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CONTABILIDADE GERAL 

Wiliam Notário 

01. Determinada sociedade anônima adquiriu 90% das 
ações de uma companhia, por $ 11 milhões. Os dados 
patrimoniais (em $ milhões) da companhia são 
mostrados a seguir. A alíquota de imposto de renda 
sobre contribuição social sobre o lucro líquido (IR/CSLL) 
vigente é de 34%. 

 

Nessas condições, o goodwill apurado pela referida 
sociedade anônima na combinação de negócios é um 
valor 

a) inferior a $ 0,5 milhão. 

b) superior a $ 0,5 milhão e inferior a $ 1,0 milhão. 

c) superior a $ 1,0 milhão e inferior a $ 1,5 milhão. 

d) superior a $ 1,5 milhão e inferior a $ 2,5 milhões. 

 

02. Na demonstração das mutações do patrimônio 
líquido de uma sociedade empresária, o patrimônio 
líquido no início do ano de 2020 era de R$ 300.000. Ao 
longo de 2020, foram registradas as ocorrências 
mostradas na tabela a seguir, em que os valores são 
expressos em reais. 

Na situação apresentada, o saldo do patrimônio líquido 
no final do exercício de 2020 foi de 

a) R$ 480.000. 

b) R$ 500.000. 

c) R$ 530.000. 

d) R$ 560.000. 

 

 

 

03. A empresa Notario’s precisa efetuar o registro 
contábil de dois fatos:  

I) Recebimento em dinheiro em 15/04 de uma venda 
realizada em 15/03;  

II) Pagamento em 30/04 de uma aquisição realizada em 
01/04.  

Considerando que o registro de ambos os fatos contábeis 
está de acordo com as normas e princípios de 
contabilidade, é correto afirmar que:  

a) o mês de competência de ambos os fatos é abril;  

b) o pagamento causou redução do patrimônio;  

c) o pagamento obedeceu ao regime de competência;  

d) o recebimento da venda tem efeito nulo no 
patrimônio. 

 

04. Uma sociedade empresária varejista vende um 
produto por R$ 100.000, emitindo uma duplicata com 
prazo de 30 dias. Por necessitar de recursos, a empresa 
desconta a duplicata em uma instituição financeira, 
recebendo R$ 98.000. Assinale a opção que indica o 
procedimento correto da empresa em relação ao 
desconto da duplicata.  

a) Baixar a duplicata de seu ativo por R$ 100.000.  

b) Baixar a duplicata de seu ativo por R$ 98.000 e 
reconhecer uma despesa de R$2.000.  

c) Baixar a duplicata de seu ativo por R$ 98.000 e 
reconhecer uma perda de R$2.000.  

d) Manter a duplicata em seu ativo por R$ 100.000. 

 

05. Uma entidade produz e vende camisetas. Para 
produzir cinquenta camisetas durante o mês de julho de 
2020, ela consumiu R$ 2.100,00 de matéria prima e 
incorreu em custos indiretos de fabricação de R$ 
600,00. Além disso, a depreciação da máquina usada no 
processo foi de R$ 100,00 e o salário dos empregados 
da área de produção do mês de julho foi de R$ 3.000,00. 
Durante o processo produtivo, um empregado 
danificou, por acidente, dez das camisetas produzidas, 
que não puderam ser aproveitadas. Em 01/08/2020, as 
camisetas foram colocadas à venda por R$ 130,00. No 
entanto, como em 15/08/2020 nenhuma camiseta 
havia sido vendida, a entidade diminuiu o preço para R$ 
120,00. O valor contábil unitário da camiseta, em 
31/08/2020, era de  
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a) R$ 54,00.  

b) R$ 56,00.  

c) R$ 116,00.  

d) R$ 120,00. 

 

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

 

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

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

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

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

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

 

07. Uma Sociedade Empresária foi constituída em 
15/06/2020, com a subscrição de 300.000 ações de 
valor nominal de R$ 2,50 cada uma. A integralização de 
parte do capital, nessa mesma data se deu da seguinte 
forma: 15% representado por uma máquina; 25% em 
moeda corrente e 15% por um conjunto de lojas. 
Considerando apenas as informações apresentadas 
anteriormente é correto afirmar que:  

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

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

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

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

 

08. Em 01 de janeiro de X1, a Cia. F comprou 90% de 
participação da Cia. A, pagando R$ 900,00, em uma 
transação efetuada com base no valor patrimonial. 
Durante o ano de X1, a Cia. A auferiu lucro de R$ 200,00 
e declarou dividendos de 25%, que corresponde ao 
mínimo obrigatório, sem constituição de reserva legal. 
Em dezembro de X1, a Cia. F vendeu a sua participação 

na Cia. A para terceiros por R$ 1.500,00. Qual foi o 
resultado obtido pela Cia. F na alienação da participação 
societária na Cia. A, considerando que o método 
utilizado é o da equivalência patrimonial?  

a) R$ 420.  

b) R$ 300.  

c) R$ 465.  

d) R$ 600. 

 

09. Em 02/01/2016, uma entidade adquiriu um veículo 
para ser utilizado em seu negócio por R$ 30.000. A 
entidade considerava vida útil de seis anos e valor 
residual de R$ 6.000. Em 02/01/2017, a entidade 
resolveu que, após o período da vida útil, iria doar o 
veículo. Obs.: considere que a entidade utiliza o método 
da linha reta para depreciar seus ativos e que não há 
indícios de perda de recuperabilidade em nenhum dos 
anos. Assinale a opção que indica o valor da depreciação 
acumulada do veículo, que foi contabilizada no balanço 
patrimonial da entidade em 31/12/2017, e o valor 
comparativo, referente ao exercício de 31/12/2016, 
respectivamente.  

a) R$ 8.000 e R$ 4.000.  

b) R$ 8.800 e R$ 5.000.  

c) R$ 9.200 e R$ 4.000.  

d) R$ 10.000 e R$ 5.000. 

 

10. A Armazéns Notario’s S.A. é proprietária de diversas 
instalações ao redor do Brasil. Uma dessas instalações 
está localizada próximo a uma rodovia que dá acesso a 
um porto, e foi inaugurada em 1º de março de 2008, 
quando se estimava que essa instalação teria uma vida 
útil de 30 anos e nenhum valor residual. Desde então 
essas estimativas não se modificaram, nem tampouco 
houve o reconhecimento de quaisquer ajustes para 
perdas, e a Armazéns Notario’s S.A. vem depreciando o 
custo de R$ 60.000.000 da instalação pelo método da 
linha reta. Porém, em fevereiro de 2015, foi anunciado 
que o porto ao qual a rodovia próxima a essa instalação 
da companhia dá acesso deverá passar por uma longa 
reforma. Considerando desde a licitação do projeto até 
a conclusão das obras, o processo de reforma do porto 
poderá se estender por mais de 5 anos. Em virtude 
disso, a administração da Armazéns Notario’s S.A. 
acredita que o volume de negócios dessa instalação será 
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comprometido, e decidiu aplicar um teste de redução 
ao valor recuperável desse ativo. O teste foi concluído 
em 1º de março de 2015, data em que o valor justo da 
instalação foi avaliado em R$ 47.000.000, e o valor em 
uso foi avaliado em R$ 40.000.000. Como a 
administração da Armazéns Notario’s S.A. estima que a 
venda dessa instalação acarretaria despesas de R$ 
3.000.000, o valor líquido pelo qual esse ativo deve ser 
apresentado em 1º de março de 2015 é de:  

a) R$ 40.000.000. 

b) R$ 43.000.000.  

c) R$ 44.000.000.  

d) R$ 46.000.000. 

 

11. Em 31/12/2020, uma sociedade empresária declarou 
a distribuição de dividendos no total de R$ 100.000. 
Destes, R$ 80.000 representavam o dividendo mínimo 
obrigatório, enquanto R$ 20.000 eram dividendos 
adicionais aos obrigatórios. Assinale a opção que indica 
a correta classificação dos dividendos no Balanço 
Patrimonial da empresa.  

a) R$ 100.000 em Passivo Circulante.  

b) R$ 100.000 em Passivo não Circulante.  

c) R$ 100.000 em Patrimônio Líquido.  

d) R$ 80.000 em Passivo Circulante e R$ 20.000 em 
Patrimônio Líquido. 

 
 

PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS 

Gilmar Possati 

12. A empresa Nobres Audazes S.A apurou perdas por 
redução ao valor recuperável de um ativo imobilizado 
no valor de R$ 15.000,00. O custo de aquisição foi de R$ 
100.000,00 e possuía uma depreciação acumulada de 
R$ 40.000,00. 

Os lançamentos contábeis da empresa Nobres Audazes 
S.A ao final do exercício de 20x1 relativos à redução do 
imobilizado ao seu valor recuperável são os seguintes: 

a) D – Perda por desvalorização (resultado do exercício) – 
R$15.000,00 

   C – Perdas estimadas por valor não recuperável 
(redutora do Ativo) – R$15.000,00; 

b) D – Perdas estimadas por valor não recuperável 
(redutora do Ativo) – R$15.000,00 

    C – Perda por desvalorização (resultado do      exercício) 
– R$15.000,00; 

c) D – Perdas estimadas por valor não recuperável 
(redutora do Ativo) – R$32.000,00 

   C – Perda por desvalorização (resultado do exercício) – 
R$32.000,00; 

d) D – Perdas estimadas por valor não recuperável 
(redutora do Ativo) – R$15.000,00 

    C – Depreciação acumulada – R$5.000,00 

    C – Perda por desvalorização (resultado do exercício) – 
R$10.000,00; 

 

13. A empresa Audazes S.A adquiriu um ativo intangível 
com vida útil indefinida. Nesse caso, esse ativo deverá 
ser inicialmente mensurado pelo 

a) custo, devendo ser amortizado ao longo da vida útil e 
estando sujeito ao teste de recuperabilidade de custo 
(“impairment”) anualmente e sempre que existirem 
indícios de que o ativo intangível possa ter perdido 
valor. 

b) custo, não devendo ser amortizado ao longo da vida 
útil, mas estando sujeito ao teste de recuperabilidade 
de custo (“impairment”) anualmente e sempre que 
existirem indícios de que o ativo intangível possa ter 
perdido valor. 

c) valor justo, devendo ser amortizado ao longo da vida 
útil e estando sujeito ao teste de recuperabilidade de 
custo (“impairment”) anualmente e sempre que 
existirem indícios de que o ativo intangível possa ter 
perdido valor. 

d) valor justo, não devendo ser amortizado ao longo da 
vida útil e não estando sujeito ao teste de 
recuperabilidade de custo (“impairment”). 

e) custo, não devendo ser amortizado ao longo da vida 
útil e não estando sujeito ao teste de recuperabilidade 
de custo (“impairment”). 

 

14. A empresa Audazes e Furiosos S.A realizou um 
contrato de arrendamento para a utilização de um 
equipamento em suas operações. O contrato será pago 
em 36 parcelas mensais de R$ 16.060,00 e uma parcela 
adicional no valor de R$ 50.000,00, a ser paga junto à 
última parcela. As demais informações sobre o contrato 
são as seguintes: 
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− Data do contrato: 01/12/2020 

− Taxa implícita de juros do contrato: 1,2% ao mês 

− Valor presente das parcelas em 01/12/2020: R$ 
600.000,00 

− Vida útil do equipamento para a empresa: 10 anos 

− Valor residual do equipamento: R$ 150.000,00 

Considerando as informações acima e as disposições da 
NBC TG 06 – Arrendamentos, pode-se afirmar que o 
valor total das despesas que afetaram o resultado de 
dezembro de 2020, decorrentes do contrato de 
arrendamento citado foi, em reais: 

a) 45.000,00 

b) 10.950,00 

c) 7.200,00 

d) 3.750,00 

 

15. A empresa Audazes S.A. aprovou a aquisição integral 
das ações da empresa Baby Audaz Ltda, seguindo os 
requisitos previstos na Lei n. 6.404/76. Após a aquisição, 
a empresa Baby Audaz foi absorvida integralmente pela 
Audazes S.A.  

Assinale a opção que indica corretamente a operação 
ocorrida após a aquisição integral das ações, nos termos 
da Lei n. 6.404/76: 

a) Cisão. 

b) Fusão. 

c) Incorporação. 

d) Transformação 

 

16. A empresa Audazes S.A. foi contratada para construir 
uma ferrovia para interligar a região dos pampas gaúcho 
com o porto de Rio Grande – RS, a fim de realizar o 
escoamento de parte da produção de grãos da região, 
especialmente soja e arroz. Devido a eventos climáticos 
ocorridos na região, a empresa se viu forçada a 
suspender as obras por 45 dias. Nesse sentido, 
considerando-se o disposto na NBC TG 20 – Custos dos 
Empréstimos, com relação à capitalização dos custos 
dos empréstimos a empresa Audazes S.A deverá 

a) suspender a contabilização, em decorrência dos 
eventos climáticos. 

b) contabilizar somente um percentual dos custos dos 
empréstimos. 

c) encerrar a ativação e considerar os custos dos 
empréstimos a partir dessa data como despesa. 

d) continuar contabilizando normalmente. 

 

17. Em 31/12/2020, a Cia. Audazes adquiriu 70% das 
ações da Cia. Baby Audaz por R$ 4.500.000,00 à vista. 
Na data da aquisição, o Patrimônio Líquido da Cia. Baby 
Audaz era R$ 5.400.000,00 e o valor justo líquido dos 
seus ativos e passivos identificáveis era R$ 
5.900.000,00. 

No período de 01/01/2021 a 30/06/2021, a Cia. Baby 
Audaz reconheceu as seguintes mutações em seu 
Patrimônio Líquido: 

− Lucro líquido do primeiro semestre de 2021: R$ 
400.000,00 

− Distribuição de dividendos: R$ 150.000,00 

Considerando as informações acima descritas, o valor 
reconhecido pela Cia. Audazes na conta “Investimentos 
em Controladas”, na data de aquisição e o saldo dessa 
conta em 30/06/2021 foram, respectivamente: 

a) R$ 3.780.000,00 e R$ 3.955.000,00 

b) R$ 3.780.000,00 e R$ 4.165.000,00 

c) R$ 4.500.000,00 e R$ 4.675.000,00 

d) R$ 4.500.000,00 e R$ 4.885.000,00 

 

18. O Balanço Patrimonial da empresa Audazes S.A. 
apresentava, em 31/12/2020, as seguintes provisões 
reconhecidas: 

 

No primeiro semestre de 2021, ocorreram os seguintes 
fatos: 

a. uma decisão judicial fez com que o valor 
correspondente ao processo trabalhista fosse revisado 
para R$ 130.000,00.  

b. um novo processo cível foi movido contra a empresa, 
pelo valor estimado de R$ 80.000,00. 

c. ao final do primeiro semestre de 2021 foram 
reavaliadas as situações dos demais processos.  
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Considerando esses fatos, em 30/06/2021, a situação era 
a seguinte: 

 

O efeito líquido causado na Demonstração do Resultado 
fechada ao final do primeiro semestre de 2021 da 
empresa Audazes S.A., relacionado às provisões 
apresentadas foi, em reais, 

a) redução de 120.000,00. 

b) aumento de 150.000,00. 

c) redução de 190.000,00. 

d) aumento de 120.000,00. 

 

 

CONTABILIDADE DE CUSTOS 

Luciano Rosa 

19. A indústria de Projetos e Motores Ltda realiza 
projetos, produção e venda de peças automobilísticas. 
O sistema de custeio da empresa aloca os Custos 
Indiretos de Fabricação (CIF) variáveis em cada contrato 
com base no rateio por horas-máquina. A empresa teve 
três contratos em 2020 e as horas-máquina foram 
atribuídas da seguinte maneira: 

• ABC Motores = 1.600 h; 

• Speed Motores = 4.400 h; 

• FN Veículos = 2.000 h. 

Sabendo-se que os Custos Indiretos de Fabricação (CIF) 
variáveis em 2020 foram de R$ 160.000,00, serão 
alocados para cada contrato, respectivamente: 

a)  R$ 30.400,00; R$ 89.600,00; e, R$ 40.000,00 

b)  R$ 32.000,00; R$ 88.000,00; e, R$ 40.000,00 

c)  R$ 30.000,00; R$ 93.000,00; e, R$ 37.000,00 

d)  R$ 20.000,00; R$ 80.000,00; e, R$ 60.000,00 

 

20. A Indústria Naval Alfa adquiriu matéria-prima no valor 
de $ 50.000,00 e sabe-se que o produto final é 
considerado ativo qualificável. Entretanto, para realizar 
essa aquisição, foi necessário um financiamento, cujos 
encargos somaram $ 2.500,00. Com base nas 

informações anteriores, como a empresa deverá 
registrar a operação citada? 

a)  Custo fixo total R$ 52.500,00 

b)  Custo da matéria-prima R$ 52.500,00. 

c)  Custo da matéria-prima R$ 50.000,00 e Custo fixo R$ 
2.500,00 

d)  Custo da matéria-prima R$ 50.000,00 e Despesa 
financeira R$ 2.500,00. 

 

21. A empresa KLR Industrial é formada por três 
departamentos, sendo um de serviços e dois de 
produção. Considere as seguintes informações, 
sabendo que essa Sociedade adota a 
departamentalização na alocação dos custos indiretos 
de fabricação. 

Estrutura departamental 

 

De acordo com as informações recebidas, assinale a 
alternativa que indica o valor total dos custos comuns 
alocados ao Departamento de Serviços. 

a) R$ 20.000,00 

b) R$ 33.700,00 

c) R$ 40.000,00 

d) R$ 53.700,00 

 

22. Uma empresa apresentou as seguintes informações 
em determinado período: 
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Com base nas informações anteriores e considerando que 
a empresa avalia seus estoques pelo critério 
denominado custo médio ponderado móvel, assinale a 
quantidade total, o custo unitário e o valor do estoque, 
respectivamente, ao final do período. 

 a)  60; R$ 116,00; R$ 6.960,00. 

 b)  60; R$ 112,00; R$ 6.720,00. 

 c)  70; R$ 116,00; R$ 8.120,00. 

 d)  70; R$ 106,25; R$ 7.840,00. 

 

23. O Contador Kazuo apresentou a seguinte estimativa 
para a diretoria da empresa “Quelônio Veloz Ltda”, para 
o próximo ano: preço de venda unitário de $ 120,00; 
Custos variáveis unitários de $ 50,00; Custos Fixos totais 
de $ 200.000,00; Despesas variáveis unitárias de $ 
20,00; Despesas fixas totais de 100.000,00; e lucro total 
de $ 100.000,00. 

O Diretor Financeiro ponderou que seria mais 
conveniente estabelecer o lucro como 15% das vendas. 

Calcule o ponto de equilíbrio econômico, para lucro de R$ 
100.000,00 e para lucro = 15% das vendas. 

a) 9.375 unidades e 8.000 unidades 

b) 6.000 unidades e 6.250 unidades 

c) 8.000 unidades e 8.000 unidades 

d) 8.000 unidades e 9.375 unidades 

 

 

CONTABILIDADE GERENCIAL (ANÁLISE DCs) 

Julio Cardoso 

24. O NCG (Necessidade de Capital de Giro) pode ser 
obtido subtraindo o Ativo Circulante Operacional pelo 
Passivo Circulante Operacional. NÃO contribui para o 
aumento do NCG: 

a) Aumento da conta Caixa; 

b) Aumento da conta Adiantamentos a fornecedores; 

c) Aumento da conta Estoque;  

d) Diminuição da conta Salários a pagar; 

 

25. A entidade Cardozo SA apresentou um Indicador de 
Liquidez Seca de R$ 1,04; Liquidez Imediata de R$ 0,16; 
Liquidez Geral de R$ 1,16 e, um índice de Liquidez 
Corrente de R$ 1,20. Com base nos indicadores de 

liquidez e nos índices da companhia disponibilizados, 
assinale a alternativa INCORRETA. 

a) A entidade Cardozo SA é capaz de pagar suas 
obrigações de curto prazo e, ainda, sobrará R$ 0,20 com 
base no indicador de liquidez corrente. 

b) A entidade Cardozo SA não é capaz de pagar suas 
obrigações de curto prazo apenas com as 
disponibilidades, isto é, faltará R$ 0,84 para cobrir R$ 
1,00 de obrigações de curto prazo. 

c) Sem seu estoque, a entidade Cardozo SA é capaz de 
pagar suas obrigações de curto prazo com seu ativo 
circulante e, ainda, sobrará R$ 0,04 com base no 
indicador de liquidez seca. 

d) A entidade Cardozo SA não é capaz de pagar suas 
obrigações curto e longo prazo, usando os recursos do 
Ativo Circulante e do Ativo Realizável a Longo Prazo, isto 
é, faltará R$ 0,16 para cobrir R$ 1,00 de obrigações de 
curto prazo e longo prazo 

 

 

LEGISLAÇÃO E ÉTICA PROFISSIONAL 

Gilmar Possati 

26. Acerca da Ética Profissional, julgue as assertivas. 

I. Ética profissional é um conjunto de princípios que 
regem a conduta funcional e de comportamento 
daqueles que compõem determinada profissão. 

II. A palavra “ética” é derivada do grego ethos e significa 
“modo de ser” ou “caráter” o que implica em um juízo 
de valor sobre os desvios da conduta do homem em 
sociedade que se transmitem entre gerações. 

III. A Ética é temporal e varia de acordo com o 
desenvolvimento de cada sociedade. 

Estão corretas as afirmativas. 

a) I e III, apenas 

b) II e III, apenas 

c) I, apenas 

d) I, II e III 

 

27. Assinale a opção correta sobre as disposições 
presentes na NBC PG 01 – Código de Ética do Contador: 

a) o contador deve inteirar-se de todas as circunstâncias, 
após emitir opinião sobre determinado caso concreto. 
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b) o contador deve renunciar às funções que exerce, logo 
que se positive falta de confiança por parte do cliente 
ou empregador e vice-versa, a quem deve notificar por 
escrito, respeitando os prazos estabelecidos em 
contrato. 

c) o contador deve comunicar, desde logo, ao cliente ou 
ao empregador, em documento ostensivo, eventual 
circunstância adversa que possa gerar riscos e ameaças 
ou influir na decisão daqueles que são usuários dos 
relatórios e serviços contábeis como um todo. 

d) o contador deve cumprir os Programas de Educação 
Profissional Continuada de acordo com o estabelecido 
pelo Conselho Regional de Contabilidade (CRC). 

 

28. Acerca dos princípios fundamentais de ética para os 
profissionais da contabilidade previstos na NBC PG 100 
– Cumprimento do Código, dos Princípios Fundamentais 
e da Estrutura Conceitual, assinale a opção correta: 

a) o princípio da objetividade requer que o profissional da 
contabilidade seja direto e honesto em todas as 
relações profissionais e comerciais. 

b) o princípio da integridade requer que o profissional da 
contabilidade não comprometa seu julgamento 
profissional ou comercial devido a comportamento 
tendencioso, a conflito de interesses ou à influência 
indevida de outros. 

c) o princípio do comportamento profissional requer que 
o profissional da contabilidade cumpra com as leis e os 
regulamentos pertinentes e evite qualquer conduta da 
qual tenha conhecimento ou deva ter conhecimento 
que possa desacreditar a profissão. 

d) o princípio da competência profissional e devido zelo 
requer que o profissional da contabilidade respeite a 
confidencialidade das informações obtidas em 
decorrência de relações profissionais e comerciais. 

 

 
PERÍCIA CONTÁBIL 

Julio Cardozo 

29. Após obter seu diploma de Bacharel em Ciências 
Contábeis, o estudante Cardozo foi aprovado no Exame 
de Suficiência e no Exame de Qualificação Técnica para 
perito contábil. Todavia, foi reprovado no Exame de 
Qualificação Técnica para registro no Cadastro Nacional 
de Auditores Independentes. Ele pretende atuar como 

Perito e por conta disso iniciou uma Pós-graduação lato 
sensu, em nível de Especialização, na área. Para 
comprovar sua habilitação, ele precisará: 

a) concluir a Pós-graduação lato sensu, em nível de 
Especialização.  

b) ser aprovado no Exame de Qualificação Técnica para 
registro no Cadastro Nacional de Auditores 
Independentes. 

c) da Certidão de Regularidade Profissional emitida por 
Conselho Regional de Contabilidade ou do Cadastro 
Nacional de Peritos Contábeis do Conselho Federal de 
Contabilidade; 

d) do Diploma de Bacharel em Ciências Contábeis; 

 

30. Em setembro de 2021, Cardozo foi nomeado para a 
apuração de haveres da empresa JULIOCELL Ltda., 
tendo a perícia o objetivo de determinar o valor do 
Patrimônio Líquido, para fins de pagamento dos haveres 
ao sócio minoritário Botafogo, que detém 10% das 
quotas do capital da empresa e está se retirando da 
mesma. Durante os procedimentos, foi constatado que: 

• Por meio de Conciliação Bancária, um cheque de R$ 
10.000,00 emitido pela empresa não havia sido 
compensado. 

• A empresa não havia reconhecido um INSS patronal de 
R$ 5.000,00. 

Após os ajustes, foi apresentado o Balanço Patrimonial 
Especial. O Patrimônio Líquido ficou assim 
representado: 

 

Com base nos dados acima, em uma Perícia Contábil de 
Apuração de Haveres, o valor apurado para ser pago ao 
Sócio Botafogo é de:  

a) R$ 50.000,00.  

b) R$ 48.500,00.  

c) R$ 49.500,00.  

d) R$ 51.500,00. 
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DIREITO EMPRESARIAL 

Cadu Carrilho 

31. Carlos resolve adquirir ações de uma determinada 
companhia, mas está em dúvida se compra ações 
ordinárias ou preferenciais. Analise quais são as 
preferências e vantagens que pode ser concedidas às 
ações preferencias e depois marque a opção que 
atende: 

I - em prioridade na distribuição de dividendo, fixo ou 
mínimo; 

II - em prioridade no reembolso do capital, com prêmio 
ou sem ele; ou                          

III - na acumulação das preferências e vantagens de que 
tratam os itens I e II acima.        

IV - cada ação preferencial corresponde 1 (um) voto nas 
deliberações da assembleia-geral.          

a) I, II e IV corretas. 

b) I, III e IV corretas. 

c) II, III e IV correta. 

d) I, II e III corretas. 

 

32. As sociedades anônimas podem prever em seus 
estatutos a formação e composição do Conselho de 
Administração. O conselho de administração será 
composto por, no mínimo, 3 (três) membros, eleitos 
pela assembleia-geral e por ela destituíveis a qualquer 
tempo, devendo o estatuto estabelecer, exceto: 

a) o número de conselheiros, ou o máximo e mínimo 
permitidos, e o processo de escolha e substituição do 
presidente do conselho pela assembleia ou pelo próprio 
conselho;                     

b) o modo de substituição dos conselheiros; 

c) o prazo de gestão, que não poderá ser superior a 2 
(dois) anos, permitida a reeleição; 

d) as normas sobre convocação, instalação e 
funcionamento do conselho, que deliberará por maioria 
de votos, podendo o estatuto estabelecer quorum 
qualificado para certas deliberações, desde que 
especifique as matérias.            

 
 

 
 
 

CONTABILIDADE PÚBLICA 

Gilmar Possati 

33. O Município Rincão dos Audazes apresentou as 
seguintes variações patrimoniais em um determinado 
exercício (em R$): 

Considerando-se apenas os dados fornecidos, o 
resultado patrimonial do período, apurado na 
Demonstração de Variações Patrimoniais, 
correspondeu, em R$, a 

a) 68.000,00 

b) 70.000,00 

c) 73.000,00 

d) 49.000,00 

 

34. Na fixação da despesa orçamentária haverá:  

a) um registro de natureza orçamentária, sem prejuízo 
dos registros no âmbito da natureza patrimonial e de 
controle. 

b) apenas registro no âmbito da natureza orçamentária, 
movimentando-se contas das classes 5 e 6. 

c) um registro de natureza orçamentária e outro de 
natureza de controle, sem registro na natureza 
patrimonial. 

d) apenas registro no âmbito da natureza orçamentária, 
movimentando-se contas da classe 6.  

 

35. Assinale a opção que indica uma restrição da 
informação contábil, nos termos da NBC TSP Estrutura 
Conceitual: 

a) Compensação 

b) Materialidade 

c) Essência sobre a Forma 

d) Oportunidade 
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AUDITORIA CONTÁBIL 

Guilherme Sant'Anna 

36. 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) observação: conferência da exatidão aritmética de 
documentos comprobatórios. 

b) procedimento analítico: estudo das relações plausíveis 
entre dados financeiros e não financeiros. 

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

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

 

37.  Nos termos das normas de auditoria, o auditor deve 
se abster de emitir uma opinião quando: 

a) Não é possível para ele obter evidência apropriada e 
suficiente de auditoria para fundamentar sua opinião, 
mas ele conclui que os possíveis efeitos de distorções 
não detectadas sobre as demonstrações contábeis, se 
houver, poderiam ser relevantes, mas não 
generalizados. 

b) Tendo obtido evidência de auditoria apropriada e 
suficiente, conclui que as distorções, individualmente 
ou em conjunto, são relevantes e generalizadas para as 
demonstrações contábeis.  

c) Tendo obtido evidência de auditoria apropriada e 
suficiente, conclui que as distorções, individualmente 
ou em conjunto, são relevantes, mas não generalizadas 
nas demonstrações contábeis. 

d) Não consegue obter evidência de auditoria apropriada 
e suficiente para fundamentar sua opinião e ele concluir 
que os possíveis efeitos de distorções não detectadas 
sobre as demonstrações contábeis, se houver, 
poderiam ser relevantes e generalizados. 

 

 

38. Avalie os itens a seguir: 

I. O Objetivo do auditor é preparar documentação de 
auditoria que forneça registro suficiente a apropriado 
do embasamento do relatório e evidências de que a 
auditoria foi planejada e executada de acordo com as 
normas aplicáveis. 

II. Em virtude do sigilo profissional, o auditor não deve 
documentar discussões de assuntos significativos com a 
administração, os responsáveis pela governança e 
outros. 

III. Se, em circunstâncias excepcionais, o auditor julgar 
necessário não atender um requisito relevante de uma 
norma, ele deve documentar como os procedimentos 
alternativos de auditoria executados cumprem a 
finalidade desse requisito, e as razões para o não 
atendimento. 

Estão corretas: 

a) I 

b) I e II 

c) I e III 

d) II e III 

e) I, II e III 

 

 

MATEMÁTICA FINANCEIRA/ESTATÍSTICA 

Carlos Henrique 

39. Um imóvel de 100 mil reais é financiado em 360 
prestações mensais, a uma taxa de juros de 1% ao mês, 
pelo Sistema de Amortização Francês (Tabela Price), 
gerando uma prestação de R$ 1.028,61. 

Reduzindo-se o prazo do financiamento para 240 
prestações, o valor de cada prestação é, em reais, 
aproximadamente, Dado: (1,01)−120 = 0,3 

a) 1.099,00 

b) 1.371,00 

c) 1.428,00 

d) 1.714,00 

e) 2.127,00 
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40. Um comerciante poderá escolher uma das opções 
abaixo para descontar, hoje, um título que vence daqui 
a 45 dias.  

I. Banco A: a uma taxa de 2% ao mês, segundo uma 
operação de desconto comercial simples, recebendo no 
ato o valor de R$ 28.178,50. 

II. Banco B: a uma taxa de 2,5% ao mês, segundo uma 
operação de desconto racional simples. 

Utilizando a convenção do ano comercial, caso opte por 
descontar o título no Banco B, o comerciante receberá 
no ato do desconto o valor de 

a) R$ 27.200,00 

b) R$ 27.800,00 

c) R$ 28.000,00 

d) R$ 28.160,00 

e) R$ 28.401,60 

 

41. Os diâmetros de arruelas são normalmente 
distribuídos com média μ igual a 10 centímetros. 
Observa-se que 84% das peças da população possuem 
um diâmetro inferior a 12,5 centímetros. 

Dados: Escore reduzido da curva normal padrão (Z) tal 
que a probabilidade P(0 < Z < z) = α. 

 

Se 80% das arruelas possuem um diâmetro superior a D 
centímetros, então, D é igual a 

  a)  6,5. 

  b)  6,7. 

  c)  7,4. 

  d)  7,9. 

  e)  8,1. 

 

 

TEORIA DA CONTABILIDADE 

Gilmar Possati 

42. Acerca dos Relatórios Financeiros para Fins Gerais 
pode-se afirmar, exceto: 

a) Os Relatórios Financeiros objetivam fornecer 
informações financeiras sobre a entidade que reporta 
que sejam úteis para investidores, credores por 

empréstimos e outros credores, existentes e potenciais, 
na tomada de decisões referente à oferta de recursos à 
entidade. 

b) Os Relatórios Financeiros não fornecem nem podem 
fornecer todas as informações de que necessitam os 
usuários da informação contábil. 

c) Os Relatórios Financeiros não se destinam a fornecer o 
valor da entidade que reporta. 

d) Mesmo podendo obter internamente as informações 
financeiras de que precisa, a Administração da entidade 
precisa se basear em relatórios financeiros para fins 
gerais. 

 

43. Analise as informações a seguir: 

a. essa corrente doutrinária tem por base a economia 
aziendal, estudando os fenômenos aziendais e 
admitindo a Contabilidade apenas como levantamento 
de fatos patrimoniais. 

b. o principal personagem dessa escola foi Gino Zappa. 

Assinale a opção que indica a escola na história da 
Contabilidade correspondente a essas informações: 

a) Veneziana 

b) Alemã 

c) Moderna Escola Italiana  

d) Patrimonialista 

 

44. Segundo a NBC TG 00 – Estrutura Conceitual, uma 
informação representa fidedignamente o fenômeno 
que se propõe a representar quando: 

a) for capaz de fazer a diferença nas decisões dos 
usuários. 

b) for material e relevante. 

c) a informação apresentar uma mensuração confiável. 

d) a informação for completa, neutra e livre de erros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

z 0,84 1,00 1,28 1,56 1,64 

α 0,30 0,34 0,40 0,44 0,45 
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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. O domicílio fiscal do contribuinte é 

a) a sua residência habitual, no caso de pessoas físicas. 

b) o local da situação de seus bens. 

c) o local da ocorrência dos atos ou fatos que deram 
origem à obrigação. 

d) o local por ele eleito, podendo a autoridade 
administrativa recusá-lo. 

 

 

DIREITO DO TRABALHO 

Antônio Daud 

47. O empregado que habitualmente labora jornadas de 
mais de quatro horas diárias e inferior ou igual a seis 
horas, faz jus a intervalo para repouso ou alimentação 
de: 

a) uma hora, como regra geral. 

b) duas horas, em regra. 

c) onze horas consecutivas. 

d) quinze minutos.    

 

48.  Constitui falta grave ensejadora da dispensa por justa 
causa: 

a) ato de probidade. 

b) continência de conduta. 

c) condenação criminal do empregado, passada em 
julgado, caso não tenha havido suspensão da execução 
da pena. 

d) correr perigo manifesto de mal considerável.    

 
 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Adriana Figueiredo / Luciana Uhren 

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

O mundo digital e as transformações da sociedade 
aceleraram as mudanças no mercado de trabalho e nas 
necessidades de capacitação. Dentro desse contexto, as 
atitudes de aprendizagens intencional, têm sido apontadas 
como um dos elementos mais importante no desenvolvimento 
de um indivíduo, profissionais, equipes e organizações. 

A aprendizagem intencional, é a disposição, a capacidade de 
absorver em cada oportunidade, desde aquelas atividades no 
trabalho, que trazem desafios para você aprender algo novo, 
ou cursos, como aqueles que você já esteja fazendo, ou 
planejar o uso do seu tempo para formações e capacitações 
essenciais. 

Alguns dados já conhecidos revelam a importância da 
aprendizagem intencional no cenário pós-covid, onde a grande 
maioria das pessoas necessitam se requalificar para novos 
trabalhos. 

O trabalho home-office, teletrabalho, exercitam a 
habilidade de continuar aprendendo, demonstra que 
antigamente educar era transmitir, saber era acumular. 
Aprender a perguntar e a capacidade de se adaptar, tornaram-
se fatores determinantes para um bom desempenho do 
trabalho com produtividade. 

A resiliência nos últimos anos tem sido explorada no 
contexto educacional e profissional. A capacidade de liderar e 
a capacidade de ter atitudes, tem auxiliado no 
desenvolvimento profissional em todas as áreas. 

Tem sido comum na linguagem do dia a dia, a utilização das 
palavras competências e habilidades, dando uma certa ênfase 
direcionando no sentido de sinônimo. Contudo não são as 
mesmas coisas. 

Uma habilidade é um termo usado para se referir a algo 
prático e direto. De outra maneira mais detalhada, a 
competência surge com a combinação de conhecimento, 
habilidade e atitude. Conhecimento – saber o que fazer; 
Habilidade - saber como fazer; Atitudes – querer fazer. Com 
essa combinação surge a competência que o profissional 
Contador no cenário atual deve abraçar, para um perfil mais 
inovador e conquistador no campo de atuação à frente de 
outras profissões concorrentes. Embora os Professores nem 
sempre consigam detalhar as competências em todos os níveis, 
é importante compreender que desenvolvê-las é um processo 
contínuo e não algo que se aprende de forma instantânea e 
isolada. 

LUSTOSA FILHO, Luiz. “O Perfil do Profissional Contador no pós-covid” 
Disponível em <https://cidadeverde.com/contabilidade/115495/o-perfil-do-
profissional-contador-no-pos-covid> 
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49. Considere as afirmativas a seguir.  

I. A finalidade do texto é narrar uma sequência de 
acontecimentos no pós-pandemia em relação aos 
contadores.  

II. O foco do texto está em abordar a mudança de 
paradigma em relação às habilidades e competências do 
Contador.  

III. O texto é organizado em uma relação de oposição e 
contrastes.  

IV. O autor mostra que é importante entender que a 
diferença entre competências e habilidades.  

Está correto o que se afirma apenas em: 

a) I e II. 

b) I e III. 

c) II e III. 

d) II e IV. 

 

50. Ao longo do texto, tanto os elementos de coesão 
quanto elementos gramaticais corroboram para que o 
texto se construa de forma coerente, coesa e fluída. 
Acerca da produção de sentido e dos aspectos 
gramaticais, pode-se afirmar que: 

a) para que o trecho “as atitudes de aprendizagens 
intencional, têm sido apontadas” (1º parágrafo) esteja 
gramaticalmente correto, é necessário que seja 
suprimida a vírgula antes do verbo “têm”; 

b) há uma relação de contraste entre o 2º e o 3º 
parágrafos.  

c) para que o trecho “a grande maioria das pessoas 
necessitam se requalificar” (3º parágrafo) esteja 
gramaticalmente correto, é necessário que o verbo 
necessitar seja flexionado como “necessita”; 

d) O trecho “Contudo não são as mesmas coisas.” (6º 
parágrafo) poderia ser substituída por “Mesmo assim, 
não são as mesmas coisas”, mantendo-se a correção 
semântica; 
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Preencha o Gabarito! 
 

 

https://bit.ly/Simulado-CFC-03-10   

 

NÃO É ASSINANTE? 

https://bit.ly/Estrategia-Assinaturas 
 

 

 

 

CONHEÇA NOSSO SISTEMA DE QUESTÕES! 

https://bit.ly/Sistemas-de-Questões 
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