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Simulado Especial 
PROVÃO DE BOLSAS NACIONAL CFC 

 

Nome:  
___________________________________________________________________________________ 
 

 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO EXCLUSIVO 
 

1 – Este provão conta com questões focadas no concurso do CFC; 

2 – A prova contém 50 itens que abordam conhecimentos cobrados nos últimos editais do concurso; 

3 – As questões são inéditas e foram elaboradas pelos nossos professores com base no perfil dos últimos 
concursos. 

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 – O Gabarito do Simulado e o Ranking Classificatório com nota serão divulgados no blog do Estratégia 
Concursos. 

PREENCHA SEU GABARITO NO LINK -  https://bit.ly/Simulado-CFC-15-08-21 
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CONTABILIDADE GERAL 

Wiliam Notário 

01. Em 31/12/2020, a empresa Notario’s possuía um 
investimento em outra sociedade com caráter 
temporário, e pretendia se desfazer do investimento 
em alguns anos. Assinale a opção abaixo que indica a 
classificação correta do investimento, no balanço 
patrimonial de 31/12/2020 da entidade.  

a) Ativo Realizável a Longo Prazo.  

b) Investimento.  

c) Propriedade para Investimento.  

d) Patrimônio Líquido. 

 

02. Uma entidade apresentava, em 01/01/2020, uma 
conta no banco dos brasileiros com saldo de R$ 
200.000. No mês de janeiro, dois boletos, com os 
valores de R$ 120.000 e de R$ 180.000, que estavam 
em débito automático, venceram e foram pagos pelo 
banco. Assinale a opção que indica a evidenciação da 
conta no banco dos brasileiros, em 31/01/2020.  

a) No ativo circulante, R$ 200.000.  

b) Em conta redutora do ativo circulante, R$ 100.000.  

c) Em conta redutora do ativo realizável a longo 
prazo, R$ 100.000  

d) Em conta do passivo circulante, R$ 100.000. 

 

03. A Lei nº 6.404/76, apresenta a ordem de 
classificação das contas do ativo: 

“Art. 178 [...] § 1º “no ativo, as contas serão 
classificadas em ordem decrescente de grau de 
liquidez”. 

Essa afirmativa acarreta no fato da(s): 

a) Contribuição do subscritor de ações que 
ultrapassar o valor nominal será classificada como 
Reserva de Capital. 

b) Contas de Ativo Circulante serem apresentadas 
antes das contas que informam o Ativo Não 
Circulante – Imobilizado pertencente à companhia. 

c) Participações Permanentes em outras sociedades e 
os Direitos de qualquer natureza serem classificados 
no Ativo Não Circulante – Ativo Intangível. 

d) Ações em Tesouraria deverão ser destacadas no 
Balanço Patrimonial como dedução da conta do  

 

patrimônio líquido que registrar a origem dos 
recursos aplicados na sua aquisição. 

 

04. A empresa Notario’s apresentou os seguintes 
saldos no encerramento do exercício na data 
31/12/2020: 

 

Informações adicionais: i) Impostos recuperáveis 
incluídos no valor de aquisição das mercadorias 
vendidas = R$ 20.000,00; ii) Não havia estoques 
iniciais e nem finais; iii) As despesas com pessoal se 
compõem em R$ 14.000,00 de salários e ordenados 
e R$ 2.400,00 de INSS patronal. De acordo com a 
NBC TG 09 – Demonstração do Valor Adicionado e 
considerando exclusivamente essas informações, 
indique, respectivamente: o Valor Adicionado Bruto 
e o Valor Adicionado Líquido. 

a) R$ 258.200,00 e R$ 246.200,00. 

b) R$ 258.200,00 e R$ 282.900,00. 

c) R$ 262.000,00 e R$ 282.900,00. 

d) R$ 262.200,00 e R$ 258.200,00. 

 

05. Um veículo foi adquirido no dia 1º de julho de 
2020 pelo valor de R$ 65.000,00. O veículo terá vida 
útil estimada em mais 5 anos e valor residual de R$ 
14.000,00. No momento da compra, a empresa 
adquirente incorreu em gastos de R$ 3.200,00 com 
frete e R$ 1.600,00 para transporte do veículo até o 
seu estabelecimento. Além disso, a empresa irá 
quitar o IPVA atrasado de R$ 6.000,00, que não 
havia sido pago pelo antigo dono no ano anterior. De 
acordo com as informações, o valor de depreciação 
do veículo no ano de 2020, corresponde a 

a) R$ 5.100,00. 

b) R$ 5.580,00. 

c) R$ 6.180,00. 

d) R$ 7.580,00. 
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06. A Sociedade Empresária adquiriu, a prazo, 
mercadorias para revenda pelo valor de R$ 
300.000,00, com incidência de ICMS de R$ 51.000,00 
incluído na NF. Adicionalmente, pagou, à vista, R$ 
5.000,00 a título de frete para transporte das 
mercadorias, sem incidência de ICMS. Tendo como 
referência apenas essas informações apresentadas, o 
lançamento contábil que melhor registra essa 
operação é:  

a)  

DÉBITO Mercadorias para Revenda – R$ 254.000,00  

DÉBITO ICMS a Recuperar R$ 51.000,00  

CRÉDITO Fornecedores R$ 249.000,00  

CRÉDITO Caixa R$ 5.000,00  

b)  

DÉBITO Mercadorias para Revenda – R$ 254.000,00  

DÉBITO ICMS a Recuperar R$ 51.000,00  

DÉBITO Fretes e Carretos – Despesa Administrativa 
R$ 5.000,00  

CRÉDITO Fornecedores R$ 300.000,00  

CRÉDITO Caixa R$ 5.000,00  

c)  

DÉBITO Mercadorias para Revenda – R$ 254.000,00  

DÉBITO ICMS a Recuperar R$ 51.000,00  

CRÉDITO Fornecedores R$ 300.000,00  

CRÉDITO Caixa R$ 5.000,00  

d)  

DÉBITO Mercadorias para Revenda – R$ 249.000,00  

DÉBITO ICMS – Despesas Tributárias R$ 51.000,00  

CRÉDITO Caixa R$ 5.000,00  

CRÉDITO Fornecedores R$ 254.000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07. Em 31/12/2018, a Sociedade Empresária 
apresentou, após apuração e distribuição de seus 
resultados, as seguintes informações contábeis de 
algumas contas e seus respectivos saldos: 

 

Baseando-se apenas nas informações apresentadas, o 
saldo da conta Capital Subscrito e o valor total do 
Patrimônio Líquido são, respectivamente:  

a) R$ 822.500,00 e R$ 647.500,00  

b) R$ 337.000,00 e R$ 822.500,00  

c) R$ 337.000,00 e R$ 647.500,00  

d) R$ 485.500,00 e R$ 647.500,00 

 

08. Após destinação do resultado em 31/12/2020, 
determinada Sociedade S.A. apresentou os seguintes 
saldos em suas contas contábeis: 

 

Considerando o disposto na Lei nº 6.404/76, NBC TG 
08 – Custos de Transação e Prêmios na Emissão de 
Títulos e Valores Mobiliários e na ITG 08 – 
Contabilização da Proposta de Pagamento de 
Dividendos, o total do Patrimônio Líquido no 
período corresponde a:  
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a) R$ 399.950,00  

b) R$ 425.350,00  

c) R$ 436.350,00  

d) R$ 495.350,00 

 

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

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

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

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

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

- Reconhecimento de Receitas Financeiras no valor de 
R$ 38.347,00. 

Outras informações ocorridas no mesmo período:  

- Estudos econômicos realizados no Ativo B 
mostraram evidências significativas de que o valor 
contábil deste ativo excedia seu valor recuperável 
em R$ 10.000,00. A Companhia A reconheceu este 
valor como perda pela não recuperabilidade de 
ativos durante o ano de 20X1.  

Considerando as informações apresentadas, assinale, 
a seguir, o “Resultado Antes dos Tributos sobre o 
Lucro” que deveria ser corretamente divulgado pela 
Companhia A na Demonstração do Resultado de 
encerramento do exercício social de 20X1.  

a) R$ 101.476,00.  

b) R$ 139.823,00.  

c) R$ 149.823,00.  

d) R$ 316.823,00. 

 

 

 

 

 

 

 

10. A empresa Notario’s apresentou as seguintes 
contas patrimoniais e seus respectivos saldos: 
Caixa e equivalentes de caixa: R$ 15.000,00; 
Obrigações sociais e trabalhistas: R$ 23.000,00; 
Valores a receber: R$ 60.000,00; Valores a pagar: R$ 
45.000,00; Depreciação: R$ 32.000,00; Estoques: R$ 
38.000,00; Empréstimos a pagar: R$ 90.000,00; 
Máquinas e equipamentos: R$ 80.000,00; 
Financiamentos a pagar: R$ 65.000,00; Móveis e 
utensílios: R$ 22.000,00; Impostos a recolher: R$ 
6.000,00; Computadores e periféricos: R$ 8.000,00; 
Instalações: R$ 13.000,00. 

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

a) Nula. 

b) Superavitária. 

c) Risco Operacional. 

d) Passivo a Descoberto. 

 

Computadores R$ 8.000,00 

Instalações R$ 13.000,00 

Total do Ativo R$ 204.000,00 

Obrigações sociais R$ 23.000,00 

Valores a pagar R$ 45.000,00 

Empréstimos R$ 90.000,00 

Financiamentos R$ 65.000,00 

Impostos a recolher R$ 6.000,00 

Total do Passivo R$ 229.000,00 

Sabendo ainda que, A=P+PL chegamos a uma situação 
líquida negativa, no valor de (R$ 25.000,00). 

 

11. Uma Sociedade Industrial Ltda. vendeu 180 
unidades a R$ 80,00 cada unidade. Nesta venda 
houve a incidência do Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços – ICMS à alíquota de 12%. 
Houve também a incidência de 8% do Imposto sobre 
Produtos Industrializados – IPI, destacado na nota. O 
Custo da Mercadoria Vendida – CMV desta venda foi 
de R$ 48,00 por unidade. As despesas de vendas 
administrativas, financeiras e demais despesas 
operacionais totalizaram R$ 5.200,00. Não havendo 
outras receitas, assinale, a seguir, o Resultado Antes 
dos Tributos sobre o Lucro nessa situação.  



5 
PROVÃO DE BOLSAS NACIONAL CFC – 15/08/2021 

 

 

a) R$ 560,00  

b) (R$ 154,24)  

c) R$ 4.032,00  

d) (R$ 1.168,00) 

 
 

PRONUNCIAMENTO CONTÁBEIS 

Gilmar Possati 

12. A Companhia Belo Monte S.A, com sede em Jundiaí 
- SP, adquiriu nos Estados Unidos da América (EUA), 
em 01/08/2021, mercadorias para revenda no 
mercado interno, pelo montante de R$ 800.000. Na 
aquisição, a companhia suportou os seguintes 
encargos para trazer as mercadorias até sua sede: 

• R$ 105.000 de transporte marítimo entre o Porto 
das Américas (Miami) até o Porto de Santos – SP; 

• R$ 35.000 de taxas alfandegárias para adentrar com 
as mercadorias no país; 

• R$ 80.000 de imposto de importação cobrado no 
momento do preenchimento da Declaração de 
Importação (D.I); 

• R$ 65.000 de tributos que serão compensados com 
os tributos incidentes sobre a ocorrência da 
alienação das mercadorias, não embutidos no valor 
de aquisição; 

• R$ 38.000 de transporte entre o Porto de Santos até 
Jundiaí, em sua sede. 

Informações adicionais: 

• A Companhia, na data em questão, não possuía 
qualquer saldo em estoque de mercadorias para 
revenda; 

• Em 10/08/2021, a Cia Belo Monte alienou 80% das 
mercadorias registrados em seu estoque, pelo valor 
de R$ 1.200.000 sendo R$ 450.000 à vista e R$ 
750.000 a prazo; 

• As vendas a prazo serão recebidas integralmente em 
10/08/2023, sendo a taxa de juros praticada para a 
operação, na data de alienação, de 20% para os dois 
exercícios financeiros (10/08/2021 a 10/08/2023); 

• O valor dos tributos incidentes sobre a venda perfaz 
o montante de R$ 193.500; 

Considerando apenas as informações apresentadas e 
em conformidade com a NBC TG 16 – Estoques e a 
NBC TG 12 – Ajuste a Valor Presente, o resultado  

 

com mercadorias apurado pela Companhia Belo 
Monte S.A., em relação às mercadorias adquiridas e 
alienadas, foi de: 

a) R$ 147.100,00. 

b) R$ 35.100,00. 

c) R$ 87.100,00. 

d) R$ 160.100,00. 

 

13. Em 31/12/2019, a sociedade empresária FLAME 
realizou a emissão debêntures para captar recursos 
no montante de R$ 28.250.000, apresentando as 
seguintes características: 

• Prazo da operação: 20 anos 

• Taxa de juros da operação: 15% ao ano 

• Parcelas anuais e consecutivas: R$ 4.583.665 

A sociedade empresária incorreu em custos de 
transação para emissão dessas debêntures no 
montante de R$ 720.000. 

Tendo em vista que a expectativa do mercado futuro 
de juros é de que ocorra uma queda nos próximos 
exercícios, houve uma grande demanda pelas 
debêntures emitidas, tendo a sociedade empresária 
conseguido obter um valor acima do que fora 
esperado, alienando seus títulos por R$ 32.500.000. 
Sabe-se que a operação possui uma alíquota efetiva 
de 12% a.a. 

Acerca do enunciado e do que dispõe a NBC TG 08 
(R1) – Custos de Transação e Prêmios na Emissão de 
Títulos e Valores Mobiliários, o saldo contábil no 
passivo e o impacto causado no resultado, da 
sociedade empresária FLAME, em 31/12/2020, 
decorrentes das debêntures lançadas no mercado 
foram de: 

a) R$ 27.075.835 e R$ 4.129.500. 

b) R$ 26.249.935 e R$ 3.303.600. 

c) R$ 31.009.935 e R$ 3.813.600. 

d) R$ 31.963.335 e R$ 4.767.000. 
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14.  A Cia Formosa S.A. solicitou ao jurídico para que 
fizessem um levantamento dos litígios onde a 
companhia figurava como ré no exercício de 2020 e 
que acompanhassem o decorrer dos anos 
subsequentes os processos. Os dados levantados 
foram: 

 

Após a análise dos 3 processos, a equipe jurídica 
constatou que em ambos, a Companhia teria chance 
remota de êxito. 

No segundo semestre de 2021 (30/06/2021), 
novamente os advogados realizaram um 
levantamento desses processos e surpreendidos, 
notaram bbbque surgiu mais 1 (um) processo de 
natureza fiscal, porém, os demais houve mudança 
em seus valores e nas perspectivas. Observe as 
informações. 

 

Considere as seguintes situações: 

(i) No processo ambiental a chance de lograr êxito 
alterou de remota para provável; 

(ii) Nos processos trabalhista e previdenciário, a 
estimativa se manteve conforme a primeira análise 
realizada pelos advogados; 

(iii) No processo de âmbito fiscal foi estimado pelo 
jurídico que a companhia possuía chances mínimas 
de perda. 

Com base nessas informações e no que dispõe a NBC 
TG 25 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos 
Contingentes, o valor a ser evidenciado no balanço 
da Cia Formosa S.A. no passivo e o impacto causado 
em sua demonstração do resultado ao fim do 
segundo semestre de 2021 (30/06/2021) foi de: 

a) R$ 130.000 e R$      0,00 como receita. 

b) R$ 380.000 e R$ 200.000 como receita. 

c) R$ 420.000 e R$    30.000 como receita. 

d) R$ 420.000 e R$ 160.000 como receita 

 

15. A Cia Portello S.A. adquiriu, em 01/06/2019, um 
bem para incorporar ao seu ativo imobilizado no 
montante de R$ 360.000. Esse bem possui vida útil 
estimada pelo fornecedor de 20 anos, porém a 
companhia estimou para 15 anos a sua vida útil. 
Além disso, o valor residual monta em R$ 20.000. A 
empresa incorreu nos seguintes custos referentes a 
essa aquisição: 

• Transporte do fabricante até a sua sede no 
valor de R$ 15.000; 

• Tributos recuperáveis incidentes sobre o custo 
no valor de R$ 18.000; 

• Tributos não recuperáveis não inclusos no 
custo no valor de R$ 12.000; 

• Treinamentos de funcionários no valor de R$ 
5.000; 

• Honorários profissionais para ministrar o 
treinamento no montante de R$ 8.000; 

Informações adicionais: 

Em 01/07/2019, o imobilizado ficou nas condições 
pretendidas pela companhia; 

Um gestor contábil da Cia Portello S.A. realizou, em 
31/12/2020, o teste de recuperabilidade para este 
bem e constatou os seguintes valores: 

• Valor em uso   
 330.000,00 

• Valor Justo    
 338.000,00 

• Valor das despesas com vendas 
 9.000,00 

Com base somente no exposto e considerando a NBC 
TG 01- Redução ao valor recuperável dos ativos e a 
NBC TG 27 – Ativo Imobilizado, o impacto causado 
na demonstração do resultado da Cia Portello S.A., 
em 31/12/2020, a ser reconhecido como perdas por 
desvalorização foi de: 

a) R$ 11.300,00 

b) R$   3.300,00 

c) R$  13.800,00 

d) R$   5.800,00 
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16. Uma entidade pode manter atividades em moeda 
estrangeira de duas formas. Ela pode ter transações 
em moedas estrangeiras ou pode ter operações no 
exterior. O ambiente econômico principal no qual a 
entidade opera é normalmente aquele em que 
principalmente ela gera e despende caixa. Acerca do 
exposto e considerando a NBC TG 02 (R2) - Efeitos 
das Mudanças nas Taxas de Câmbio e Conversão de 
Demonstrações Contábeis, analise as assertivas e V 
para verdadeiro e F para falso e após, assinale a 
opção correta. 

(   ) A moeda funcional da entidade reflete as 
transações, os eventos e as condições subjacentes. 
Dessa maneira, uma vez determinada, a moeda 
funcional da entidade poderá ser alterada a 
qualquer momento que tenha ocorrido mudança nas 
transações, nos eventos e nas condições subjacentes. 

(   ) Os itens monetários em moeda estrangeira devem 
ser convertidos usando-se a taxa de câmbio vigente 
na data da transação. 

(   ) As variações cambiais advindas da liquidação de 
itens monetários ou da conversão de itens 
monetários por taxas diferentes daquelas pelas 
quais foram convertidos quando da mensuração 
inicial devem ser reconhecidas no patrimônio 
líquido da entidade, na conta de ajuste acumulado de 
conversão. 

Assinale a opção correta: 

a) V, F, V. 

b) V, V, F. 

c) V, F, V. 

d) F, F, F. 

 

17. A Cia KLS S.A. aplicou R$1.750.000 em 3 (três) 
ativos financeiros na data de 01/06/2021. As 
condições negociadas para cada ativo e as 
classificações para cada investimento realizado 
foram dados através da tabela abaixo: 

 

 

 

 

A partir dessas informações obtidas e com base no 
que dispõe a NBC TG 48 – Instrumentos Financeiros, 
o valor total a ser evidenciado no balanço 
patrimonial e no resultado da companhia, 
decorrente das aplicações foi de: 

a) R$ 1.797.000 e R$ 14.140. 

b) R$ 1.776.340 e R$ 27.950. 

c) R$ 1.750.000 e R$   9.450. 

d) R$ 1.781.390 e R$ 10.750. 

 

18. Controladora é uma entidade que controla uma ou 
mais controladas. A controladora deve consolidar 
todas as entidades que controlar, incluindo aquelas 
controladas por meio de controlada definida como 
entidade de investimento, exceto quando a própria 
controladora seja entidade de investimento. Acerca 
do exposto e considerando o escopo da NBC TG 36 
(R3) – Demonstrações Consolidadas, as assertivas 
abaixo apresentam fatos onde a controladora pode 
deixar de apresentar as demonstrações contábeis 
consolidadas, a exceção de uma, assinale-a. 

a) Seus instrumentos de dívida ou patrimoniais não 
são negociados publicamente (bolsa de valores 
nacional ou estrangeira ou mercado de balcão, 
incluindo mercados locais e regionais). 

b) Ela não tiver arquivado nem estiver em processo 
de arquivamento de suas demonstrações contábeis 
junto a uma Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 
ou outro órgão regulador, visando à distribuição 
pública de qualquer tipo ou classe de instrumento 
no mercado de capitais. 

c) A controladora é ela própria uma controlada 
(integral ou parcial) de outra entidade, a qual, em 
conjunto com os demais proprietários, incluindo 
aqueles sem direito a voto, foram consultados e não 
fizeram objeção quanto à não apresentação das 
demonstrações consolidadas pela controladora. 

d) A controladora final, ou qualquer controladora 
intermediária da controladora, disponibiliza ao 
público suas demonstrações, em que as controladas 
são consolidadas ou são mensuradas ao método da 
equivalência patrimonial. 
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CONTABILIDADE DE CUSTOS 

Luciano Rosa 

19. O Contador Kazuo recebeu de um novo cliente 
uma relação com os seguintes valores de contas: 

 

Com base nos valores apresentados, indique a 
alternativa correta: 

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

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

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

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

 

20. A empresa Embalagens KLS  Ltda, que produz 
embalagens de papel, utiliza o método de controle 
de estoque do Primeiro a Entrar, Primeiro a Sair. No 
primeiro mês do ano, apresentou os seguintes custos 
(em $) e informações sobre o volume físico (em 
unidades) 

 

Considerando somente as informações apresentadas e 
utilizando o Custeio por Processo, qual o valor do 
Custo do estoque de produtos em elaboração no 
final do primeiro mês? 

a) $ 180,00 

b) $ 200,00 

c) $ 240,00 

d) $ 280,00 

 

 

21. A Cia. Beta, ao analisar o processo de produção e 
venda de seu único produto em um determinado 
mês, obteve as seguintes informações: 

− Custos fixos: R$ 330.000,00. 

− Custos variáveis: 

    − Matéria prima: R$ 13,00 por unidade. 

    − Mão de obra direta: R$ 7,00 por unidade. 

− Despesas fixas: R$ 150.000,00. 

− Despesas variáveis: R$ 30,00 por unidade. 

− Preço bruto de venda: R$ 200,00 por unidade. 

− Comissões de venda: 5% da receita bruta de venda. 

− Impostos sobre a venda: 10% da receita bruta de 
vendas. 

- quantidade vendida: 6500 unidades 

Considerando os gastos incorridos pela Cia. Beta no 
processo de produção de seu único produto e que a 
empresa adota o custeio por absorção,  a margem de 
segurança da Cia., em quantidade, é 

a)  2.200. 

b)  2.500. 

c)  2.750. 

d)  3.000. 
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22. A indústria VoaCoruja produz apenas um produto 
e utiliza apenas uma matéria-prima em sua 
fabricação, e efetua mensalmente uma confrontação 
entre o custo real e o custo padrão. A análise da 
variação é feita seguindo os parâmetros ilustrados 
na figura a seguir.  

 

O custo-padrão da matéria-prima para uma unidade 
do produto é dado por: CP (Matéria-Prima) =1.000 
kg x R$ 150,00/kg = R$ 150.000,00. Para o mês de 
junho de 2019, o custo da matéria-prima para uma 
unidade do produto foi igual a R$ 198.000,00. Sabe-
se que em junho de 2019 o preço da matéria sofreu 
um aumento de 20% em relação ao padrão e que a 
quantidade real por unidade de produto foi igual a 
1.200 kg. Considerando-se apenas as informações 
apresentadas, a variação  no custo do produto no 
mês de maio de 2018 devido à variação da 
quantidade foi no valor de:  

a) R$ 15.000,00.  

b) R$ 3.000,00.  

c) R$ 30.000,00.  

d) R$ 33.000,00. 

 

23. O contador  da empresa VoaCoruja Ltda. obteve os 
valores dos gastos fabris totais de produção da 
empresa em dois níveis mensais diferentes de 
produção: (i) no mês em que 5.000 unidades  do seu 
produto foi fabricada, o gasto total incorrido na 
fábrica da empresa foi de R$ 45.000,00; (ii) no mês 
em que 6.500 unidades do seu produto foram 
fabricadas, o gasto total incorrido na fábrica da 
empresa foi de R$ 53.250,00.  

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

a) O custo fixo da empresa é de R$ 17.500,00.  

b) O custo variável unitário da empresa é superior a 
R$ 5,00.   

 

c) Caso a empresa produzisse  8.000 unidades do seu 
produto, seu custo total seria inferior a R$ 
65.000,00.  

d) Caso a empresa produzisse 9.000 unidades do seu 
produto, seu custo total seria superior a R$ 
70.000,00. 

 
 

CONTABILIDADE GERENCIAL (ANÁLISE DCs) 

Julio Cardoso 

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

 

24. Considerando-se apenas os dados apresentados, é 
CORRETO afirmar que o Capital Circulante Líquido é 
de, aproximadamente:  

a) 350.000,00.  

b) 700.000,00. 

c) 300.000,00. 

d) 150.000,00. 

 

25. Sabendo-se que o Patrimônio Líquido 
corresponde a 40% do Ativo, qual é o Retorno sobre 
o Patrimônio Líquido da sociedade? 

a) 0,20.  

b) 0,28 

c) 0,11.  

d) 0,26.  
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LEGISLAÇÃO E ÉTICA PROFISSIONAL 

Gilmar Possati 

26. Acerca da NBC PG 01, julgue as assertivas a seguir: 

I – Entre os deveres do contador está o de informar a 
quem de direito, obrigatoriamente, fatos que 
conheça e que considere em condições de exercer 
efeito sobre o objeto do trabalho, respeitado o sigilo. 

II – Nas propostas para a prestação de serviços 
profissionais, podem constar, explicitamente, todos 
os serviços cobrados individualmente, o valor de 
cada serviço, a periodicidade e a forma de reajuste. 

III – Na aplicação das sanções éticas, podem ser 
consideradas como agravantes a ausência de 
aplicação de salvaguardas. 

Está(ão) correto(s): 

a) I, apenas 

b) II e III, apenas 

c) I e III, apenas 

d) I II, III 

 

27. São princípios éticos expressos na NBC PG 100 - 
Cumprimento do Código, dos Princípios 
Fundamentais e da Estrutura Conceitual, EXCETO: 

a) Integridade 

b) Objetividade 

c) Confidencialidade 

d) Fidedignidade 

 

28. Acerca da NBC PG 12, julgue as assertivas a seguir: 

I – A educação profissional continuada é obrigatória 
para todos os profissionais da contabilidade. 

II – Os Conselhos Regionais de Contabilidade têm a 
responsabilidade de promover e incentivar a 
implementação de atividades de capacitação que 
permitam o cumprimento da Norma. 

III – Considera-se aquisição de conhecimento as 
atividades presenciais, a distância ou mistas, 
incluindo autoestudo, estudo dirigido, e-learning e 
equivalentes, sobre temas que contribuam para a 
melhoria da performance do profissional, com 
conteúdo de natureza técnica e profissional. 

Está(ão) correto(s): 

a) I, apenas 

 

b) II e III, apenas 

c) I e III, apenas 

d) I II, III 

 

 
PERÍCIA CONTÁBIL 

Julio Cardozo 

29. O ato de estabelecer o valor de coisas, bens, 
direitos, obrigações, despesas e receitas é 
reconhecido como________________. 

a) avaliação; 

b) arbitramento;   

c) mensuração; 

d) vistoria; 

 

30. A NBC PP 01 (R1) – Perito Contábil, apresenta 
casos de suspeição e impedimento. Com relação a 
esse assunto, julgue os itens abaixo como 
Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale 
a opção CORRETA. 

( ) houver qualquer interesse no julgamento da causa 
em favor de uma das partes; 

( ) aconselhar, de alguma forma, parte envolvida no 
litígio acerca do objeto da discussão;   

( ) ser herdeiro presuntivo ou donatário de alguma 
das partes ou dos seus cônjuges; 

( ) ser amigo íntimo de qualquer das partes; 

A sequência está correta em 

a) V,V,V,F. 

b) V,F,V,F 

c) F,F,V,V 

d)V,V,V,V 
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DIREITO EMPRESARIAL 

Cadu Carrilho 

31. Dois irmãos resolveram montar uma sociedade 
limitada, na conversa com o contador eles 
descobriram que é uma excelente maneira de 
exercer empresa, pois assim a responsabilidade dos 
sócios é limitada ao valor de suas cotas, mesmo que, 
pela lei, todos respondam solidariamente pela 
integralização do capital social. O contador explicou 
ainda quais são as regras aplicáveis à sociedade, de 
acordo com o Código Civil, sobre as regras que 
podem ser aplicadas às sociedades limitadas, 
marque a opção correta: 

a) as sociedades limitadas submetem-se ao 
regramento próprio, porém o contrato social pode 
prever que as regras das sociedades anônimas sejam 
aplicadas supletivamente às limitadas. 

b) as sociedades limitadas regem-se pelas regras que 
lhe são próprias e só será possível aplicar as regras 
das sociedade simples nos casos omissos e quando 
houver essa previsão no contrato social.  

c) as sociedades limitadas podem ser classificadas em 
personificadas e em não personificadas de acordo 
com a classificação do Código Civil, e portanto, 
podem se submeter ao regramento próprio ao 
regramento das sociedades em conta de participação 
quando optarem por essa situação no contrato 
social. 

d) as sociedades limitadas são regidas pelas regras 
próprias juntamente com as regras das sociedades 
simples e no que for omisso poderão se valer das 
previsões legais da lei das sociedades anônimas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. As sociedades podem se reorganizar. Então, dois 
administradores de duas sociedades diferentes 
procuram um contador dizendo que há um desejo de 
unirem esforços. Sendo assim, querem que ambas as 
sociedades sejam unidas, e que nessa operação 
ocorra o surgimento de uma nova sociedade 
composta pela união das duas iniciais. Além disso, 
essas sociedades iniciais serão extintas de maneira 
que a nova sociedade assuma todos os direitos e 
obrigações das sociedades anteriores. A operação 
societária descrita é: 

a) cisão 

b) incorporação 

c) transformação 

d) fusão  

 

 
CONTABILIDADE PÚBLICA 

Gilmar Possati 

33. Acerca dos Procedimentos Contábeis 
Orçamentários, julgue as assertivas a seguir: 

I – Segundo o Princípio Orçamentário da Unidade, 
todas as receitas previstas e despesas fixadas, em 
cada exercício financeiro, devem integrar um único 
documento legal dentro de cada esfera federativa: a 
Lei Orçamentária Anual (LOA). 

II – Para fins contábeis, quanto ao impacto na situação 
patrimonial líquida, a receita pode ser “efetiva”ou 
“não-efetiva”. Como regra geral, as receitas de 
capital são efetivas e as receitas correntes são não 
efetivas. 

III – As despesas orçamentárias com aquisição de 
material de consumo e pagamento de diárias são 
classificadas em “Outras Despesas Correntes”. 

Está(ão) correto(s): 

a) I, apenas 

b) II e III, apenas 

c) I e III, apenas 

d) I II, III 

 

 

 

 

 



12 
PROVÃO DE BOLSAS NACIONAL CFC – 15/08/2021 

 

 

34. A seguir encontra-se descrito o Balanço 
Financeiro Consolidado da União referente ao 
exercício 2020: 

 

 

Pode-se afirmar que o resultado financeiro do 
exercício de 2020 foi: 

a) Superavitário em R$ 9,7 bilhões. 

b) Deficitário em R$ 5,4 milhões 

c) Superavitário em R$ 9,7 milhões. 

d) Superavitário em R$ 1,5 bilhões  

 

35. Acerca do Plano de Contas Aplicado ao Setor 
Público (PCASP), julgue as assertivas a seguir: 

I – Ao final do exercício o Balanço Patrimonial 
apresentará os valores da Classe 1 do PCASP iguais 
aos da Classe 2. 

II – Os valores registrados ao longo do período nas 
Classe 3 e 4 do PCASP são encerrados ao final do 
exercício, representando o resultado patrimonial 
levado para a conta de patrimônio líquido. 

 

III – A primeira fase da receita orçamentária será a 
previsão. Para realizar esse lançamento, será 
utilizada uma conta da classe 5 a débito e uma conta 
da classe 6 a crédito. Quando a receita for realizada, 
o débito e o crédito envolverão duas contas da classe 
6 para registrar o lançamento contábil. 

Está(ão) correto(s): 

a) I, apenas 

b) II e III, apenas 

c) I e III, apenas 

d) I II, III 

 

 
AUDITORIA CONTÁBIL 

Guilherme Sant'Anna 

36. A NBC TA 200 (R1) – Objetivos Gerais do Auditor 
Independente e a Condução da Auditoria em 
Conformidade com Normas de Auditoria apresenta 
vários termos e com seus respectivos significados. 
Diante do exposto, analise as afirmativas, marque V 
para as verdadeiras e F para as falsas. 

( ) Evidências de auditoria são as informações 
utilizadas pelo auditor para fundamentar suas 
conclusões em que se baseia a sua opinião. As 
evidências de auditoria incluem informações 
contidas nos registros contábeis subjacentes às 
demonstrações contábeis e outras informações 

( ) Risco de auditoria é o risco de que o auditor 
expresse uma opinião de auditoria inadequada 
quando as demonstrações contábeis contiverem 
distorção relevante. O risco de auditoria é uma 
função dos riscos de distorção relevante e do risco 
de detecção. 

( ) Responsável pela governança é a pessoa com 
responsabilidade executiva pela condução das 
operações da entidade. 

( ) Julgamento profissional é a postura que inclui uma 
mente questionadora e alerta para condições que 
possam indicar possível distorção devido a erro ou 
fraude e uma avaliação crítica das evidências de 
auditoria. 

A sequência está correta em 

 a) V, V, F, F. 

 b) V, F, F, V. 

 c) F, V, V, F. 

 d) F, F, V, V. 
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37. Embora a evidência de auditoria seja, 
principalmente, obtida a partir de procedimentos de 
auditoria realizados durante o curso do trabalho, ela 
também pode incluir informações obtidas de outras 
fontes, por exemplo, auditorias anteriores, em certas 
circunstâncias, procedimentos de controle de 
qualidade da firma de auditoria para aceitação e 
continuidade de clientes e cumprimento com certas 
responsabilidades adicionais nos termos de lei, de 
regulamento ou de exigências éticas relevantes. Na 
aplicação dos testes, o auditor deve considerar como 
procedimento básico o(a) 

a) inspeção: conferência da exatidão aritmética de 
documentos comprobatórios. 

b) revisão analítica: verificação do comportamento de 
valores significativos. 

c) indagação: acompanhamento de processo quando 
de sua execução. 

d) exame e confirmação: exame de registros, 
documentos e ativos tangíveis. 

 

38. A documentação de auditoria é o registro dos 
procedimentos aplicados, das evidências obtidas e 
das evidências alcançadas. Acerca da documentação 
de auditoria, julgue os itens a seguir: 

a) Arquivo e documentação de auditoria remetem ao 
mesmo conceito. 

b) O auditor deve preparar documentação suficiente 
para que outro auditor experiente, ainda que tenha 
se envolvido nos trabalhos, entenda a natureza, a 
época e a extensão dos procedimentos aplicados. 

c) Após a montagem do arquivo final de auditoria ter 
sido completada, o auditor não apaga nem descarta 
documentação de auditoria de qualquer natureza 
antes do fim do seu período de guarda. 

d) A documentação se limita aos registros elaborados 
pelo auditor. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
MATEMÁTICA FINANCEIRO/ESTATÍSTICA 

Carlos Henrique 

39. Joaninha, uma contadora, desejando comprar uma 
casa, tomou um empréstimo imobiliário no valor de 
R$ 240.000,00 para ser pago em 120 prestações 
mensais pelo Sistema de Amortizações Constantes - 
SAC, a uma taxa de 1,5% ao mês, sem carência, 
vencendo a primeira prestação ao fim do primeiro 
mês, a segunda ao fim do segundo mês, e assim 
sucessivamente. Marque o valor mais próximo da 
décima segunda prestação. 

a) R$ 5.270,00 

b) R$ 5.420,00 

c) R$ 5.300,00 

d) R$ 5.360,00 

 

40. Sabe-se que o valor dos juros correspondente a 
uma dívida que vence daqui a 3 anos é igual a R$ 
3.972,00, considerando uma taxa de juros 
compostos de 10% ao ano. Esta mesma dívida, 
considerando uma taxa de juros compostos de 5% 
ao semestre e com vencimento daqui a 1 ano, 
apresentaria um valor de juros (J), em reais, igual a  

a) 1200 

b) 1210  

c) 1220  

d) 1230  

 

41. José da Silva, um diligente servidor público, 
realizou uma pesquisa entre a relação do número de 
faltas ao serviço (x) e o aumento do número de 
infectados por COVID na região (y). José da Silva 
descobriu que o coeficiente de correlação linear de 
Pearson das duas variáveis é 0,8, enquanto que os 
desvios padrões das variáveis x e y são, 
respectivamente, 4 e 5.  

Podemos concluir, portanto, que: 

a) a covariância entre as variáveis x e y é 18 

b) a variância da soma das duas variáveis é inferior a 
70 

c) as variáveis x e y são independentes 

d) o desvio padrão da diferença das variáveis x e y é 
igual a 3 
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TEORIA DA CONTABILIDADE 

Gilmar Possati 

42. Acerca da NBC TG 00 – Estrutura Conceitual, 
julgue as assertivas a seguir: 

I – Entre os critérios para que uma obrigação seja 
enquadrada como passivo está a transferência de 
recurso econômico. Nesse sentido, é necessário 
somente que a obrigação já exista e que, em pelo 
menos uma circunstância, exigirá que a entidade 
transfira um recurso econômico. 

II – Entre as características qualitativas de melhoria 
está a comparabilidade, a qual refere-se ao uso dos 
mesmos métodos para os mesmos itens, seja de 
período a período na entidade que reporta ou em 
um único período para diferentes entidades. 

III – As receitas e despesas representam alterações 
em recursos econômicos e reinvindicações, 
refletindo o desempenho financeiro. 

Está(ão) correto(s): 

a) I, apenas 

b) II e III, apenas 

c) I e III, apenas 

d) I II, III 

 

43. A _____________ possui uma característica peculiar 
no seu desenvolvimento, pois grande parte das suas 
construções teóricas teve origem em entidades 
ligadas a profissionais da área contábil. O início do 
desenvolvimento dessa escola foi caracterizado pelo 
aspecto prático no tratamento de problemas 
econômico-administrativos e com limitadas 
construções teóricas. 

Assinale a opção que preenche corretamente a lacuna 
acima: 

a) Escola Veneziana 

b) Escola Norte-Americana 

c) Escola Neocontista 

d) Moderna Escola Italiana 

 

 

 

 

 

 

44. Acerca do processo de reconhecimento dos 
elementos das demonstrações contábeis, nos termos 
da NBC TG 00 (R2) – Estrutura Conceitual, assinale a 
assertiva correta: 

a) O atendimento da definição de ativo, passivo, 
patrimônio líquido, receita e despesa é condição 
suficiente para reconhecer esses elementos nas 
respectivas demonstrações contábeis. 

b) Em alguns casos, os custos do reconhecimento 
podem superar seus benefícios. No entanto, caso a 
informação seja relevante para o usuário a entidade 
deve reconhecer a informação, mesmo os custos 
superando os benefícios. 

c) O reconhecimento de ativo ou passivo específico e 
quaisquer receitas, despesas ou mutações do 
patrimônio líquido resultantes nem sempre podem 
fornecer informações relevantes. 

d) Para que o ativo ou passivo seja reconhecido, ele 
deve ser mensurado. Nesse sentido, o uso de 
estimativas prejudica o reconhecimento dos 
elementos nas demonstrações. 

 

 
DIREITO TRIBUTÁRIO 

Fabio Dutra 

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

a) Compensação; 

b) Transação; 

c) Prescrição; 

d) Isenção; 
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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; 

( ) 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. Para realizar as anotações na Carteira de Trabalho 
e Previdência Social (CTPS) dos empregados que 
admitir, o empregador terá o prazo máximo de: 

a) 48 horas. 

b) 2 dias úteis. 

c) 5 dias. 

d) 5 dias úteis.    

 

48. O empregado poderá deixar de comparecer ao 
serviço sem prejuízo do salário por:    

a) até 2 dias consecutivos, em caso de falecimento do 
cônjuge. 

b) até 5 dias consecutivos ou não, para o fim de se 
alistar eleitor. 

c) 5 dias por ano para acompanhar filho de até 6 anos 
em consulta médica. 

 

 

d) até 30 dias, em cada 12 meses de trabalho, em caso 
de realização de exames preventivos de câncer. 

 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

Patrícia Manzato 

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

 

Assim como o Brasil, outros países também foram 
influenciados pelas escolas européia e anglo-
saxônica. Cada um, no entanto, procurou criar 
modelos próprios de procedimentos contábeis, que 
atendessem às suas necessidades locais. Dessa 
forma, pode-se afirmar que existe uma grande 
diversidade de procedimentos contábeis no âmbito 
internacional. 

Como exemplo dessa diversidade, pode ser citado o 
caso da empresa alemã Daimler-benz, que para 
negociar suas ações na Bolsa de Nova Iorque, em 
1993, precisou refazer seus demonstrativos 
contábeis sob as normas americanas (US-GAAP7). O 
resultado dessa conversão de informações é que a 
empresa, que havia apresentado um lucro de 370 
milhões de dólares americanos conforme as normas 
alemãs, apresentou um prejuízo de um bilhão de 
dólares de acordo com as normas americanas. 

A partir desse exemplo é possível perceber que a 
Contabilidade é praticada de forma diferente de um 
país para o outro. Tais diferenças se devem a fatores 
de ordem social, econômica, cultural, política e fiscal. 

As práticas contábeis da Alemanha, por exemplo, 
cujos banqueiros são os principais usuários da 
informação contábil, são diferentes das práticas 
americanas, onde a informação contábil é preparada 
principalmente para atender às necessidades de 
informação dos investidores. 

Feitosa, Agricioneid. “A globalização da economia e a necessidade de 
harmonização contábil” Disponível em 

<https://intercostos.org/documentos/congreso-07/Trabajo024.pdf> 
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49. Considere as afirmativas a seguir.  

I. A finalidade do texto é narrar uma sequência de 
acontecimentos históricos relativos aos modelos 
contábeis adotados.  

II. O foco do texto está em abordar a diversidade de 
modelos contábeis ao redor do mundo.  

III. O texto é organizado em uma relação de 
divergência.  

IV. O autor mostra que existem modelos distintos, mas 
todos eles possuem um eixo em comum: os usuários 
da informação contábil.  

Está correto o que se afirma apenas em: 

a) I e II. 

b) I e III. 

c) II e IV. 

d) II e III. 

 

50. No terceiro parágrafo do texto, a coesão textual 
ocorre por meio do emprego do pronome “desse” 
em “A partir desse exemplo” para introdução das 
ideias e fatos ali apresentados. Acerca da produção 
de sentido estabelecida pode-se afirmar que, 
EXCETO: 

a) o período que se inicia pelo pronome “desse” faz 
uma contraposição ao parágrafo anterior; 

b) o pronome “desse” exerce função anafórica em 
relação ao parágrafo anterior.  

c) A informação introduzida pelo pronome “desse” é 
identificada, no contexto, como um fato real e 
possível; 

d) O trecho “A partir desse exemplo” poderia ser 
substituída por “Por meio do exemplo citado”, 
mantendo-se a correção semântica; 
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Preencha o Gabarito! 
 

 

https://bit.ly/Simulado-CFC-15-08-21 

  

 5 

 

NÃO É ASSINANTE? 

https://bit.ly/Estrategia-Assinaturas 
 

 

 

 

CONHEÇA NOSSO SISTEMA DE QUESTÕES! 

https://bit.ly/Sistemas-de-Questões 

 
 

https://bit.ly/Simulado-CFC-15-08-21
https://bit.ly/Estrategia-Assinaturas
https://bit.ly/Sistemas-de-Questões

