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Simulado Especial 
4º 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-06-06-21 
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CONTABILIDADE GERAL 

William Notário 

01. O artigo 176 da Lei no 6.404/1976, Lei das 
Sociedades Anônimas e posteriores alterações, define 
um conjunto de demonstrações contábeis que devem 
ser publicadas pelas sociedades anônimas (S.A.). Além 
disso, o pronunciamento contábil CPC 26 (R1) define 
um conjunto completo de demonstrações contábeis 
também aplicáveis às S.A. 

No que se refere estritamente ao direcionamento dos 
termos legais e do pronunciamento citados, para uma 
sociedade anônima de capital aberto, a(s) 

a) demonstração do resultado abrangente do período é 
obrigatória. 

b) publicação da demonstração do valor adicionado não 
é obrigatória, mas pode ser ato voluntário ou 
exigência de agência reguladora. 

c) publicação das demonstrações citadas na Lei é 
obrigatória, e a publicação das demonstrações citadas 
no pronunciamento é voluntária. 

d) publicações da demonstração das mutações do 
patrimônio líquido do período e do balanço social são 
obrigatórias. 

 

02. Considerando-se apenas as informações 
apresentadas e de acordo com a NBC TG 26 (R3) – 
APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, 
o valor total do Ativo Não Circulante em 31/12/2020 
era, em reais, 

a) 424.800,00. 

b) 1.129.000,00. 

c) 833.000,00. 

d) 853.000,00. 

 

03. Considerando-se apenas as informações 
apresentadas e de acordo com a NBC TG 26 (R3) – 
APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES, em 
31/12/2020, o total do Passivo Circulante será de: 

a) 358.800,00 

b) 418.800,00 

c) 437.400,00 

d) 424.800,00 

 

04. As empresas podem emitir debêntures com prêmio, 
ou seja, valores recebidos na emissão acima do valor 
nominal determinado para a liquidação desses valores 
mobiliários. De acordo com a legislação vigente, esse 
prêmio é tratado como  

a) Reserva de capital, no patrimônio líquido.  

b) Prêmio a amortizar, no passivo.  

c) Custos a amortizar, como redutora de passivo.  

d) Receita financeira, no momento de emissão. 

 

05. Considere os dados seguintes, hipoteticamente 
extraídos da folha de pagamento da empresa Corujão 
S/A referentes ao exercício de 2021: 

Descrição     $ 

Salário normal    100.000  

INSS parte empresa e terceiros  37.000  

Horas extras     17.000  

INSS retido dos segurados   15.000  

Descanso semanal remunerado  10.000  

Salário maternidade    9.000  

Mensalidade sindical    5.000  

Imposto de renda retido na fonte  4.000  

Adicional noturno    3.000  

Salário-família    2.000  

O valor do INSS a recolher será de  

a) $ 52.000.  

b) $ 41.000.  

c) $ 37.000.  

d) $ 28.000.  
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06. Em determinado mês, a companhia Luca Paccioli 
S/A, revendedora de picolés, adquiriu mercadorias 
para revenda incorrendo nos seguintes gastos: 

− Mercadorias: R$ 200.000,00 (valor líquido dos 
tributos) 

− Fretes: R$12.000,00 (valor líquido dos tributos) 

− Seguros: R$ 4.000,00 

− ICMS: R$ 10.000,00 

Neste mesmo mês, a Cia. vendeu todos os produtos 
adquiridos por R$ 400.000,00 à vista, com desconto 
de 5%, sem incidência de ICMS, e incorreu em despesa 
com frete para entrega das mercadorias no valor de 
R$ 3.000,00.  

Baseado na NBC TG 16 – Estoques e sabendo que a 
companhia é contribuinte do ICMS, o Custo das 
Mercadorias Vendidas e o Lucro Bruto apurados pela 
Luca Paccioli S/A, no referido mês, foram, 
respectivamente, em reais, 

a) 216.000,00 e 164.000,00. 

b) 212.000,00 e 161.000,00. 

c) 226.000,00 e 154.000,00. 

d) 226.000,00 e 171.000,00 

 

07. A empresa Estrategia CFC S/A pretende realizar a 
depreciação de uma máquina utilizando o método da 
soma dos dígitos. O valor  desse equipamento é R$ 
10.500,00 e  valor residual determinado pela entidade 
foi de R$ 1.500,00. A vida útil do bem é de cinco anos. 
A depreciação será calculada anualmente. Qual o valor 
da depreciação acumulada no final do terceiro ano 
pelo método da soma dos dígitos?  

a) R$ 9.200,00  

b) R$ 8.400,00  

c) R$ 7.200,00  

d) R$ 6.300,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

08. A sociedade empresária Capixaba apresentou os 
seguintes saldos no Ativo Circulante em 30/09/X4: 

Contas a receber                                           R$360.000,00 

(-) Perdas estimadas com clientes           R$ 30.000,00  

Em 10/X4, foi recebido o valor de R$328.000,00, 
proveniente do saldo existente em 30/09/X4, e a 
diferença foi considerada incobrável, sendo que não 
existe possibilidades de recebimento deste valor. 

Com relação aos efeitos desta movimentação, pode-se 
afirmar que:  

a) Deverá ser reconhecida, adicionalmente, uma perda 
complementar no valor de R$32.000,00. 

b) Deverá ser reconhecido um desconto financeiro no 
valor de R$32.000,00. 

c) Deverá ser reconhecido um abatimento no valor de 
R$2.000,00. 

d) Deverá ser reconhecida, adicionalmente, uma perda 
complementar no valor de R$2.000,00. 

 

09. Com base na Lei 6.404/76, na determinação do 
resultado do exercício serão computados: 

a)  As receitas e os rendimentos ganhos no período, 
dependendo da realização em moeda corrente; e os 
custos, despesas, encargos e perdas, pagos ou 
incorridos, de acordo com as receitas e rendimentos. 

b)  As receitas e os rendimentos ganhos no período, 
independentemente dos créditos realizados; e os 
gastos correspondentes de competência a essas 
receitas e rendimentos. 

c) As receitas e os rendimentos recebidos no período, 
independentemente da sua realização em moeda; e os 
custos, despesas, encargos e perdas, pagos ou 
incorridos, independentes das receitas e rendimentos. 

d)  As receitas e os rendimentos ganhos no período, 
independentemente da sua realização em moeda; e os 
custos, despesas, encargos e perdas, pagos ou 
incorridos, correspondentes a essas receitas e 
rendimentos. 
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10. O administrador da empresa Coruja S/A apresentou 
ao contador Julio Cardozo algumas partes de suas 
demonstrações contábeis encerradas dos anos x8 e 
x9, conforme planilha a seguir. 

 

O contador Julio Cardozo, ao analisar as informações 
anteriores, concluiu que a entrada de caixa referente a 
recebimento de clientes e o valor de saída 
efetivamente pago aos fornecedores foram, 
respectivamente, 

a) R$ 30.000,00 e R$ 9.000,00. 

b) R$ 71.000,00 e R$ 35.000,00. 

c) R$ 86.000,00 e R$ 40.000,00. 

d) R$ 70.000,00 e R$ 69.000,00. 

 

11. A Demonstração do Valor Adicionado − DVA tem 
por objetivo evidenciar a riqueza gerada pela empresa 
em determinado período e a forma como foi 
distribuída. Para elaborar a sua DVA, a Cia. Vem CRC 
obteve algumas informações apresentadas abaixo. 
(em R$) 

 

Com base nessas informações, a riqueza distribuída na 
forma de impostos, taxas e contribuições foi, em reais, 

a) 116.000,00. 

b) 120.000,00. 

c) 86.000,00. 

d) 90.000,00. 

 

PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS 

Gilmar Possati 

12. A Cia FLAME S.A., em 31/12/2019, apresentou as 
seguintes informações em relação ao seu balanço 
patrimonial. 

 

Em 2020, aconteceram os seguintes fatos na entidade: 

• A entidade vendeu o imobilizado por R$ 62.000; 

• Aplicou, em 01/01/2020, R$ 50.000 em aplicações 
financeiras de longo prazo, com rendimento de 4% ao 
ano; 

• A Companhia reconheceu receitas com a prestação de 
serviços no valor de R$ 450.000 a prazo. Além disso, a 
entidade considera uma estimativa de perda em 5%; 

• Reconheceu e pagou despesa referente ao aluguel no 
montante de R$ 18.000; 

• Reconheceu e pagou despesas com salários e 
ordenados no montante de R$ 75.000, sendo R$ 
40.000 para empregados registrados na companhia e 
o restante para terceiros. 

• Reconheceu no resultado o imposto de renda de 24% 
e efetuou o dispêndio no mesmo exercício; 

Considerando a NBC TG 09 – Demonstração do Valor 
Adicionado, o valor adicionado a distribuir no 
exercício de 2020 será de: 

a) R$ 391.500. 

b) R$ 414.000. 

c) R$ 389.000. 

d) R$ 412.000. 
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13. Determinada sociedade empresária adquiriu, em 
01/01/2020, uma máquina no valor de R$ 200.000, a 
ser quitada em 4 parcelas consecutivas e sucessivas 
mensais. Nesse valor, estavam inclusos tributos 
recuperáveis no montante de R$ 25.000. 
Adicionalmente, a empresa pagou tributos não 
recuperáveis no valor de R$ 35.000.  

Para colocar a máquina nas condições em que pretende, 
a administração da sociedade empresária efetuou os 
seguintes gastos: 

• Transporte para trazer a máquina até a empresa no 
valor de R$ 18.000. 

• Instalação da máquina no valor de R$ 25.000. 

• Treinamento dos profissionais para operarem a 
máquina no valor de R$ 12.000. 

• Honorários profissionais decorrentes do treinamento 
aos profissionais no valor de R$ 18.000. 

• Desinstalação da máquina, ao final da sua vida útil, no 
valor de R$ 22.000. 

Informações adicionais: 

• A vida útil da máquina é de 5 anos, possuindo um 
valor residual de R$ 23.000; 

• A empresa utiliza a máquina por dois turnos de 8 
horas cada no processo produtivo da entidade.  

• A máquina ficou nas condições para utilização em 
28/02/2020. 

• Ao final do exercício social, a sociedade empresária 
aplicou o teste de recuperabilidade (impairment test) 
e constatou os seguintes valores: 

o Valor em uso: R$ 220.000 

o Valor justo: R$ 235.000 

o Despesas com vendas: R$ 20.000 

Considerando o exposto e no que tange a legislação 
pertinente e às NBC TG 01 (R1) – Redução ao valor 
recuperável de ativos e NBC TG 27 – Ativo 
imobilizado, o impacto total causado no resultado, em 
31/12/2020, da sociedade empresária foi de: 

a) R$ 5.500,00. 

b) R$ 73.000,00. 

c) R$ 70.500,00. 

d) R$ 67.500,00. 

 

 

 

 

14. Acerca da NBC TG 32 – Tributos sobre o Lucro, 
analise as assertivas e julgue-as em V (verdadeiro) ou 
F (falso). 

I – O lucro tributável ou prejuízo fiscal é o lucro ou 
prejuízo para um período antes da dedução dos 
tributos sobre o lucro. 

II – O ativo fiscal diferido é o valor do tributo sobre o 
lucro recuperável em período futuro. 

III – A base fiscal de um passivo é o seu valor comtábil, 
deduzido o valor que será dedutível para fins 
comtábeis relacionado àquele passivo em períodos 
futuros. 

IV – Se os tributos correntes, pagos, relativos a períodos 
correntes ou antecedentes exceder o valor devido 
para aqueles períodos, o excedente deve ser 
reconhecido em comta de ativo fiscal diferido. 

V – Um passivo fiscal diferido deve ser reconhecido 
para todas as diferenças temporárias tributáveis. 

Comale a opção correta: 

a) V, V, F, V, V. 

b) F, F, V, F, F. 

c) V, F, V, F, V. 

d) F, V, F, V, F. 

 

15. O poder decorre de direitos, comdo esses simples 
ou complexos. A determinação se o investidor possui 
poder ou não depende da forma pela qual são 
tomadas as decisões sobre as atividades e sobre os 
direitos que o investidor e outras partes têm em 
relação à investida. Acerca do exposto e segundo o 
que preceitua a NBC TG 36 – Demonstrações 
Comsolidadas, o fator determinante de poder estará 
presente sempre que o investidor: 

a) Deter comvolvimento com a investida em relação ao 
resultado de desempenho. 

b) Possuir capacidade atual para dirigir as atividades 
relevantes da investida. 

c) Quando 50% ou mais do quadro de diretores da 
investida representar os interesses da investidora. 

d) Exercer a influência significativa sobre sua investida, 
comdo o capital pulverizado comtre os demais 
acionistas. 
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16. Analise os itens abaixo referentes à Demonstração 
dos Fluxos de Caixa (DFC): 

I – As atividades operacionais geralmente resultam de 
transações e outros eventos que comtram na 
apuração do lucro do exercício. O ganho na comda de 
ativo imobilizado é um exemplo desse pressuposto. 

II – Os pagamentos em caixa para a produção ou a 
aquisição de ativos mantidos para aluguel a terceiros 
que, em sequência, são comdidos, são fluxos de caixa 
advindos das atividades operacionais. 

III – Segundo a NBC TG 03, somente desembolsos que 
resultam em ativo reconhecido nas demonstrações 
comtábeis são passíveis de classificação como 
atividades de investimento. 

Está(ão) correto(s): 

a) II, apenas. 

b) II e III, apenas. 

c) I e III, apenas. 

d) I, II e III. 

 

17. A empresa Pampas S.A. respondia aos seguintes 
processos judiciais, em 31/12/2020.  

 

Considerando o disposto na NBC TG 25 - Provisões, 
Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, a 
empresa Pampas S.A. deveria 

a) ter apresentado como provisão no Balanço 
Patrimonial e divulgado em notas explicativas o 
valor de R$ 400.000,00 e divulgado em notas 
explicativas o passivo contingente de R$ 75.000,00. 

b) ter apresentado como provisão no Balanço 
Patrimonial e divulgado em notas explicativas o 
valor de R$ 150.000,00 e divulgado em notas 
explicativas o passivo contingente de R$ 
250.000,00. 

c) ter apresentado como provisão no Balanço 
Patrimonial o valor de R$ 150.000,00 e divulgado 
em notas explicativas o passivo contingente de R$ 
325.000,00. 

 

 

d) não registrar provisão, mas divulgar todos os 
processos em notas explicativas como passivos 
contingentes 

 

18. A Cia BACKSTORM, em 28/02/2021, foi acionada 
na justiça por vários funcionários que solicitavam R$ 
85.000 em forma de danos morais, pela maneira que 
foram tratados pela companhia ao longo do período 
de labor. O departamento jurídico da entidade 
considerou ser provável a chance de perda no 
processo e informou ao departamento contábil para 
as providências cabíveis. Ao final do primeiro 
trimestre (31/03/2021), foi ajustado o valor desta 
provisão a valor presente, utilizando-se a taxa de 
12%. 

Considerando-se a NBC TG 25 – Provisões, Passivos 
Contingentes e Ativos Contingentes, o registro correto 
do ajuste a valor presente será de: 

a) Débito: Despesa Financeira 

    Crédito: Ajuste a Valor Presente – Provisão ...R$ 
10.200 

b) Débito: Outras Despesas 

    Crédito: Ajuste da Avaliação Patrimonial ...R$ 10.200  

c) Débito: Ajuste a Valor Presente - Provisão 

   Crédito: Provisão para ações trabalhistas ...R$ 10.200 

d) Débito: Despesa Financeira 

    Crédito: Provisão para ações trabalhistas ...R$ 10.200 
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CONTABILIDADE DE CUSTOS 

Luciano Rosa 

19. O Empresa Farmacêutica Saracura Ltda apresentou 
uma relação com os seguintes valores de contas: 

 

Com base nos valores apresentados, indique a 
alternativa correta: 

a)  O total dos investimentos é de R$ 900.000,00. 

b)  O total das despesas é de  R$ 83.000,00 

c)  O total dos custos é de R$ 55.000,00 . 

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

 

20. A fábrica de roupas “Veste Bem” tem capacidade 
para produzir 6.000 camisetas por mês, mas 
atualmente produz e vende, mensalmente, 4.500 
unidades ao preço de R$ 20,00 cada. As despesas 
variáveis representam 30% do preço de venda de R$ 
20,00 e os custos variáveis são de R$ 4,80 por 
unidade.  Os custos fixos mais as despesas fixas 
mensais são de R$ 26.500,00. Ela recebe uma 
proposta de compra de 600 unidades de um cliente, 
mas este está disposto a pagar apenas R$ 12,00 por 
unidade em vez do preço normal de R$ 20,00. Esse 
valor é inferior ao custo médio unitário da camiseta, 
que corresponde à soma de R$ 6,00 de despesas 
variáveis unitárias, mais R$ 4,80 de custo variável 
unitário e ainda R$ 5,00 de custos e despesas fixas 
unitárias, ou seja, R$ 15,80. 
Caso a empresa aceite a proposta do cliente, 
considerando- se que o valor dos custos e despesas  

 

fixas mensais continua igual, bem como os custos e 
despesas variáveis unitários, em relação à situação 
anterior, o resultado da empresa:   

a)  diminuirá em R$ 750,00. 

b)  aumentará em R$ 1.080,00. 

c)  aumentará em R$ 720,00. 

d)  diminuirá em R$ 1.080,00. 

 

21. Os sócios da empresa Coruja na Toca Ltda querem 
um lucro de 20% sobre o preço de vendas. A empresa 
tem custos fixos totais de $ 399.000,00 e custo 
variável unitário de $50,00. O preço de venda é de R$ 
80,00 por unidade. 

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

a) 20.500 unidades. 

b) 28.500 unidades.  

c) 30.500 unidades.  

d) 40.500 unidades.  

22. A Cia. Comercial Corujinha  adota o sistema de 
inventário permanente para controle de seus 
estoques. As seguintes informações foram tiradas da 
movimentação da ficha de estoque do mês de maio de 
2019, referente ao produto X: 

Estoque inicial em 1 de maio: 1.500 unidades ao custo 
unitário de R$ 20,00. 

Compra de 1.000 unidades ao preço unitário de R$ 
25,00 no dia 4. 

Venda de 700 unidades por R$ 50,00 cada uma no dia 
11. 

Compra de 1.500 unidades por R$ 30,00 cada uma no 
dia 23. 

Venda de 1.600 unidades por R$ 55,00 cada uma no dia 
28. 

Considerando-se que a Companhia utiliza o sistema 
PEPS para avaliação de seus estoques, o valor do 
estoque final  desse produto no referido mês foi, em 
R$, igual a 

a)  20.000,00. 

b)  30.000,00. 

c)  40.000,00. 

d)  50.000,00. 
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23. A Diretoria da Empresa KLR solicitou ao contador 
Kazuo que determine o preço de venda das 
mercadorias com base no custo de aquisição. Sabe-se 
que o custo de aquisição de determinado produto é de 
R$ 45,00 por unidade, os tributos incidentes sobre as 
vendas somam 35%, as despesas administrativas 
10%, os tributos sobre o lucro somam 25% e o lucro 
líquido desejado é de 20%. Com base nos dados 
fornecidos, o preço de venda do produto será de: 

a)  R$ 150,00 

b)  R$ 180,00 

c)  R$ 250,00 

d)  R$ 300,00 

 

 

CONTABILIDADE GERENCIAL (ANÁLISE DCS) 
Julio Cardozo 

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

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

 

Informações adicionais: 

• Prazo Médio de Renovação de Estoque de 
Mercadorias (PMRE) 60 dias  

• Prazo Médio de Recebimento de Clientes 
(PMRDR) 90 dias  

• Prazo Médio de Pagamento a Fornecedores 
(PMRF) 80 dias  

Fórmulas 

• Índice de liquidez imediata: Caixa e 
equivalentes dividido pelo PC 

• Ciclo Operacional = PMRE + PMRDR  

• Ciclo financeiro = Ciclo Operacional – PMRF 

• Capital Circulante Líquido = Ativo Circulante - 
Passivo Circulante 

 

Considerando apenas as informações apresentadas, 
pode-se afirmar que o Índice de Liquidez Imediata 
da entidade é de, aproximadamente: 

a) 7,16.  

b) 7,95.   

c) 1,61.  

d) 4,54. 

 

25. Considerando apenas as informações apresentadas, 
pode-se afirmar que o Ciclo Operacional e o Ciclo 
financeiro são de, aproximadamente: 

a) 150 dias e 80 dias.  

b) 230 dias e 150 dias.  

c) 150 dias e 70 dias. 

d) 230 dias e 70 dias. 

 

26. Se a empresa adquirir R$ 22.500,00 de estoque à 
vista, o Capital Circulante Líquido será de:   

a) R$ 787.500,00.  

b) R$ 742.500,00. 

c) R$ 875.000,00. 

d) R$ 765.000,00. 
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LEGISLAÇÃO E ÉTICA PROFISSIONAL 
Gilmar Possati 

27. A NBC PG 01 (R1) - Código de Ética Profissional do 
Contador estabelece que o profissional deve exercer a 
profissão com zelo, diligência, honestidade e 
capacidade técnica, observando as normas brasileiras 
de contabilidade (NBC) e a legislação vigente, 
resguardando o interesse público, os interesses de 
seus clientes ou empregadores, sem prejuízo da 
dignidade e independência profissionais. 

No que preceitua esta norma, assinale a alternativa 
correta. 

a) Caso parte dos serviços tenha que ser executada pelo 
próprio tomador dos serviços, isso deve estar 
explicitado apenas no contrato dos serviços 
profissionais contratados. 

b) O contador não pode transferir o contrato de 
serviços a seu cargo a outro profissional, mesmo com 
a anuência do cliente. 

c) O contador deve abster-se de fazer referências 
prejudiciais ou de qualquer modo desabonadoras em 
relação à classe. 

d) A ausência de punição ética anterior é uma das 
causas de sanções éticas atenuantes. 

 

28. Acerca da NBC PG 100 (R1) - Cumprimento do 
Código, dos Princípios Fundamentais e da Estrutura 
Conceitual, analise as assertivas e assinale C para 
correto e I para incorreto. 

(  ) Conforme estabelece o princípio da objetividade, o 
profissional não deve estar associado com diversas 
informações nas quais contenham declarações ou 
informações de maneira  audaciosa. 

(  ) No que preceitua o princípio da competência 
profissional e devido zelo, o profissional, quando 
apropriado, deverá informar aos usuários de seus 
serviços, sobre às limitações peculiares aos serviços e 
atividades. 

(  ) Utilizar de informações sigilosas obtidas através de 
relações profissionais e comerciais fere o princípio da 
integridade. 

(   ) Utilizar referências indevidas e depreciativas em 
relação aos trabalhos de terceiros fere o princípio do 
comportamento profissional. 

 

 

Assinale a opção que contenha a sequência correta, 
assinalada acima. 

a) I, I, C, I. 

b) C, I, C, I. 

c) I, C, I, C. 

d) C, C, I, C. 

 

29. Entidade capacitadora é compreendida como a 
entidade que está credenciada ao Conselho Regional 
de Contabilidade (CRC), da qual promove atividades 
de educação profissional continuada (EPC). Além 
disso, as capacitadoras estão sujeitas à fiscalização do 
Sistema CFC/CRCs, podendo ser suspensas 
temporariamente ou descredenciadas do Programa de 
Educação Profissional Continuada (PEPC). Acerca do 
exposto e no que concerne à NBC PG 12 (R3) – 
Educação Profissional Continuada, dentre as 
assertivas estão contidas entidades capacitadoras, 
EXCETO: 

a) Instituto dos Auditores Independentes do Brasil 
(IBRACON) 

b) Conselho Federal de Farmácia (CFF) 

c) Universidade Estadual de Londrina (UEL) 

d) Serviço Social da Indústria (SESI) 

 

 

PERÍCIA CONTÁBIL 
Julio Cardozo 

30. Acerca do planejamento da perícia, assinale a opção 
INCORRETA. 

a)  O planejamento da perícia é a etapa do trabalho 
pericial, na qual o perito estabelece as diretrizes e a 
metodologia a serem aplicadas. 

b) O planejamento deve ser realizado pelo perito 
nomeado ainda que o trabalho venha a ser realizado 
de forma conjunta. 

c) O planejamento não poderá ser modificado no 
decorrer da perícia. 

d) O planejamento da perícia deve ser mantido por 
qualquer meio de registro que facilite o entendimento 
dos procedimentos a serem aplicados e sirva de 
orientação adequada à execução do trabalho. 
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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. Para 
fundamentar as conclusões que serão levadas ao 
laudo pericial contábil, o contador Cardozo precisou 
analisar os registros de transações e documentos. O 
procedimento pericial contábil utilizado foi: 

a) vistoria; 

b) certificação; 

c) exame; 

d) investigação. 

 

32. Quando julgar necessário para o custeio antes do 
início dos trabalhos, o perito nomeado pode requerer 
a liberação dos honorários depositados em até: 

a) 20% 

b) 30% 

c) 40% 

d) 50% 

 

 

CONTABILIDADE PÚLICA  
Gilmar Possati 

33. Acerca da NBC TSP – Estrutura Conceitual, julgue os 
itens abaixo em Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale 
a opção que descreve a sequência correta. 

( ) Os Relatórios Contábeis de Propósito Geral das 
Entidades do Setor Público (RCPGs) não são 
elaborados e divulgados para atender a necessidades 
de informações específicas. 

( ) As características qualitativas se aplicam a todas as 
informações financeiras e não financeiras 
apresentadas nos RCPGs, inclusive às informações 
histórica e prospectiva, além da informação 
explicativa. 

( ) Custo de reposição ou substituição é o custo mais 
econômico exigido para a entidade substituir o 
potencial de serviços de ativo (inclusive o montante 
que a entidade recebe a partir de sua alienação ao 
final da sua vida útil) na data do relatório. 

a) V, V, V. 

b) V, V, F. 

 

c) V, F, V. 

d) F, V, F. 

 

34. Analise as variações patrimoniais apresentadas nos 
itens abaixo: 

I. Compra de ativo imobilizado à vista 

II. Contratação de uma operação de crédito de longo 
prazo 

III. Aumento do ativo imobilizado por reavaliação. 

IV. Uso de medicamentos na prestação de serviços 

Classificam-se como Variações Patrimoniais 
Qualitativas aquelas descritas nos itens: 

a)  III e IV. 

b)  II e III. 

c)  I e IV. 

d)  I e II. 

 

35. Acerca das Demonstrações Contábeis Aplicáveis ao 
Setor Público, assinale a opção CORRETA: 

a) O Balanço Financeiro demonstrará as receitas e 
despesas previstas em confronto com as realizadas. 

b) A Demonstração dos Fluxos de Caixa permite a 
análise da capacidade de a entidade gerar caixa e 
equivalentes de caixa e da utilização de recursos 
próprios e de terceiros em suas atividades. 

c) O Balanço Patrimonial demonstrará a receita e a 
despesa orçamentárias bem como os recebimentos e 
os pagamentos de natureza extraorçamentária, 
conjugados com os saldos em espécie provenientes do 
exercício anterior, e os que se transferem para o 
exercício seguinte. 

d) A Demonstração do Resultado do Exercício 
evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, 
resultantes ou independentes da execução 
orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do 
exercício. 
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AUDITORIA CONTÁBIL 
Guilherme Sant'Anna 

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

I. No trabalho de asseguração razoável, o auditor reduz 
o risco para um nível aceitável nas circunstâncias do 
trabalho. 

II. No trabalho de asseguração limitada, o auditor 
independente reduz o risco do trabalho para um nível 
aceitavelmente baixo. 

III. São cinco (5) os elementos do trabalho de 
asseguração: relação de três partes, objeto, critérios, 
evidências e relatório. 

É CORRETO o que se afirma em: 

a) I apenas 

b) II apenas 

c) III apenas 

d) I e III 

 

37. Eventos subsequentes são _____________________ entre 
a data ________________ e a data do relatório do auditor, 
bem como __________________________ após a data do 
relatório. 

a) eventos ocorridos - das demonstrações contábeis - 
fatos que chegam ao conhecimento do auditor.  

b) fatos que chegam ao conhecimento do auditor - das 
demonstrações contábeis - eventos ocorridos.  

c) eventos ocorridos - de aprovação das demonstrações 
contábeis - fatos que chegam ao conhecimento do 
auditor.  

d) fatos que chegam ao conhecimento do auditor - de 
aprovação das demonstrações contábeis - eventos 
ocorridos.  

 

38. A abordagem de amostragem estatística é aquela 
que se caracteriza pelos seguintes elementos: 

a) Seleção dinâmica dos itens que compõem a amostra 
e uso do julgamento profissional. 

b) Seleção aleatória dos itens que compõem a amostra e 
uso da teoria das probabilidades para avaliar o 
resultado das amostras. 

c) Uso da teoria das probabilidades para selecionar os 
itens da amostra e estimação estatística do erro 
tolerável. 

d) Estimação estatística do erro tolerável e seleção 
aleatória dos itens da amostra. 

 

MATEMÁTICA FINANCEIRA 

Jhoni Zini 

39. Um título com valor nominal de R$ 25.000,00 foi 
descontado 2 meses antes do seu vencimento, à taxa 
de juros simples de 2,5% ao mês. Assinale a 
alternativa correspondente ao desconto bancário 
dessa operação. 

a) R$ 990,00 

b) R$ 1.112,50 

c) R$ 1. 250,00 

d) R$ 1.350,00 

 

40. Um investimento de R$ 10.000,00 é realizado com a 
previsão de retorno de R$ 5,000,00 no primeiro ano e 
R$ 6.600,00 no segundo ano. Nestas condições a taxa 
interna de retorno será aproximadamente igual a: 

a) 5% 

b) 10% 

c) 15% 

d) 20% 

 

41. A quantidade diária de unidades vendidas do 
produto X em uma determinada indústria segue uma 
distribuição normal, com média de 500 unidades e 
desvio padrão de 40 unidades. O gráfico abaixo 
representa a distribuição normal padrão com média 
igual a 0 (zero) e desvio-padrão igual a 1 (um), cujas 
percentagens representam as probabilidades entre os 
valores de desvio-padrão. 
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Com base nas informações fornecidas, é CORRETO 
afirmar que: 

a) A probabilidade de a quantidade vendida ficar abaixo 
de 460 unidades é 15,87% 

b) a probabilidade de a quantidade vendida ficar acima 
de 540 unidades é de 13,6%. 

c) a probabilidade de a quantidade vendida ficar entre 
460 e 540 unidades é de 34,13%. 

d) a probabilidade de a quantidade vendida ficar entre 
420 e 580 unidades é de 31,74%. 

 
 

TEORIA DA CONTABILIDADE 
Gilmar Possati 

42. Sobre a NBC TG Estrutura Conceitual é correto 
afirmar que: 

a) Comparabilidade refere-se ao uso dos mesmos 
métodos para os mesmos itens, tanto de um período 
para outro considerando a mesma entidade que 
reporta a informação, quanto para um único período 
entre entidades.  

b) Algum grau de comparabilidade é possivelmente 
obtido por meio da satisfação das características 
qualitativas fundamentais. 

c) A comparabilidade da informação contábil-financeira 
é aprimorada ao se fazer com que coisas diferentes 
pareçam iguais ou ainda ao se fazer coisas iguais 
parecerem diferentes. 

d) A discricionariedade na escolha de métodos 
contábeis alternativos para o mesmo fenômeno 
econômico não diminui a comparabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43. Acerca das disposições previstas na NBC TG 
Estrutura Conceitual é correto afirmar que: 

a) observado um conflito entre a Estrutura Conceitual e 
uma norma, as exigências da Estrutura Conceitual 
deve prevalecer sobre a norma. 

b) A transferência de recurso econômico é um dos 
critérios para que uma obrigação seja enquadrada 
como passivo. Dessa forma, é necessário somente que 
a obrigação já exista e que, em pelo menos uma 
circunstância, exigirá que a entidade transfira um 
recurso econômico. 

c) Demonstrações contábeis elaboradas dentro do que 
prescreve a Estrutura Conceitual objetivam fornecer 
informações que sejam úteis na tomada de decisões 
econômicas e avaliações por parte dos usuários em 
geral, tendo o propósito de atender finalidade ou 
necessidade específica de determinados grupos de 
usuários. 

d) As demonstrações financeiras, entre outros 
objetivos, são elaboradas para se chegar ao valor da 
entidade que reporta a informação. 

 

44. A evolução da Contabilidade mundial pode ser 
dividida em quatro períodos. Cada período é marcado 
por alguma realização ou acontecimento. O período 
que foi marcado por utilização da Contabilidade para 
controle dos rebanhos e da produção agrícola 
(controle do acúmulo de riqueza) e que possui como 
marco de encerramento a edição da obra “Liber 
Abaci”, de Leonardo Fibonacci é: 

a) Contabilidade Antiga 

b) Contabilidade Medieval 

c) Contabilidade Científica 

d) Contabilidade Primitiva 
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DIREITO TRIBUTÁRIO 

Fabio Dutra 

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

A) Compensação; 

B) Transação; 

C) Prescrição; 

D) Isenção; 

 

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

a)  Taxas 

b) Contribuições de melhoria. 

c) Impostos. 

d) Empréstimos Compulsórios. 

 

 
DIREITO DO TRABALHO 

Antônio Daud 

47. Na extinção do contrato de trabalho por acordo 
entre empregador e empregado, este deverá receber: 

a) as férias integralmente. 

b) as férias pela metade. 

c) a metade do 13º salário proporcional. 

d) seguro-desemprego.    

 

48. No caso de aborto não criminoso, comprovado por 
atestado médico oficial, a mulher terá direito a um: 

a) repouso remunerado de 2 semanas. 

b) repouso remunerado de 30 dias. 

c)  repouso remunerado de 120 dias. 

d) repouso não remunerado de 2 semanas.    

 

 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Adriana Figueiredo / Luciana Uhren 

Leia o texto abaixo para responder as questões 49 
e 50. 

 

Os impactos da pandemia no setor contábil 

Tendo em vista que o mundo funciona dentro de 
uma economia de mercado, viva e pulsante, não é possível 
partir direto para os efeitos do coronavírus no setor de 
contabilidade sem antes passarmos por uma breve 
retrospectiva de fatos impactantes na economia e as 
respectivas medidas tomadas por governos no Brasil e 
mundo afora. 

Após a declaração de estado de pandemia pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS), praticamente todos os 
aeroportos e portos mundiais foram fechados ou 
funcionaram com certa restrição. A alta do dólar chegou a 
patamares nunca vistos antes e a moeda passou da marca de 
5 reais. 

No meio de tanto caos e incerteza, obviamente que 
os governos não poderiam deixar de tomar alguma atitude 
para que o sistema financeiro não entrasse em colapso e 
aumentasse ainda mais a taxa de desemprego e desigualdade 
pelo país. 

Mesmo assim, apesar de alguma interferência do 
governo em prol da economia, ainda houve alguns impactos 
significativos na Contabilidade, tais como: 

• Jornadas de trabalho bagunçadas: Como houve 
uma flexibilização para a negociação direta entre patrão e 
empregado, também houve uma diferenciação nas horas de 
jornadas de trabalho, o que pode ter ocasionado certa 
confusão no setor. Além disso, muitos profissionais tiveram 
que se familiarizar com ferramentas digitais que até então 
não tinham travado contato. 

• Queda para alguns, alta para outros: A fim de 
evitar aglomerações e saídas desnecessárias, muitos serviços  

 

de contabilidade presenciaram uma vertiginosa queda, 
principalmente aqueles relacionados a declaração do 
Imposto de Renda que, embora seja mais seguro realizá-lo 
com o auxílio de um contador, nada impede o contribuinte de 
realizá-lo sozinho. 

Por outro lado, empresas mais amadurecidas 
empresarialmente aumentaram a demanda por informações 
sobre a gestão: custos, vendas, estoques, fluxo de caixa, 
ativos. 

Muitos empreendedores que no tempo das “vacas 
gordas” não deram atenção à gestão, começaram a se  
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preocupar com os números de suas empresas. Esse 
movimento aumentou significativamente a demanda por 
serviços consultivos na contabilidade. Escritórios que já 
estavam no mundo da contabilidade digital e prestando 
serviços consultivos aproveitam até hoje o aumento da 
demanda. 

Adaptado de DUARTE, Roberto Dias. “Os impactos da pandemia no setor 
contábil”. Disponível em <https://www.robertodiasduarte.com.br/os-

impactos-da-pandemia-no-setor-contabil/>  

 

49. Sobre o texto em estudo, está CORRETA a 
afirmativa: 

a) o período que se inicia pelo pronome “por outro 
lado” (7º parágrafo) faz uma contraposição ao 
parágrafo anterior; 

b) há uma relação de restrição entre o 5º e o 6º 
parágrafos.  

c) O período iniciado pelo pronome “esse” (8º 
parágrafo) introduz uma informação nova ao texto; 

d) O trecho “Após a declaração de estado de pandemia 
pela Organização Mundial da Saúde” poderia ser 
substituída por “Frente à declaração de estado de 
pandemia pela Organização Mundial da Saúde”, 
mantendo-se a correção e o sentido; 

50. Considere as afirmativas a seguir. 

I. A finalidade do texto é narrar uma sequência de 
acontecimentos em meio à pandemia do coronavírus.  

II. O foco do texto está em abordar as razões pelas quais 
a Contabilidade tem sido importante no século XXI.  

III. O texto é predominantemente expositivo.  

IV. O autor mostra que o setor contábil conseguiu se 
beneficiar de uma nova tendência que surgiu após a 
pandemia do coronavírus.  

Está correto o que se afirma apenas em: 

a) I e II. 

b) I e III. 

c) II e III. 

d) III e IV. 
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