáveis. 

 

 
PERÍCIA CONTÁBIL 

Julio Cardozo 

30. Em relação aos objetivos do planejamento da perícia, 
analise as afirmativas, marque V para as verdadeiras e F 
para as falsas. 

( ) conhecer o objeto e a finalidade da perícia para 
permitir a escolha de diretrizes e procedimentos a serem 
adotados para a elaboração do trabalho pericial; 

( ) identificar a legislação aplicável ao objeto da auditoria. 

( ) estabelecer como ocorrerá a divisão das tarefas entre 
os membros da equipe de trabalho, sempre que o perito 
necessitar de auxiliares 

( ) desenvolver plano de trabalho onde são especificadas 
as diretrizes e procedimentos a serem adotados na 
perícia. 

A sequência CORRETA é: 

a V, F, V, F. 

b) V, F, V, V. 

c) F, V, F, F. 

 

d) V, V, V, V. 

 

31. Para verificar possíveis diferenças no recolhimento do 
INSS, determinado perito efetuou o cálculo do INSS que 
deveria ter sido recolhido pela empresa no ano 2020 e 
em seguida confrontou com as guias de recolhimento 
apresentadas.  Diante do exposto, o perito estará 
realizando o seguinte procedimento pericial:  

a) investigação; 

b) testabilidade;   

c) exame; 

d) vistoria; 

 

32. Com base na NBC PP 01 (R1) – Perito Contábil, analise 
as afirmativas, marque V para as verdadeiras e F para as 
falsas. 

( ) perito do juízo é o contador nomeado pelo poder 
judiciário para exercício da perícia contábil;. 

( ) perito arbitral é o contador nomeado em arbitragem 
para exercício da perícia contábil. 

( ) perito oficial é o contador investido na função por lei e 
pertencente a órgão especial do Estado 

( ) assistente técnico é o estagiário contratado pela parte 
em perícias contábeis. 

A sequência CORRETA é: 

a) F, F, F, V. 

b) V, F, V, V. 

c) F, V, F, F. 

d) V, V, V, F. 
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CONTABILIDADE PÚLICA  

Gilmar Possati 
33. Acerca dos Procedimentos Contábeis Orçamentários 

estabelecidos no Manual de Contabilidade Aplicada ao 
Setor Público (MCASP), analise as assertivas seguintes: 

I – Todas as receitas e despesas devem constar na Lei do 
Orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer 
deduções. 

II – As receitas orçamentárias de capital são arrecadadas 
dentro do exercício financeiro, aumentam as 
disponibilidades financeiras do Estado e são 
instrumentos de financiamento dos programas e ações 
orçamentárias, a fim de atingirem as finalidades 
públicas. De forma diversa das receitas correntes, as 
receitas de capital em geral não provocam efeito sobre o 
patrimônio líquido da entidade. 

III - O princípio orçamentário da anualidade ou 
periodicidade delimita o período ao qual a previsão das 
receitas e a fixação das despesas registradas na Lei 
Orçamentária Anual irão se referir. O exercício 
orçamentário financeiro coincidirá com o ano civil, ou 
seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. 

IV - Classificam-se como receitas correntes as receitas 
agropecuárias, patrimoniais e industriais. 

Está (ão) correta(s) a(s) assertiva(s): 

a) Estão corretas I e II 

b) Estão corretas II e III 

c) Apenas a III está correta 

d) Todas as assertivas estão corretas 

 

34. Determinado município brasileiro apresentou um rol 
de contas acerca do exercício financeiro de 2020, 
extraídos de sua contabilidade, de modo que os valores 
são expressos em reais: 

 

 

 

Diante das informações apresentadas e no que concerne a 
Lei 4.320/64, o resultado orçamentário apurado pelo 
município em 2020, foi: 

a) Superavitário em R$ 15.000.000,00. 

b) Deficitário em R$ 20.000.000,00. 

c) Deficitário em R$ 15.000.000,00. 

d) Superavitário em R$ 25.000.000,00. 

 

35. O Município de Sorriso, Estado do Mato Grosso, 
pretende adquirir insumos para consumo inerentes à 
vacinação do novo coronavírus, visto que os 
disponibilizados pelo Governo Federal foram 
insuficientes para a imunização efetiva da população, 
motivo pelo qual o Secretário da Saúde solicitou para 
que tal aquisição fosse realizada. Considerando a correta 
contabilização destes insumos, o Setor de Contabilidade 
deverá efetuar o seguinte registro contábil no momento 
do empenho da respectiva despesa: 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

 

 
AUDITORIA CONTÁBIL 

Guilherme Santanna 

36. Os papeis de trabalho podem ser de natureza corrente 
ou permanente. Assinale a assertiva que contém um 
exemplo de papel de trabalho corrente: 

a) estatuto ou contrato social 

 

DESCRIÇÃO R$ (Mil)
Receita Orçamentária Prevista 150.000.000,00 

Receita Orçamentária Arrecadada 120.000.000,00 

Dotação Atualizada 170.000.000,00 

Despesa Orçamentária Empenhada 135.000.000,00 

Despesa Orçamentária Liquidada 125.000.000,00 

Transferências Financeiras Recebidas 4.500.000,00     

Pagamento de Restos a Pagar 11.250.000,00   

Reconhecimento da Depreciação do Ativo Imobilizado 6.750.000,00     

Inscrição de Restos a Pagar 18.000.000,00   

Natureza Código Conta

Devedora 6.2.2.1.1.xx.xx Crédito Disponível

Credora 6.2.2.1.3.03.xx Crédito Empenhado Liquidado a Pagar

Natureza Código Conta

Devedora 6.2.2.1.3.03.xx Crédito Empenhado Liquidado a Pagar

Credora 2.1.3.x.x.xx.xx Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Natureza Código Conta

Devedora 6.2.2.1.1.xx.xx Crédito Disponível

Credora 6.2.2.1.3.01.xx Crédito Empenhado a Liquidar

Natureza Código Conta

Devedora 6.2.2.1.1.xx.xx Crédito Disponível

Credora 6.2.2.1.3.04.xx Crédito Empenhado Pago
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b) Cópia de contrato bancário de financiamento de longo 
prazo 

c) legislações específicas aplicáveis à empresa auditada 

d) extrato de conta corrente 

 

37. Os procedimentos _________________ incluem, por 
exemplo, levar em consideração comparações de 
informações de entidades do mesmo setor de atividade, 
como a comparação entre índices de vendas e contas a 
receber com as médias do setor ou com outras 
entidades de porte comparável do mesmo setor. 

A assertiva que completa a lacuna acima corretamente é: 

a) de auditoria 

b) analíticos 

c) substantivos 

d) de controle 

 

38. Quando um auditor mantém postura alerta e 
questionadora a possíveis distorções, bem como quando 
efetua avaliação crítica das evidências obtidas, está 
aplicando o(a): 

a) Ceticismo profissional 

b) Julgamento profissional 

c) Independência 

d) Objetividade 

 

 

MATEMÁTICA FINANCEIRA 
Guilherme Neves 

39. Uma empresa tinha que liquidar uma dívida no valor 
de R$ 200.000,00 em determinada data, porém precisou 
negociar a prorrogação do prazo de pagamento por não 
dispor de liquidez. O credor aceitou prorrogar o 
pagamento por 90 dias e negociou a remuneração com 
uma taxa de juros compostos de 2% ao mês. O valor 
devido pela empresa, no final do prazo de prorrogação, 
foi, em reais,  

a) 212.000,00.  

b) 212.241,60.  

c) 208.080,00.  

d) 216.000,00.  

 

40. 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.  

 

41. João tem suas economias aplicadas a 5% ao ano de 
juros efetivos, mais a inflação. 

Considerando que, em um certo ano, a inflação tenha sido 
4%, qual foi o rendimento da aplicação de João? 

a)  9,0% 

b)  9,2% 

c)  9,4% 

d)  11,0% 

 

 

 
TEORIA DA CONTABILIDADE 

Gilmar Possati 

42. A Estrutura Conceitual para a Elaboração das 
demonstrações financeiras estabelece que as 
características qualitativas são atributos que tornam a 
informação útil para os usuários e dão suporte ao 
cumprimento dos objetivos da informação contábil. No 
que diz respeito às características qualitativas, analise as 
assertivas seguintes. 

I - A informação contábil deve corresponder à 
representação fidedigna, alcançada quando essa 
informação representa fielmente um fenômeno que 
retrata a substância da transação, a qual deve 
corresponder, estritamente, à sua forma jurídica. 
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II - Para ser representação perfeitamente fidedigna, a 
representação tem três características. Ela é completa, 
neutra e isenta de erros. Obviamente, a perfeição nunca 
ou raramente é atingida. 

III – As informações fornecidas mensurando ativos e 
passivos ao valor justo podem ter valor preditivo porque 
o valor justo reflete as atuais expectativas dos 
participantes do mercado sobre o valor, época e 
incerteza de fluxos de caixa futuros. 

Está(ão) correta(s):  

a) Todas estão corretas. 

b) I e II, apenas.  

c) II e III, apenas.  

d) III, apenas. 

 

43. A unidade de conta é o direito ou o grupo de direitos, 
a obrigação ou o grupo de obrigações, ou o grupo de 
direitos e obrigações, aos quais se aplicam critérios de 
reconhecimento e conceitos de mensuração. Acerca do 
exposto e no que concerne à NBC TG 00 (R2) – Estrutura 
Conceitual, as possíveis unidades de contas incluem, 
EXCETO: 

a) Carteira de ativos e passivos a ser alienada em uma 
única transação. 

b) Direito individual ou obrigação individual. 

c) Grupo de direitos e/ou obrigações decorrentes de 
carteira de itens similares. 

d) Todos os direitos e obrigações decorrentes de origens 
diversas, porém com características semelhantes. 

 

44. Com a ascensão econômica norte-americana, o mundo 
contábil se volta para este país, principalmente a partir 
de 1920, dando origem à Escola Norte-Americana. Além 
disso, foi presenciada a queda da Escola Europeia 
(Especificamente a Italiana) com ascensão da Norte-
Americana. (Iudicíbus, 2009). No que concerne à queda 
da Escola Italiana, analise as afirmativas e assinale V para 
verdadeiro e F para falso. 

(   ) a ênfase à contabilidade teórica era característica 
dessa escola. Havia uma preocupação com a teoria das 
contas. 

 

 

(   ) o excesso de culto à personalidade tornam os 
pensadores da Contabilidade notórios,  passando a ser 
vistos como oráculos. 

(   ) A auditoria possuía vasta relevância para os italianos, 
diferentemente dos americanos, pois a transparência 
aos usuários era muito enfatizada. 

(   ) A queda do nível das faculdades se deu pela chegada 
da chamada “Contabilidade Gerencial”, a qual requeria 
uma experiência mais exclusiva na relação aluno-
professor. 

Assinale a alternativa correta: 

a) V, F, F, F. 

b) F, V, V, V. 

c) V, V, F, F. 

d) V, F, V, V. 

 
DIREITO TRIBUTÁRIO 

Fabio Dutra 

45. São hipóteses de extinção do crédito tributário, 
exceto: 

a) Compensação; 

b) Transação; 

c) Prescrição; 

d) Isenção; 

 

46. Relacione os conceitos abaixo com as lacunas da 
questão e, ao final, aponte a Letra que representa a 
ordem correta: 

1 – Responsável 

2 - Fato Gerador da Obrigação Principal 

3 – Contribuinte  

4 – Fato Gerador da Obrigação Acessória 

( ) é a situação definida em lei como necessária e 
suficiente à sua ocorrência. 

( ) é qualquer situação que, na forma da legislação 
aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não 
tenha como objeto pagamento. 

( ) Tem relação pessoal e direta com a situação que 
constitua o respectivo fato gerador; 
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( ) Não tem relação pessoal e direta com a situação que 
constitua o respectivo fato gerador, mas sua obrigação 
decorre de expressa previsão legal. 

a) 2,4,3,1 

b) 3, 2, 4, 1 

c) 1,2,3,4 

d) 3,4,2,1 

 
 

DIREITO DO TRABALHO 
Antônio Daud 

47. A hora noturna do empregado urbano: 

a) deve ser remunerada com acréscimo de 25% (vinte e 
cinco por cento), pelo menos, sobre a hora diurna. 

b) será computada como de 50 minutos e 30 segundos. 

c) é aquela computada entre as 21 horas de um dia e as 4 
horas do dia seguinte. 

d) deve ser remunerada com acréscimo de 20 % (vinte por 
cento), pelo menos, sobre a hora diurna.    

 

48. É vedada a dispensa sem justa causa da empregada 
gestante, exclusivamente,: 

a) desde a confirmação da gravidez até o dia do parto. 

b) desde a confirmação da gravidez até 120 dias após o 
parto . 

c) por doze meses após o parto. 

d) desde a confirmação da gravidez até cinco meses após 
o parto.    

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Adriana Figueiredo 

A função da arte 

Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovadloff, 
levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o Sul. Ele, o 
mar, estava do outro lado das dunas altas, esperando.  

Quando o menino e o pai enfim alcançaram aquelas 
alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na 
frente de seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar, e tanto o 
seu fulgor, que o menino ficou mudo de beleza.  

 

 

E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, 
gaguejando, pediu ao pai: — Me ajuda a olhar!  

GALEANO, Eduardo. O livro dos abraços. Porto Alegre: L&PM, 2002. p.12. 

 

49. De acordo com as informações e ideias apresentadas 
no texto, assinale a afirmativa correta. 

a) Diego levou Santiago para conhecer o mar. 

b) O menino pediu ajuda ao pai para olhar o mar porque 
era cego. 

c) Pai e filho conheceram o mar pela primeira vez. 

d) Os personagens andaram um longo caminho até 
chegarem a mar 

 

50. A palavra destacada em “E foi tanta a imensidão do 
mar, e tanto o seu fulgor, que o menino ficou mudo de 
beleza.” (L. 7-9), introduz uma oração com o sentido de 
consequência.  Indique, a seguir, a alternativa em que a 
palavra em destaque cumpre o mesmo papel:  

a) Que o homem permanecesse no mar era o que tanto 
queria.  

b) Tão misterioso era o mar, que o homem se inquietou.  

c) Não desejava que o pai fosse embora dali.  

d) O mar, que se fazia tão grandioso, admirou o menino. 
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https://bit.ly/Sistemas-de-Questões 

 
 

http://bit.ly/Simulado-CFC-24-01
https://bit.ly/Estrategia-Assinaturas
https://bit.ly/Sistemas-de-Questões

