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Simulado Especial 
3º Simulado Exame CFC 2021.1 

 

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 - http://bit.ly/Simulado-CFC-30-05-21 
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CONTABILIDADE GERAL 

William Notário 

01. Uma sociedade empresária comercial realizou em 
12/2019 a venda de bens agregados contabilmente 
por R$ 200.000,00. Vendeu toda essa mercadoria por 
400.000,00, sendo 40% à vista. Nesta operação, os 
tributos incidentes foram 12% ICMS, 0,65% de PIS e 
3% de COFINS. Sabe que a empresa tem como forma 
de tributação o lucro real e o sistema de 
débito/crédito do ICMS, qual o saldo líquido da 
demonstração do resultado do exercício.  

a) 139.152,00  

b) 137.400,00  

c) 152.000,00  

d) 105.236,80 

 

02. A Companhia Gama S/A, que atua no ramo de 
construção civil, realizou, em 20/12/2019, 
adiantamento a um funcionário no valor de R$ 
10.000,00. Quando a empresa enviar a Escrituração 
Contábil Digital (ECD) para fins de atendimento ao 
Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), o 
direito resultante desse adiantamento deverá ter sido 
registrado e classificado no Balanço de 31/12/2019 
como:  

a) Registro na Conta Adiantamento a Fornecedores, 
classificado no Ativo 
Circulante/Créditos/Adiantamentos. 

b) Registro na Conta Adiantamento a Funcionários – 
Circulante, classificado no Ativo 
Circulante/Créditos/Adiantamentos. 

c) Registro na Conta: Adiantamento a Funcionários – 
Circulante, classificado no Ativo 
Circulante/Créditos/Duplicatas a Receber. 

d) Registro na Conta: Outros Adiantamentos – 
Circulante, classificado no Ativo 
Circulante/Créditos/Duplicatas a Receber. 

 

 

 

 

 

 

 

03. A empresa Notario’s adquiriu uma máquina para 
seu parque fabril por meio de financiamento bancário, 
pelo valor de R$ 100.000,00. Assinale a opção que 
apresenta a CORRETA forma de contabilização, 
desconsiderando a incidência tributária e dos efeitos 
de juros. 

a) Débito de Despesa e crédito de Caixa.  

b) Débito de Despesas e crédito de Passivo.  

c) Débito de Imobilizado e crédito de Passivo.  

d) Débito de Investimentos e crédito de Passivo. 

 

04. Sobre o processo de escrituração, é uma conta 
patrimonial que é creditada quando aumenta de 
valor: 

a) Duplicatas a Receber.  

b) Ações em Tesouraria.  

c) Depreciação Acumulada.  

d) Despesas Antecipadas. 

 

05. A empresa Notario’s 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.  
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06. Uma Sociedade Empresária adquiriu, a prazo, 
mercadorias para revenda pelo valor total de 
R$25.000,00. Nesse valor, estão incluídos R$4.250,00 
relativos a ICMS Recuperável. O transporte das 
mercadorias, no valor de R$2.000,00, foi pago pela 
empresa vendedora, sem reembolso pela adquirente. 
A Sociedade Empresária apura PIS e Cofins pelo 
Regime de Incidência Não Cumulativo. Considerando-
se que as alíquotas a serem utilizadas para cálculo do 
valor recuperável de PIS e Cofins no Regime de 
Incidência Não Cumulativo são, respectivamente, 
1,65% e 7,6%, o Custo de Aquisição das mercadorias é 
de:  

a) R$18.437,50.  

b) R$18.830,62.  

c) R$20.437,50.  

d) R$20.830,62.  

 

07. Uma empresa contratou um seguro contra lucros 
cessantes com cobertura do período de 01/05/2018 a 
30/04/2019. O valor pago, à vista, pelo prêmio do 
seguro foi de R$ 36.000,00. Nesse caso, é correto 
afirmar que, como consequência dessa operação, por 
ocasião do encerramento do exercício, em 
31/12/2018, o balancete da empresa apresentaria 

a) uma exigibilidade paga de R$ 36.000,00. 

b) um disponível de R$ 12.000,00. 

c) um valor a receber de R$ 24.000,00. 

d) uma despesa paga antecipadamente de R$ 
12.000,00. 

 

08. Ao final do exercício de 2015, a empresa Cravo S/A 
apurou, através do seu departamento jurídico, que 
havia 3 processos trabalhistas contra ela: ficou 
evidente que no processo 1 era provável que a 
empresa tivesse um gasto de R$ 20.000,00; no 
processo 2 era possível que a empresa tivesse um 
gasto de R$ 30.000,00; e, no processo 3 era remota a 
possibilidade de um gasto. A empresa deverá realizar 
a seguinte ação em relação a provisão: 

a) Não reconhecer uma provisão. 

b) Reconhecer uma provisão de R$ 20.000,00. 

c) Reconhecer uma provisão de R$ 30.000,00. 

d) Reconhecer uma provisão de R$ 50.000,00. 

 

09. A Demonstração do Valor Adicionado (DVA) é um 
relatório que apresenta ordenadamente a riqueza 
gerada pela entidade e a forma que essa riqueza foi 
distribuída às partes que contribuíram para a geração 
dessa riqueza. A DVA deve:  

I. Incluir participação dos acionistas minoritários no 
componente relativo à distribuição do valor 
adicionado, no caso da divulgação da DVA 
consolidada.  

II. Ser consistente com a demonstração do resultado e 
conciliada em registros auxiliares mantidos pela 
entidade. 

III. Ser objeto de revisão ou auditoria se a entidade 
possuir auditores externos independentes que 
revisem ou auditem suas Demonstrações Contábeis.  

Estão corretas as afirmativas 

a) I, II e III. 

b) I e II, apenas. 

c) I e III, apenas. 

d) II e III, apenas. 

 

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. 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.  

 

 

PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS 
Gilmar Possati 

12. As operações envolvendo partes relacionadas são 
comuns no dia a dia dos negócios das entidades. Essas 
operações, por parte das investidoras, possuem o 
efeito de alterar as políticas contábil-financeira das 
investidas, além de impactar suas demonstrações 
contábeis. Por essas e outras razões, possuir o 
conhecimento sobre as transações, os valores inter-
relacionados e os compromissos existentes entre si 
podem afetar, por parte dos usuários da informação 
contábil, a avaliação de suas operações e dos riscos e 
oportunidades das quais se deparam. 

Considerando o excerto e no que tange a NBC TG 05 
(R1) - Divulgação sobre Partes Relacionadas, julgue as 
assertivas. 

I – Parte relacionada é a pessoa ou entidade que está 
relacionada com a entidade que está elaborando suas 
demonstrações contábeis. 

II – Transações atípicas entre partes relacionadas, após 
o exercício contábil, não devem ser divulgadas em 
nenhuma demonstração. 

III –  Itens similares podem ser divulgados agregados, 
salvo quando a divulgação em separado puder 
apresentar com compreensão os efeitos das 
transações com partes relacionadas. 

Assinale a alternativa que contém a sequência correta. 

a) I, apenas. 

b) II e III apenas. 

c) III, apenas. 

d) I e III, apenas. 

 

 

 

13. No início do exercício de 2020, os sócios da 
Umuarama LTDA. decidiram transformar a empresa 
para uma companhia de capital aberto, com suas 
ações negociadas na Bolsa de Valores. Em 
01/04/2020, foi realizado o registro na Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM), com a razão social de 
Umuarama S.A. Nesse mesmo mês, a entidade abriu 
seu capital, através da emissão de títulos 
patrimoniais, autorizados pela Autarquia Federal. No 
trâmite de abertura, foram gastos a título de custos de 
transação, o montante de R$ 180.000,00 sendo o 
processo bem sucedido pela Companhia. 

Considerando o que tange a NBC TG 08 (R1) - Custos de 
Transação e Prêmios na Emissão de Títulos e Valores 
Mobiliários, a contabilização correta nas 
demonstrações contábeis, da Cia Umuarama S.A., em 
01/04/2020, para os custos de transação, dar-se-á 
em: 

a) Reservas de Capital. 

b) Reservas de Lucros. 

c) Custos de Transação na Demonstração do Resultado. 

d) Retificadora do Patrimônio Líquido. 

 

14. A Cia KAPA S.A. recebeu do Estado de São Paulo no 
primeiro trimestre de 2020 um terreno para 
construção de uma fábrica de máquinas agrícolas, 
com a condição de gerar 300 empregos diretos e 250 
indiretos, beneficiando e incentivando o 
desenvolvimento daquela região do estado. No termo 
de transferência, o valor do terreno repassado monta 
em R$ 5,3 milhões, mas a entidade apurou que o valor 
justo deste terreno nas condições atuais, perfaz o 
valor de R$ 9,6 milhões. A construção desta fábrica 
iniciou no segundo semestre de 2020 e levará 18 
meses para sua conclusão e, assim que pronta, a 
entidade iniciará suas atividades. 

Considerando a NBC TG 07 (R1) – Subvenções e 
Assistências Governamentais, a Cia KAPA S.A., deverá 
reconhecer o valor de: 

a) R$ 5,3 milhões como reserva de incentivos fiscais no 
patrimônio líquido. 

b) R$ 9,6 milhões como receitas diferidas no passivo 
não circulante. 

c) R$ 5,3 milhões como receita de subvenção no passivo 
em receitas diferidas. 

d) R$ 9,6 milhões como reserva de incentivos fiscais no 
patrimônio líquido. 
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15. No fim do exercício de 2020, a Cia Argentina S.A., 
apresentou os seguintes dados a respeito das 
participações societárias que possui junto a outras 
companhias: 

 

Considerando a tabela acima, com as informações 
disponibilizadas pela Cia Argentina S.A. e 
considerando a NBC TG 18 (R2) - Investimento em 
Coligada, em Controlada e em Empreendimento 
Controlado em Conjunto, o impacto causado no 
resultado no exercício de 2020, da Cia Argentina S.A., 
referente aos investimentos nas outras entidades, foi 
de: 

a) R$ 201.000. 

b) R$ 208.000. 

c) R$ 210.000. 

d) R$ 200.000. 

 

16. Em 29/01/2021, a Cia Londrina S.A., por meio de 
seu corpo contábil, finda a minuta de suas 
demonstrações contábeis encerradas em 
31/12/2020. Em 15/02/2021, os diretores se reúnem 
para análise das demonstrações contábeis, bem como 
o resultado auferido pela entidade. Em 26/02/2021, 
os diretores aprovam as demonstrações e autorizam 
sua emissão. Não obstante, a entidade, em 
28/02/2021, disponibiliza aos acionistas e as partes 
interessadas as demonstrações para análises. Na data 
de 17/03/2021, os acionistas realizam a reunião geral 
e em 31/03/2021 as demonstrações são registradas 
nos órgãos competentes. 

Considerando o exposto e a NBC TG 24 – Evento 
Subsequente, configuram eventos subsequentes da 
Cia Londrina S.A os eventos favoráveis ou 
desfavoráveis ocorridos entre a data final do período 
(31/12/2020) e a data de:  

a) 29 de janeiro de 2021. 

b) 28 de fevereiro de 2021. 

c) 26 de fevereiro de 2021. 

d) 31 de março de 2021. 

 

17. Com base na NBC TG 26 (R1) – Apresentação das 
Demonstrações Contábeis, julgue as assertivas 
seguintes, considerando V para verdadeiro ou F para 
falso. 

(   ) Quando o refinanciamento ou a substituição (roll 
over) da obrigação não depender somente da 
entidade, o simples potencial de refinanciamento não 
é considerado suficiente para a classificação como não 
circulante e, portanto, a obrigação é classificada como 
circulante. 

( ) As entidades não devem apresentar rubricas ou itens 
de receitas e despesas como extraordinários, tanto na 
demonstração do resultado como na demonstração do 
resultado abrangente, salvo em notas explicativas. 

(   ) Os ajustes de reclassificação podem ser 
apresentados pelas entidades na demonstração do 
resultado abrangente ou em notas explicativas. 

(   ) O capital social, as reservas de capital, as reservas 
de lucros, as ações em tesourarias e os prejuízos 
acumulados são as contas que devem ser 
apresentadas no patrimônio líquido das entidades. 

Assinale a alternativa que contém a sequência correta: 

a) V, F, V, F. 

b) F, V, V, V. 

c) F, V, F, F. 

d) F, F, V, F. 

 

18. As entidades devem reconhecer receitas para 
descrever a transferência de bens ou serviços 
prometidos a clientes no valor que reflita a 
contraprestação a qual a entidade espera ter direito 
em troca desses bens ou serviços. Acerca do excerto e 
no que tange à NBC TG 47 - Receita de Contrato com 
Cliente, é correto afirmar que: 

a) As obrigações de performance incluem todas as 
atividades que as entidades devem realizar para 
cumprir o contrato. 

b) As entidades devem aplicar vários métodos de 
mensuração para cada obrigação de performance 
satisfeita ao longo do tempo. 

c) A entidade deve reconhecer receitas referentes à 
obrigação de performance somente se puder 
mensurar razoavelmente seu progresso em relação à 
satisfação completa da obrigação. 
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d) Ao final de cada período de relatório, a entidade fica 
facultada de atualizar o preço da transação. Caso 
atualize, deve contabilizar as alterações no preço de 
transação. 

 
 

CONTABILIDADE DE CUSTOS 
Luciano Rosa 

19. Sabe-se que, na empresa “Voa Coruja”, os estoques 
iniciais de materiais diretos, em 31 de dezembro de 
2019, totalizavam R$ 200.000,00. Durante o primeiro 
semestre de 2020, ocorreram as seguintes operações 
na cadeia de suprimentos da empresa: 

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

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

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

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

• os gastos de marketing no período foram de R$ 
20.000 

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

Dadas essas informações, assinale a alternativa que 
indica o valor apropriado, em Reais, do custo de 
fabricação dos produtos. 

a)  1.421.000,00 

b) 1.431.000,00. 

c) 1.481.000,00. 

d) 1.501.000,00. 

 

20. Para obter um lucro de R$ 150.000,00, uma 
empresa com custos fixos totais de R$ 400.000,00, 
custo variável unitário de R$ 25,00, preço de venda de 
R$ 50,00 e capacidade máxima instalada de 100.000 
unidades, necessita produzir: 

a) 22.000 unidades. 

b) 25.000 unidades.  

c) 30.000 unidades.  

d) 35.000 unidades.  

 

 

21. No início do mês passado, a Cia. Industrial RLC, 
monoprodutora, elaborou seu orçamento, segundo o 
qual o custo-padrão de uma unidade de seu único 
produto deveria custar R$10,00 por unidade. O custo-
padrão considerava a matéria-prima sendo 
consumida da seguinte forma: 

 Matéria-prima (MP): 5kg/unid. x R$ 2,00/kg  

No início deste mês, verificou-se que a Cia. Industrial 
RLC comprou a matéria-prima a R$ 2,50/kg e 
consumiu 6 kg/unid.  

Considerando, somente, essas informações, indique 
qual foi a variação de quantidade de matéria-prima.  

a) R$ 2,00/unid. Desfavorável 

b) R$ 2,50/unid. Desfavorável 

c) R$ 0,10/unid. Desfavorável 

d) R$ 5,00/unid. Desfavorável 

 

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

 

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

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

a)  92.500,00. 

b)  72.000,00. 

c)  60.000,00. 

d)  37.500,00. 
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23. O departamento KLR de produção possui um Custo 
Indireto total de R$ 28.000,00 e precisa distribui-lo a 
três produtos: X, Y e Z. Os seguintes dados foram 
disponibilizados: 

 

O custo total do produto X considerando o rateio com 
base na (MP), o custo total do produto Y utilizando o 
rateio com base no (MOD) e o custo total do produto Z 
usando o rateio baseado em (CD) têm, 
respectivamente, os valores: 

a) R$ 19.700,00, R$ 14.100.00 e R$ 33.000,00. 

b) R$ 19.700,00, R$ 14.500,00 e R$ 33.000.00. 

c) R$ 19.900.00, R$ 14.500,00 e R$ 34.000,00. 

d) R$ 19.900,00, R$ 14.100,00 e R$ 34.000,00. 

 

 

CONTABILIDADE GERENCIAL (ANÁLISE DCS) 
Julio Cardozo 

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

Uma determinada empresa apresentou o seguinte 
Balanço Patrimonial: 

 

 

24. Considerando apenas as informações apresentadas, 
pode-se afirmar que o Índice de Solvência Geral da 
entidade é de, aproximadamente: 

a) 1,50.  

b) 4,25.  

c) 1,00.  

d) 4,13.  

 

 

 

 

25. Considerando apenas as informações apresentadas, 
pode-se afirmar que o Índice de Endividamento Geral 
da entidade é de, aproximadamente: 

a) 0,24.  

b) 0,35. 

c) 0,32. 

d) 4,13.  

 

26. Se a empresa adquirir R$ 90.000,00 de máquinas 
para uso à vista, o Capital Circulante Líquido será de:   

a) R$ 400.000,00.  

b) R$ 306.000,00. 

c) R$ 216.000,00. 

d) R$ 834.000,00. 
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LEGISLAÇÃO E ÉTICA PROFISSIONAL 
Gilmar Possati 

27. A Educação Profissional Continuada – EPC, é a 
atividade que possui o intuito de atualizar, manter e 
expandir os conhecimentos dos profissionais da área 
contábil. Além disso, busca por meio do Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC) e dos Conselhos 
Regionais de Contabilidade (CRCs), o controle e a 
fiscalização do cumprimento desta norma.  

Considerando o enunciado e o que preconiza a NBC PG 
12 (R3) - Educação Profissional Continuada, analise as 
afirmativas e julgue-as em certo (C) e errado (E). 

I – Supondo que o perito-contador Dom Quixote seja 
acometido por doença que o impeça de exercer a 
profissão por prazo superior a 3 (três) anos 
consecutivos e que somente isso seja causa do não 
cumprimento da pontuação exigida, a Comissão de 
Educação Profissional Continuada (CEPC) poderá 
determinar a baixa do CNPC. 

II – José de Marmelo, profissional contábil brasileiro, 
realizou diversos cursos da área contábil nos EUA, 
entre janeiro e abril de 2020. Chegando ao país, não 
cadastrou e tampouco comprovou a realização dessas 
capacitações no Sistema Web EPC. Nesse sentido, José 
de Marmelo terá o prazo máximo para cadastrar e 
comprovar esses cursos 31 de dezembro do ano-base 
de realização. 

III – O Conselho Regional de Contabilidade de Santa 
Catarina (CRC-SC), assim como os demais CRCs, tem a 
responsabilidade de promover e incentivar a 
implementação das atividades de capacitação 
previstas na NBC PG 12. Além disso, este Conselho 
Regional poderá constituir a Comissão de Educação 
Profissional Continuada (CEPC), devendo ser formada 
por, no máximo, 5 (cinco) contadores. 

Após análise das assertivas, assinale a opção que 
corresponda à sequência correta: 

a) C, C e E. 

b) E, E e C. 

c) E, C e C. 

d) C, E e E. 

 

 

 

 

 

28. Os Conselhos de Contabilidade, Federal e Regionais, 
são constituídos de profissionais que possuem 
competência para fiscalizar os profissionais contábeis. 
Possuem o poder de disciplinar as atividades, a fim de 
manter a unidade administrativa. 

Considerando o exposto e a Resolução 1.370/2011, que 
trata sobre o Regulamento Geral dos Conselhos de 
Contabilidade, analise as afirmativas e assinale a 
opção correta. 

a) O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) será 
composto por 2 (dois) membros efetivos de cada 
Conselho de Contabilidade (CRC) e seus respectivos 
suplentes, eleitos na forma em que preconiza a 
legislação vigente. 

b) Ao Conselho Federal de Contabilidade (CFC) 
compete desenvolver ações necessárias à fiscalização 
do exercício profissional e representar as autoridades 
competentes sobre os fatos apurados e cuja solução 
ou repressão não seja de sua alçada. 

c) Considerando que o Conselho Regional de 
Contabilidade do Estado do Paraná auferiu receita 
bruta no montante de R$ 600.000,00, já consideradas 
as deduções previstas, ao longo do exercício de 2020, 
cabe ao Conselho Federal de Contabilidade (CFC) o 
valor de R$ 120.000,00, o qual perfaz 1/5 desta 
receita. 

d) Aos presidentes dos Conselhos Regionais de 
Contabilidade (CRCs) que não cumprirem com 
rigorosa exação as obrigações que prevê a Resolução 
1.370/2011, será imposta a suspensão de 90 
(noventa) dias, contados a partir do julgamento. 
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29.  No que concerne à NBC PG 01 – Código de Ética 
Profissional do Contador, a conduta ética do contador 
deve seguir os preceitos estabelecidos nesta Norma, 
nas demais Normas Brasileiras de Contabilidade e na 
legislação vigente, aplicando, também, aos técnicos 
em contabilidade, no exercício de suas prerrogativas 
profissionais. Sobre o assunto, analise as afirmativas e 
assinale a opção incorreta. 

a) É dever do contador aplicar as salvaguardas 
previstas pela profissão, pela legislação, por 
regulamento ou por organização empregadora toda 
vez que identificar ou for alertado da existência de 
ameaças mencionadas. 

b) Assinar documentos ou peças contábeis elaborados 
por outrem alheio à sua orientação, supervisão ou 
revisão, é uma das vedações ao profissional contador. 

c) Em relação as penalidades, o contador pode requerer 
desagravo público ao Conselho Regional de 
Contabilidade, quando atingido, pública e 
injustamente, no exercício de sua profissão. 

d) O contador não poderá indicar, em qualquer 
modalidade ou veículo de comunicação, títulos, 
especializações, serviços oferecidos, trabalhos 
realizados e a relação de clientes, esta quando 
autorizada por estes. 

 

 

PERÍCIA CONTÁBIL 
Julio Cardozo 

À luz da NBC TP 01 (R1) – Perícia Contábil, analise a 
seguinte terminologia: 

 

30. O relato ou a transcrição sucinta, de forma que 
resulte em leitura compreensiva dos fatos relatados 
sobre as questões básicas, que resultaram na 
nomeação ou na contratação do perito é reconhecido 
como________________. 

a) Forma circunstanciada; 

b) Resumo dos autos; 

c) Conclusão; 

d) Esclarecimentos; 

 

 

 

 

À luz da NBC PP 01 (R1) – Perito Contábil, analise a 
seguinte situação: 

 

31. O contador Cardozo foi nomeado para elaborar os 
cálculos de liquidação para apuração do valor devido 
na reclamação trabalhista, visto que a prova do fato 
dependia de conhecimento técnico-científico. Após 
nomeado, o contador declarou-se suspeito. Nesse 
caso, um dos motivos seria, exceto: 

a) ser devedor ou credor em mora de qualquer das 
partes, dos seus cônjuges, de parentes destes em linha 
reta ou em linha colateral até o segundo grau ou 
entidades das quais esses façam parte de seu quadro 
societário ou de direção; 

b) ser parceiro, empregador ou empregado de uma das 
partes 

c) ser inimigo capital de qualquer das partes; 

d) motivo de foro íntimo. 

 

Para responder à questão, observe os dados relativos a 
uma empresa optante pelo Simples Nacional, 
instituído pela Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006. Analise os dados abaixo. 

- Período de apuração: maio de 2020. 

- Regime de tributação: competência. 

- Receita auferida em maio de 2020: R$ 200.000,00 
(Duzentos mil reais). 

- Somatório da receita bruta auferida nos doze meses 
anteriores ao mês de maio de 2020: R$ 2.000.000,00 
(Dois milhões de reais). 

- Receitas tributadas na forma do anexo II da lei 
complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, 
abaixo. 

ANEXO II- Alíquotas e Partilha do Simples Nacional – 
Indústria 
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Fórmulas: 

• Alíquota efetiva: (Somatório da receita bruta auferida 
nos doze meses anteriores x Alíquota - Valor a 
Deduzir) dividido pelo Somatório da receita bruta 
auferida nos doze meses anteriores 

• Valor devido = Receita auferida no mês x Alíquota 
efetiva  

32. Para verificar possíveis diferenças no recolhimento 
do simples nacional, determinado perito efetuou o 
cálculo do valor que deveria ter sido recolhido pela 
empresa no período de apuração de maio de 2020 e 
em seguida confrontou com as guias de recolhimento 
apresentadas.  Como resultado encontrou um valor 
devido de: 

a) R$ 29.400,00 

b) R$ 20.840,00 

c) R$ 9.660,00 

d) R$ 15.600,00 

 

 

CONTABILIDADE PÚLICA  
Gilmar Possati 

33. As receitas orçamentárias são divididas em 
correntes e de capital. São receitas de capital, exceto: 

a) Operações de Crédito. 

b) Amortização de Empréstimos. 

c) Alienação de Bens. 

d) Receita Agropecuária. 

 

34.  As Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor 
Público (DCASP) tem como objetivo padronizar a 
estrutura e as definições dos elementos que as 
compõem. Sobre o assunto, segundo a Lei 4.320/64, 
relacione a 1ª coluna com a 2ª coluna e assinale a 
opção correta. 

(1) Balanço Orçamentário (   ) Superávit Financeiro. 

(2) Balanço Financeiro           (   ) Resultado Patrimonial. 

(3) Balanço Patrimonial (   ) Resultado Financeiro. 

(4) Demonstração das Variações Patrimoniais 

(   ) Resultado Orçamentário. 

 

 

 

Assinale a alternativa que corresponde a sequência 
correta: 

a) 4, 2, 3 e 1. 

b) 3, 4, 2 e 1. 

c) 4, 2, 1 e 3. 

d) 2, 1, 3 e 4. 

 

35. Acerca do Plano de Contas Aplicado ao Setor 
Público (PCASP), segundo o Manual de Contabilidade 
Aplicado ao Setor Público (MCASP), assinale a 
alternativa correta. 

a) O Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) 
será dividido em 6 classes sendo divididas em 3 (três) 
naturezas de informação: patrimonial, orçamentária e 
de controle. 

b) As contas do Plano de Contas Aplicado ao Setor 
Público (PCASP) são identificadas por 9 níveis de 
desdobramentos, compostos por 11 dígitos. 

c) Os entes da Federação poderão somente detalhar a 
conta contábil nos níveis posteriores ao nível 
apresentado na relação de contas do PCASP. 

d) A fim de possibilitar a consolidação das contas 
públicas nos diversos níveis de governo, foi criado no 
PCASP um mecanismo para a segregação dos valores 
das transações que serão incluídas ou excluídas na 
consolidação. Este mecanismo consiste na utilização 
do 4º nível (Título) das classes 1, 2, 3 e 4. 

 

 

AUDITORIA CONTÁBIL 
Guilherme Sant'Anna 

36. Em auditoria na empresa Toro Rosso, o auditor 
independente, ao emitir seu relatório, optou por 
incluir uma seção que fizesse referência a um possível 
desfecho negativo de litígio da entidade, fato este 
relatado nas demonstrações. No caso concreto, o 
auditor emitiu relatório com: 

a) Opinião com ressalva 

b) Abstenção de opinião 

c) Parágrafo de ênfase 

d) Parágrafo de outros assuntos.  
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37. As informações que o auditor utiliza como 
fundamento para as conclusões em que baseia sua 
opinião são denominadas: 

a) Informações de auditoria 

b) Evidências 

c) Confirmações 

d) Base de auditoria 

 

38. Um auditor analisou um contrato de empréstimo de 
longo prazo firmado entre a entidade e uma 
instituição financeira. Nesse caso, pode-se dizer que o 
papel de trabalho analisado deve ser arquivo em 
pasta: 

a) Permanente 

b) Corrente 

c) De correspondência 

d) De contratos  

 

 

MATEMÁTICA FINANCEIRA 
Jhoni Zini 

39. Assinale a alternativa que contém o valor atual de 
um título de valor nominal de R$ 500,00 vencível em 
3 anos, que vai ser resgatado pelo desconto composto 
bancário de 20% ao ano capitalizados 
semestralmente. Use 0,96 = 0,531441 

a) R$ 230,52 

b) 251,25 

c) 265,72 

d) 270,56 

 

40. Um banco empresta o valor de R$ 10.000,00 com 
taxa de 10% ao mês para ser amortizado em 5 
parcelas mensais, sem prazo de carência, calculado 
pelo Sistema de Amortização Constante. Assinale a 
alternativa que contém o valor da primeira parcela a 
ser paga. 

a) R$ 2.000,00 

b) R$ 2.400,00 

c) R$ 2950,00 

d) R$ 3.000,00 

 

 

41. considere o diagrama abaixo. 

 

Com base no diagrama, assinale a alternativa correta. 

a) a diferença interquartil é 32. 

b) a distribuição é assimétrica negativa 

c) 30% das observações se encontram no intervalo 
[18;20] 

d) o desvio quartílico é igual a 8. 
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TEORIA DA CONTABILIDADE 

Gilmar Possati 

42. As características qualitativas de informações 
financeiras úteis identificam os tipos de informações 
que tendem a ser mais úteis a investidores, credores 
por empréstimos e outros credores, existentes e 
potenciais, para que tomem decisões sobre a entidade 
que reporta com base nas informações contidas em 
seu relatório financeiro. Considerando o exposto e no 
que tange à NBC TG 00 (R2) – Estrutura Conceitual, 
assinale a opção correta. 

a) A representação fidedigna possui dois atributos, 
sendo completa e neutra. O objetivo é maximizar 
essas qualidades tanto quanto possível. 

b) A comparabilidade é uniforme, pois refere-se ao uso 
dos mesmos métodos, para que as informações 
possam ser comparáveis umas com as outras. 

c) A verificação pode ser direta ou indireta. A 
verificação direta significa verificar o valor ou outra 
representação por meio de observação e a indireta 
significa verificar os dados de entrada de modelo, 
fórmula ou outra técnica e recalcular os dados de 
saída utilizando a mesma metodologia. 

d) Tempestividade significa disponibilizar informações 
aos tomadores de decisões a tempo para que sejam 
capazes de influenciar suas decisões. De modo geral, 
quanto mais antiga a informação, mais útil ela é. 

 

43. Acerca da NBC TG 00 (R2) – Estrutura Conceitual, o 
lucro é auferido somente se os ativos líquidos no final 
do período exceder os ativos líquidos no início do 
período, após excluir quaisquer distribuições para, e 
contribuições de, sócios durante o período. Assinale a 
opção que indique a correta classificação desta 
definição. 

a) Manutenção do capital financeiro. 

b) Ajuste para Manutenção de Capital. 

c) Manutenção do capital físico. 

d) Capital. 

 

 

 

 

 

 

44. Com o lapso temporal, o desenvolvimento contábil 
acompanha de perto o desenvolvimento econômico. O 
surgimento das gigantescas corporações, aliado ao 
desenvolvimento do mercado de capital, constituiu 
um campo fértil para o avanço das teorias e práticas 
norte-americanas. Devido à vasta ascensão da Escola 
Norte-Americana, a Escola Europeia, mais 
especificamente a Italiana, sofreu em detrimento de 
algumas razões (IUDÍCIBUS, 2009). 

Acerca do exposto e sobre a queda da Escola Europeia 
(Italiana), assinale a alternativa que demonstra um 
dos fatores precursores para este acontecimento: 

a) Transparência aos investidores das Sociedades 
Anônimas. 

b) A superpovoação das faculdades. 

c) Comprovar a contabilidade como ciência. 

d) A contabilidade como algo útil na tomada de decisão. 

 
 

DIREITO TRIBUTÁRIO 
Fabio Dutra 

45. De acordo com o Código Tributário Nacional, o 
tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma 
situação independente de qualquer atividade estatal 
específica, relativa ao contribuinte, é o: 

a) Imposto. 

b) Taxa. 

d) Contribuições de Melhoria. 

d) Empréstimo Compulsório. 

 

46. Na obrigação tributária, a pessoa que tem direito de 
exigir o pagamento do tributo ou da multa tributária 
é: 

a) Sujeito ativo. 

b) Sujeito passivo indireto. 

c) Sujeito passivo direto. 

d) Uma pessoa física. 
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DIREITO DO TRABALHO 

Antônio Daud 
47. O contrato por prazo determinado previsto na 

Consolidação das Leis do Trabalho não poderá: 

a) ser estipulado por mais de 45 dias, admitida uma 
única prorrogação. 

b) ser estipulado por mais de 2 anos. 

c) ser estipulado por mais de 90 dias. 

d) ser estipulado por mais de 2 anos.    

  

48. Para os empregados mensalistas, o salário deverá 
ser pago: 

a) até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido. 

b) dentro do prazo de 48 horas. 

c) imediatamente após o encerramento do mês. 

d) até o 10º dia útil do mês subsequente ao vencido.    

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Adriana Figueiredo / Luciana Uhren 

Texto para responder às questões 49 e 50 

Ética a Nicômaco 

Livro I 

1 

 [1] Toda arte e toda investigação, bem como toda 
ação e toda escolha, visam a um bem qualquer; e por isso foi 
dito, não sem razão, que o bem é aquilo a que as coisas 
tendem. Mas entre os fins observa-se uma certa diversidade: 
alguns são atividades, outros são produtos distintos das 
atividades das quais resultam; e onde há fins distintos das 
ações, tais fins são, por natureza, mais excelentes do que as 
últimas. 

[2] Mas como muitas são as ações, artes e ciências, 
muitas também são suas finalidades. O fim da medicina é a 
saúde, o da construção naval é o navio, o da estratégia militar 
é a vitória, e o da economia é a riqueza. Entretanto, onde tais 
artes se subordinam a uma única faculdade - como, por 
exemplo, a selaria e as outras artes relativas aos aprestos dos 
cavalos incluem-se na arte da equitação, e esta subordina-se, 
junto com todas as ações militares, na estratégia, e 
igualmente há algumas artes que se subordinam em terceiras 
-, em todas elas os fins das artes fundamentais devem ter 
precedência sobre os fins subordinados, pois, com efeito, 
estes últimos são procurados em função dos primeiros. Não  

 

 

 faz diferença alguma que as finalidades das ações sejam as 
próprias atividades ou sejam algo distinto destas, como 
ocorre com as artes e as ciências que mencionamos. 

2 

[3] Se existe, então, para as coisas que fazemos, 
algum fim que desejamos por si mesmo e tudo o mais é 
desejado por causa dele; e se nem toda coisa escolhemos 
visando à outra (porque se fosse assim, o processo se 
repetiria até o infinito, e inútil e vazio seria o nosso desejar), 
evidentemente tal fim deve ser o bem, ou melhor, o sumo 
bem. 

[4] Não terá o conhecimento desse bem, então, 
grande influência sobre a nossa vida? Não alcançaremos, 
como arqueiros que visam a um alvo certo, com mais 
facilidade aquilo que nos é mais conveniente? Se assim é, 
cumpre-nos tentar determinar, mesmo que apenas em linhas 
gerais, o que seja esse bem e de que ciências ou faculdades 
ele é o objeto. E, ao que parece, ele é objeto da ciência mais 
prestigiosa e que prevalece sobre tudo. Ora, parece que esta é 
a ciência política, pois é ela mesma que determina quais as 
ciências que devem ser estudadas em uma Cidade-Estado, 
quais as que cada cidadão deve aprender, e até que ponto; e 
vemos que até as faculdades tidas em maior apreço se 
incluem entre elas, como a estratégia, a economia e a 
retórica. Visto que a ciência política utiliza as demais ciências 
e, ainda, legisla sobre o que devemos fazer e sobre o que 
devemos nos abster, a finalidade dessa ciência deve 
necessariamente abranger a finalidade das outras, de 
maneira que essa finalidade deverá ser o bem humano. Ainda 
que esse fim seja o mesmo para o indivíduo e para a Cidade-
Estado, o fim desta última parece ser algo maior e mais 
completo, seja a atingir, seja a preservar; e embora seja 
desejável atingir esse fim para um indivíduo só, é mais nobre 
e mais divino alcançá-lo para uma nação ou para as Cidades-
Estados. Sendo esses os fins da nossa investigação, esta 
pertence, portanto, à ciência política em uma das acepções do 
termo.   

(ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Tradução Pietro Nasseti. São 
Paulo: Martin Claret, 2007, p. 17-18). 
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49. O texto é organizado de modo que a argumentação 
esclareça e convença o leitor acerca do assunto 
apresentado, articulando aspectos linguísticos e 
formais que colaboram para a transmissão efetiva da 
mensagem. Tendo em vista os aspectos linguísticos 
utilizados e a construção dos sentidos, julgue os itens 
a seguir. 

I. A segunda parte do texto (identificada com o numeral 
2) delimita a discussão que se apresenta na primeira 
parte, e esclarece ao leitor qual é a finalidade das 
ciências, especificamente a da ciência política. 

II. Os questionamentos que iniciam o quarto parágrafo 
elucidam o aspecto central do texto e permitem ao 
leitor compreender a argumentação construída pelo 
autor.  

III. A utilização dos verbos predominantemente no 
presente indica que o autor pretende estabelecer uma 
argumentação válida independentemente da época 
em que o texto é lido. 

IV. O texto carece de exemplos acerca do assunto 
discutido, o que dificulta o entendimento e a adesão 
do leitor à argumentação apresentada. 

São consideradas corretas de acordo com o texto 
apenas: 

a) I, III. 

b) I, II, III. 

c) III, IV. 

d) II, IV. 

 

50. Pode-se observar que o texto em análise é 
construído a partir do uso de alguns elementos de 
coesão que dão coerência e clareza à mensagem. 
Sobre esses elementos coesivos é correto afirmar que: 

a) A conjunção adversativa "mas" que inicia o segundo 
parágrafo introduz uma argumentação contrária às 
ideias apresentadas no primeiro parágrafo e 
estabelece uma mudança de direção da argumentação 
textual.   

b) O pronome "elas" que se encontra no quinto período 
do quarto parágrafo ("até as faculdades tidas em maior 
apreço se incluem entre elas") retoma o termo 
"faculdades".  

c) A conjunção "portanto" utilizada no último período 
do texto indica a conclusão acerca do que vem a ser a 
finalidade da investigação proposta pelo autor. 

 

d) O termo "esse bem" em "[...] o que seja esse bem" 
(4o§) refere-se àquilo que nos é mais conveniente.  
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