


  

 

Estratégia CFC - @estrategiacfc 

PROVA CFC 2021.1 COMENTADA – A PROVA MAIS DIFÍCIL DE TODOS OS 

TEMPOS 

Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Julio Cardozo, coordenador do Estratégia CFC, como vocês estão. 
Estamos aqui para apresentar para vocês os comentários completos dessa dificílima (e problemática) prova 
do Exame de Suficiência, realizada no dia 27/06/2021. 

Uma prova muito trabalhosa, complexa e, infelizmente, com diversas questões problemáticas. Encontramos 
mais de 10 recursos possíveis. 

Contudo, pessoal, precisamos entender uma coisa: o perfil da prova do Exame de Suficiência mudou 
drasticamente.   

Não é possível mais negligenciar a sua preparação deixando para "dar uma olhadinha" nas questões e 
apenas revisões na última hora.  

O candidato que procura atalhos, irá encontrar provas como essa pela frente e, nesse caso, a reprovação 
pode vir. Não achem que a prova ficará mais fácil, pelo contrário.  

Então, como professores, nosso conselho é: FAÇA UMA PREPAÇÃO FORTE PARA O EXAME DE SUFICIÊNCIA! 
Estude com antecedência e, inclusive, você terá que aprender assuntos que você não viu na sua graduação. 

Por isso eu te convido para conhecer o trabalho do Estratégia CFC, o qual possui uma excelente equipe de 
professores, altamente especializada no Exame de Suficiência e em concursos. 

Conheça o nosso curso preparatório, o mais completo do Brasil, no qual, além de aprender os conteúdos 
mais complexos que tem aparecido nas provas, apresentaremos dicas de resolução de questões, livros 
digitais, trilhas estratégicas para orientar os seus estudos.  

Conheça o nosso curso aqui: https://bit.ly/3qwS6zY 

Esse material foi preparado por toda a equipe de professores do Estratégia CFC com muito carinho para 
vocês.  Aproveitem! 

Professor Julio Cardozo (@profjuliocardozo) 

Entrem no nosso Telegram: https://t.me/estrategiaCFC 

Sigam o Instagram do Estratégia CFC: @estrategiacfc 
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RAIO – X DA PROVA 

Pessoal, fizemos um Raio - X da prova, no qual apresentamos informações sobre a cobrança das matérias e 
assuntos na prova: 
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PROVA RESOLVIDA 

 

1. No dia 22/03/2020, a empresa Investidora S.A. adquiriu 65% do Patrimônio Líquido da empresa 

Investida S.A., pelo montante total de R$ 2.600.000,00. Na data dessa negociação, o Patrimônio Líquido 

da firma Investida S.A. era assim composto: 

Capital Subscrito: R$ 4.500.000,00 

Capital a Integralizar: R$ 800.000,00 

Reserva de Capital: R$ 80.000,00 

Reserva Legal: R$ 150.000,00 

Ações em Tesouraria: R$ 70.000,00 

Reserva de Dividendos não distribuídos: R$ 140.000,00 

No final do exercício de 2020, a firma Investida S.A. apresentou como Patrimônio Líquido o montante de R$ 
4.320.000,00. 

Considerando exclusivamente as informações dadas, informe o lançamento contábil a ser efetuado pela 
firma 

Investidora S.A. para reconhecer a equivalência patrimonial no final do exercício de 2020. 

A)  

D – Investimento na firma Investida S.A. 

C – Receita de Equivalência Patrimonial R$ 208.000,00 

B)  

D – Receita de Equivalência Patrimonial 

C – Investimento na firma Investida S.A. R$ 208.000,00 

C) 

D – Investimento na firma Investida S.A. R$ 117.000,00 

D – Deságio no investimento na firma Investida S.A. R$ 91.000,00 



. Túlio Lages 
Aula 00 

  

 

 

C – Receita de Equivalência Patrimonial R$ 208.000,00 

D) 

D – Investimento na firma Investida S.A. R$ 208.000,00 

C – Ágio no investimento na firma Investida S.A. R$ 91.000,00 

C – Receita de Equivalência Patrimonial R$ 117.000,00 

Comentários: 

Gabarito: A - Cabe recurso 

D - Investimentos   R$ 208.000,00 

C - Receita com MEP   R$ 208.000,00 

Como a investidora possui 65% de participação no PL da investida, trata-se de uma controlada, nesse caso, 
o Investimento será avaliado pelo MEP 

Capital Subscrito  R$   4.500.000,00  

(-) Capital a Integralizar -R$      800.000,00  

Reserva de Capital  R$         80.000,00  

Reserva Legal  R$       150.000,00  

(-) Ações em Tesouraria -R$        70.000,00  

Reserva de Dividendos não distribuídos  R$       140.000,00  

Saldo Inicial do PL  R$   4.000.000,00  

Saldo Final do PL  R$   4.320.000,00  

Variação do PL  R$       320.000,00  

Resultado com MEP = Variação x 0,65  R$       208.000,00  

Contabilização: 

D - Investimentos   R$ 208.000,00 

C - Receita com MEP   R$ 208.000,00 

A banca considerou que a variação do PL ocorrida seria o lucro apurado no exercício e com isso apurou o 
ganho com MEP como receita. Todavia, seria possível que essa variação fosse originária de outros resultados 
abrangentes, lançados diretamente no Patrimônio Líquido.  

Assim sendo, o lançamento a crédito também poderia ser feito diretamente no PL, em conta reflexa. Por isso 
a questão deve ser anulada.  

Sugestão de recurso: 
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De acordo com o Manual de Contabilidade Societária, "o método de equivalência patrimonial (MEP) é 
definido como segue: “é o método de contabilização por meio do qual o investimento é inicialmente 
reconhecido pelo custo e, a partir daí, ajustado para refletir a alteração pós aquisição na participação do 
investidor sobre os ativos líquidos da investida. As receitas ou as despesas do investidor incluem sua 
participação nos lucros ou prejuízos da investida, e OS OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES DO INVESTIDOR 
incluem a sua participação em outros resultados abrangentes da investida” (CPC 18.03). O referido 
pronunciamento ainda especifica que o resultado do período do investidor deve incluir a parte que lhe cabe 
nos resultados gerados pela investida. Portanto, como vemos, a denominação “equivalência patrimonial” é 
representativa da operação que será realizada após a aquisição da participação: ajustar o saldo do 
investimento por equivalência à parte do investidor em quaisquer mutações no patrimônio líquido da 
investida, utilizando-se a participação efetiva do investidor. Contudo, AS CONTRAPARTIDAS AO AJUSTE NO 
SALDO DA CONTA DE INVESTIMENTO DEPENDERÃO DA NATUREZA DE CADA MUTAÇÃO NO PATRIMÔNIO 
LÍQUIDO DA INVESTIDA. 

A questão erra ao afirmar que a contrapartida do lançamento efetuado seria como receita de equivalência 
patrimonial, pois poderia ser, também, outros resultados abrangentes, diretamente no patrimônio líquido. 

Por esse motivo, a questão deve ser anulada.  

2.  Uma Sociedade Industrial S.A. contratou um arrendamento financeiro de uma máquina para a 

utilização em sua linha produtiva. O pagamento será realizado em 18 parcelas mensais de R$ 

12.550,00. O contrato de utilização se iniciou no dia 01/12/2020, sobre uma taxa implícita de juros de 

0,8% a.m.  

Valor presente das parcelas em 01/12/2020: 

R$ 209.610,10.  

Vida útil do equipamento na linha produtiva dessa indústria: 5 anos.  

Valor residual esperado da máquina: R$ 22.000,00.  

Considerando exclusivamente as informações apresentadas, o total de despesas decorrentes desse contrato 
de arrendamento a serem apropriadas no encerramento do exercício de 2020 será de, aproximadamente: 

A) R$ 1.676.88 

B) R$ 3.126,84 

C) R$ 4.803,72 

D) R$ 5.170,38 

Gabarito: C - R$ 4.803,72 

Temos que reconhecer a despesa financeira e a depreciação do bem arrendado no resultado. Lembrando 
que ele será registrado pelo valor presente, de acordo com o CPC 06 - Arrendamentos: 
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Depreciação Mensal = (209.610,10 - 22.000) /60 = R$ 3.126,84 

Despesa Financeira referente a um mês = Valor Presente x Taxa = 209.610,10 x 0,8% = R$ 1.676,88 

Despesa Total = R$ 3.126,84 + R$ 1.676,88 = R$ 4.803,72 

3. 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. 

A) R$ 560,00 

B) (R$ 154,24) 

C) R$ 4.032,00 

D) (R$ 1.168,00) 

Gabarito: D 

Elaborando a Demonstração do Resultado do Exercício encontraremos: 

DRE 

Faturamento Bruto  R$   15.552,00  

(-) IPI -R$     1.152,00  

Receita Bruta  R$   14.400,00  

(-) ICMS sobre vendas -R$     1.728,00  

Receita Líquida  R$   12.672,00  

( - ) CMV -R$     8.640,00  

Lucro Bruto  R$     4.032,00  

(-) Despesas -R$     5.200,00  

Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro -R$     1.168,00  

Observações: 

Receita Bruta = 180 x 80 = R$ 14.400 

IPI = 14.400 x 8% = R$ 1.152,00 

ICMS = 14.400 x 12% = R$ 1.728,00 

CMV = 48 x 180 = R$ 8.640,00 
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4.  Uma Sociedade S.A. apresentou os seguintes saldos e movimentações no encerramento do exercício 

na data 31/12/2020: 

Depreciação Acumulada R$ 43.700,00 

Compra de Edificações R$ 38.900,00 

Diminuição de Estoques de Mercadorias para Revenda R$ 60.200,00 

Resultado Líquido do Exercício (R$ 37.500,00) 

Venda de Veículos R$ 54.600,00 

Diminuição de Fornecedores Nacionais R$ 48.000,00 

Pagamento de Empréstimos a Pagar R$ 49.000,00 

Depreciação e Amortização R$ 23.500,00 

Aumento de Salários a Pagar R$ 28.600,00 

Diminuição de Clientes R$ 33.100,00 

Integralização de Capital a Integralizar em Espécie R$ 30.200,00 

Considerando exclusivamente essas informações e o disposto na NBC TG 03 (R3) – Demonstração dos Fluxos 
de Caixa, 

indique, respectivamente, os fluxos de caixa gerados ou consumidos nas atividades: Operacionais; de 
Investimento; e, de 

Financiamento. 

A) R$ 31.300,00; (R$ 18.800,00); e, R$ 15.700,00 

B) R$ 59.900,00; R$ 15.700,00; e, (R$ 18.800,00) 

C) R$ 80.100,00; (R$ 15.700,00); e, R$ 18.800,00 

D) R$ 87.900,00; (R$ 18.800,00); e, R$ 15.700,00 

Gabarito: B -  59.900, 15.700, (18.800) 

Elaborando a DFC pelo Método Indireto encontraremos: 

DFC - Método Indireto 

Resultado Líquido do Exercício -R$  37.500,00  
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(+) Depreciação Acumulada  R$   23.500,00  

Lucro Ajustado -R$  14.000,00  

(+) redução de estoques  R$   60.200,00  

(-) redução de Fornecedores -R$  48.000,00  

(+) Aumento de Salários a Pagar  R$   28.600,00  

(+) redução de Clientes  R$   33.100,00  

Geração de Caixa Fluxo de Atividades Operacionais (a)  R$   59.900,00  

Compra de Edificações -R$  38.900,00  

Venda de Veículos  R$   54.600,00  

Geração de Caixa Fluxo de Atividades de Investimento(b)  R$   15.700,00  

Pagamento de Empréstimos -R$  49.000,00  

Integralização de Capital Social  R$   30.200,00  

Consumo de Caixa Fluxo de Atividades de Financiamento(c) -R$  18.800,00  

Variação de Caixa e Equivalentes de Caixa (a+b+c)  R$   56.800,00  

5. Uma Sociedade S.A. apresentou os seguintes saldos no encerramento do exercício na data 31/12/2020: 

Receita Bruta de Vendas R$ 453.800,00 

Custo das Mercadorias Vendidas R$ 165.500,00 

Despesas com pessoal R$ 16.400,00 

Depreciação e Amortização R$ 12.000,00 

Aluguel de Imóveis e Móveis R$ 9.000,00 

Receitas Financeiras Gerais R$ 14.700,00 

Despesas Financeiras Gerais R$ 8.700,00 

IRPJ e CSLL correntes sobre o Lucro R$ 19.750,00 

Perdas estimadas em contas a receber R$ 3.800,00 

Resultado positivo da Equivalência Patrimonial R$ 22.000,00 

Juros s/ Capital Próprio R$ 9.300,00 

Energia Elétrica R$ 6.300,00 

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. 
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De acordo com a NBC TG 09 – Demonstração do Valor Adicionado e considerando exclusivamente essas 
informações, 

indique, respectivamente: o Valor Adicionado Bruto; o Valor Adicionado Líquido produzido pela entidade; e, 
o Valor 

Adicionado total a distribuir. 

A) R$ 258.200,00; R$ 246.200,00; e, R$ 260.900,00 

B) R$ 258.200,00; R$ 246.200,00; e, R$ 282.900,00 

C) R$ 262.000,00; R$ 246.200,00; e, R$ 282.900,00 

D) R$ 262.200,00; R$ 258.200,00; e, R$ 294.900,00 

Gabarito: B Cabe recurso 

Pessoal, a questão não foi clara quanto à classificação do aluguel, pois poderia ser uma receita - classificada 
como valor adicionado recebido em transferência - ou despesa - classificado como remuneração do capital 
de terceiros. 

Consideramos que a DVA mais correta seria; 

1 – Receitas   R$  450.000,00  

 1.1) Vendas de mercadorias, produtos e serviços   R$  453.800,00  

 1.3) Provisão para créditos de liquidação duvidosa – Reversão/Constituição  -R$     3.800,00  

2 – Insumos adquiridos de terceiros  R$  191.800,00  

2.1) Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos  R$  185.500,00  

2.2) Energia Elétrica  R$     6.300,00  

 3 – Valor adicionado bruto (1-2)   R$  258.200,00  

 4 - Depreciações, Amortizações e Exaustão  -R$   12.000,00  

 5 – Valor adicionado líquido produzido pela entidade (3-4)   R$  246.200,00  

 6 – Valor adicionado recebido em transferência    R$    45.700,00  

 6.1 - Receita Financeira   R$    14.700,00  

 6.2 - Receita com MEP   R$    22.000,00  

 6.3 - Aluguel   R$     9.000,00  

 7 – Valor adicionado total a distribuir (5+6)   R$  291.900,00  

Mas não temos resposta! Nesse caso, excluindo a receita com aluguel, encontramos: 

1 – Receitas   R$  450.000,00  

 1.1) Vendas de mercadorias, produtos e serviços   R$  453.800,00  

 1.3) Provisão para créditos de liquidação duvidosa – Reversão/Constituição  -R$     3.800,00  

2 – Insumos adquiridos de terceiros  R$  191.800,00  

2.1) Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos  R$  185.500,00  
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2.2) Energia Elétrica  R$     6.300,00  

 3 – Valor adicionado bruto (1-2)   R$  258.200,00  

 4 - Depreciações, Amortizações e Exaustão  -R$   12.000,00  

 5 – Valor adicionado líquido produzido pela entidade (3-4)   R$  246.200,00  

 6 – Valor adicionado recebido em transferência    R$    36.700,00  

 6.1 - Receita Financeira   R$    14.700,00  

 6.2 - Receita com MEP   R$    22.000,00  

 7 – Valor adicionado total a distribuir (5+6)   R$ 282.900,00  

Ai teríamos com gabarito a alternativa B: R$ 258.200, 246.200 e R$ 282.900,00, mas a questão deve ser 
anulada. 

6. Após destinação do resultado em 31/12/2020, determinada Sociedade S.A. apresentou os seguintes 

saldos em suas contas contábeis: 

Disponíveis R$ 17.000,00 

Galpões R$ 201.000,00 

Ações de emissão própria em Tesouraria R$ 35.000,00 

Terrenos Disponíveis para Venda R$ 195.000,00 

Estoque em Produção R$ 37.000,00 

Fornecedores R$ 43.200,00 

Máquina Arrendada R$ 17.400,00 

Direito de Uso de Software R$ 11.900,00 

Capital Subscrito R$ 410.000,00 

Estoque de Matérias-primas R$ 15.000,00 

Reservas para Expansão R$ 32.000,00 

Veículos R$ 65.000,00 

Adiantamento de Clientes R$ 90.000,00 

Reserva Legal R$ 44.350,00 

Reservas para Contingências R$ 32.000,00 

Depreciação Acumulada R$ 20.350,00 
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ICMS a Recolher R$ 33.820,00 

Capital a Integralizar R$ 110.000,00 

Salários a Pagar R$ 17.850,00 

Propriedades para Investimentos R$ 48.800,00 

Reserva Estatutária R$ 37.600,00 

Reserva Especial para Dividendos obrigatórios não distribuídos R$ 25.400,00 

Empréstimos aos Sócios R$ 18.000,00 

Gastos com Emissão de Ações R$ 11.000,00 

Clientes R$ 71.100,00 

Dividendos a Pagar R$ 96.800,00 

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: 

A) R$ 399.950,00 

B) R$ 425.350,00 

C) R$ 436.350,00 

D) R$ 495.350,00 

Gabarito: B 

Patrimônio Líquido 

Ações em Tesouraria -R$     35.000,00  

Capital Subscrito  R$   410.000,00  

Reservas para Expansão  R$     32.000,00  

Reserva Legal  R$     44.350,00  

Reserva para contingências  R$     32.000,00  

Capital a Integralizar -R$ 110.000,00  

Reserva Estatutária  R$     37.600,00  

Reserva Especial para dividendos obrigatórios não distribuídos  R$     25.400,00  

Gastos com emissão de ações -R$       1.100,00  

Total do PL  R$   435.250,00  
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7. A Cia. Industrial Tuoyal Ltda. adquiriu determinadas matérias-primas no ano de 2017. Recebeu em 

espécie do cliente, pela encomenda do produto acabado, no ano de 2018. As matérias-primas foram 

utilizadas na composição de unidades em estoque no ano de 2019. Os produtos acabados foram 

entregues para o cliente no ano de 2020. E, no ano de 2021, a Cia. Industrial Tuoyal Ltda. pagou pelas 

matérias-primas. Baseando-se apenas nas informações dadas e considerando- se o Regime de 

Competência, o valor recebido do cliente e o valor dispendido com as matérias-primas serão 

apropriados na Demonstração do Resultado do Exercício, respectivamente, nos anos de: 

A) 2018 e 2019 

B) 2018 e 2021 

C) 2020 e 2020 

D) 2017 e 2021 

Gabarito: C  

A redação da questão não é boa, contudo, a banca solicitou o momento no qual o valor recebido dos clientes 
e o gasto com matérias-primas serão apropriados ao resultado.  

A apropriação ao resultado do exercício ocorrerá quando os produtos forem transferidos aos clientes, o que 
ocorreu em 2020 para ambos os casos, atendendo, assim, ao regime de competência.  

8. Uma Sociedade Ltda. apresentou os seguintes saldos em 30/11/2020: 

Débito   Crédito 

Caixa R$ 350,00 

Estoque de Mercadorias      R$ 100,00 

Clientes        R$ 120,00 

Veículo        R$ 200,00 

Imóvel        R$ 300,00 

Contas a Pagar         R$ 20,00 

Fornecedores          R$ 200,00 

Capital Social          R$ 480,00 
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Reservas de Lucro         R$ 164,00 

Custo das Mercadorias Vendidas – CMV      R$ 60,00 

Despesas de Salários      R$ 50,00 

Receitas de Vendas         R$ 316,00 

Durante o mês de dezembro de 2020 ocorreram os seguintes fatos contábeis: 

1 – Venda de mercadorias à vista no valor de R$ 120,00. O CMV foi de R$ 80,00. 

2 – Recebimento de um empréstimo de um dos sócios no valor de R$ 60,00, sem juros, a ser pago em 2023. 

3 – Pagamento da metade das contas a pagar. 

4 – Compra de R$ 80,00 em mercadorias, sendo 30% à vista e o restante com o vencimento em 02/02/2021. 

5 – Venda de mercadorias a prazo pelo valor de R$ 70,00, a ser recebido em 19/01/2021. O CMV foi de R$ 
20,00. 

6 – Apropriação de despesa de aluguel no valor de R$ 20,00. O valor será pago em 04/04/2021. 

Após os lançamentos do mês de dezembro e do encerramento do exercício de 2020, desconsiderando a 
presença de 

impostos e depreciações, informe, respectivamente: o total do Ativo; o total do Patrimônio Líquido; o total 
do Passivo 

Circulante; e, o total do Ativo Circulante. 

A) R$ 1.206,00; R$ 860,00; R$ 226,00; e, R$ 706,00 

B) R$ 1.206,00; R$ 860,00; R$ 286,00; e, R$ 706,00 

C) R$ 1.266,00; R$ 920,00; R$ 286,00; e, R$ 766,00 

D) R$ 1.266,00; R$ 920,00; R$ 346,00; e, R$ 766,00 

Gabarito: C 

Para ganharmos tempo na resolução, não vamos fazer a contabilização completa de todos os fatos 
contábeis. Vamos verificar apenas o efeito total nos grupos do patrimônio. Lembrando que receitas e 
despesas afetam o Patrimônio Líquido: 

Por exemplo: o fato contábil 1 gerou aumento no ativo circulante de 40 (120 - 80) e aumento no PL de 40 
(Receita de 120 - CMV de 80).  
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Fatos Contábeis Ativo Circulante Ativo Não Circulante Passivo Circulante Passivo Não Circulante Patrimônio Líquido 

Saldo Inicial  R$              570,00   R$                       500,00   R$                  220,00     R$                    850,00  

1  R$                40,00         R$                      40,00  

2  R$                60,00       R$                              60,00    

3 -R$               10,00    -R$                    10,00      

4  R$                56,00     R$                     56,00      

5  R$                50,00         R$                      50,00  

6      R$                     20,00    -R$                      20,00  

Saldo Final  R$              766,00   R$                       500,00   R$                  286,00   R$                              60,00   R$                    920,00  

Total do Ativo  R$          1.266,00          

 

9. Uma Sociedade Comercial Ltda. detinha 10 unidades de estoque ao valor de R$ 18,00 cada. No mês 

seguinte, realizou a seguinte movimentação nos estoques: 

1 – Compra de 8 unidades por R$ 22,00 cada. 

2 – Compra de 10 unidades por R$ 21,00 cada. 

3 – Venda de 15 unidades por R$ 48,00 cada. 

4 – Venda de 5 unidades por R$ 49,00 cada. 

5 – Compra de 12 unidades por R$ 20,00 cada. 

6 – Venda de 10 unidades por R$ 49,00 cada. 

7 – Compra de 4 unidades por R$ 18,00 cada. 

Essa Sociedade utiliza o método PEPS (Primeiro que Entra, Primeiro que Sai) para o controle de estoque. 
Considerando que essa empresa é tributada na compra e venda de mercadorias, com ICMS a 10%, informe, 
respectivamente, o Custo das Mercadorias Vendidas (CMV) e o saldo do estoque final nesse referido mês. 

A) R$ 563,40 e R$ 244,80 

B) R$ 606,00 e R$ 272,00 

C) R$ 1.309,50 e R$ 244,80 

D) R$ 1.455,00 e R$ 272,00 

Gabarito A: R$ 563,40 e R$ 244,80 

Quando usamos o PEPS, para apurarmos o CMV, as primeiras unidades são as primeiras que saem, então 
vamos: 
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Itens 3 e 4 Venda de 20 unidades: 

Usaremos 10 ao custo de 18 do saldo inicial e 8 ao custo de 22*(1-0,10) e 2 ao custo de 21*(1-0,9) = 180 + 
198 = 376,20 

Itens 6 -  Venda de 10 unidades: 

8 ao custo de 21*(1-0,9) = 180 + 198 = 151,2 e 2 ao custo de 20*0,90 = 36 = R$ 187,20 
 
CMV total = 376,20 + 187,20 = R$ 563,40 
 
Para apurarmos o estoque final de mercadorias, pelo PEPS, sabemos que eles estão registrados pelo custo 
das últimas entradas. A empresa deu entrada de 44 unidades de produtos (incluindo o saldo inicial) e deu 
saída de 30. Portanto, temos 14 unidades no estoque final. 
 
O custo dessas unidades refere-se às ultimas entradas que foram de 18*0,9*4 + 20*0,9*10 = 244,80 

Lembre-se que os estoques devem ser registrados líquidos de tributos.  

10. No encerramento do exercício de 2020, a Companhia B S.A. constatou que seu Lucro Líquido Ajustado 

do exercício foi de R$ 12.300.000,00 e, com base neste valor, declarou a distribuição de 25% em 

dividendos mínimos obrigatórios, conforme estabelecido no Estatuto Social. Estes dividendos seriam 

pagos em 2021, segundo o cronograma de pagamentos estabelecido pela companhia. Sabe-se que, 

apesar de não exercer qualquer tipo de controle ou influência significativa, a Companhia A S.A. tem 

7% de participação em B e teria direito a receber sua fração nestes dividendos declarados. 

Considerando somente as informações apresentadas, assinale a alternativa que indica os lançamentos 

contábeis que a Companhia A S.A. deveria realizar no momento em que a Companhia B S.A. efetuasse 

o reconhecimento inicial da distribuição dos dividendos e no momento em que a Companhia B S.A. 

efetuasse o pagamento destes. 

A) 

Dividendos a receber pela Companhia A S.A. 

Débito – Dividendos Propostos a Receber (Ativo Circulante)  215.250,00 

Crédito – Ajustes de Avaliação Patrimonial (Patrimônio Líquido) 215.250,00 

Recebimento dos dividendos pela Companhia A S.A. 

Débito – Caixa e Equivalentes de Caixa (Ativo Circulante) 215.250,00 

Crédito – Dividendos Propostos a Receber (Ativo Circulante) 215.250,00 

B) 
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Dividendos a receber pela Companhia A S.A. 

Débito – Dividendos Propostos a Receber (Ativo Circulante)  861.000,00 

Crédito – Receita com Dividendos (Resultado)   861.000,00 

Recebimento dos dividendos pela Companhia A S.A. 

Débito – Caixa e Equivalentes de Caixa (Ativo Circulante)  861.000,00 

Crédito – Dividendos Propostos a Receber (Ativo Circulante)  861.000,00 

C) 

Dividendos a receber pela Companhia A S.A. 

Débito – Dividendos Propostos a Receber (Ativo Circulante) 215.250,00 

Crédito – Receita com Dividendos (Resultado)   215.250,00 

Recebimento dos dividendos pela Companhia A S.A. 

Débito – Caixa e Equivalentes de Caixa (Ativo Circulante)  215.250,00 

Crédito – Dividendos Propostos a Receber (Ativo Circulante) 215.250,00 

D) 

Dividendos a receber pela Companhia A S.A. 

Débito – Dividendos Propostos a Receber (Ativo Circulante)  215.250,00 

Crédito – Investimentos: Participação na Companhia B S.A. (Ativo Não Circulante) 215.250,00 

Recebimento dos dividendos pela Companhia A S.A. 

Débito – Caixa e Equivalentes de Caixa (Ativo Circulante) 215.250,00 

Crédito – Dividendos Propostos a Receber (Ativo Circulante)  215.250,00 

Gabarito:  letra C 

Comentários:  

Lucro ajustado   R$   12.300.000,00  

 Dividendos 25%    R$     3.075.000,00  

 Participação de 7%   R$         215.250,00  
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Pela declaração de dividendos (dividendos avaliados pelo custo) 

D - Dividendos propostos a receber (Ativo Circulante)  R$ 215.250 

C – Receita com dividendos (Resultado)   R$ 215.250 

Pelo recebimento 

D – Caixa  e equiv.. caixa (Ativo Circulante)   215,250 

C – Dividendos Propostos a receber (Ativo Circulante) 215.250 

Gabarito letra C 

11. A Rodoviária S.A. é uma companhia de capital aberto que detém 55% de participação na Empresa A e 

25% de participação na Empresa B. Os seguintes balanços individuais foram apresentados por estas 

três entidades no encerramento do ano 2020: 
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Outras informações: 

• Em dezembro de 2020, a Empresa A efetuou vendas de seus estoques de mercadorias para a Rodoviária 
S.A. Sabe-se que estas vendas foram a prazo (para recebimento no exercício seguinte) e a Rodoviária S.A. 
pagaria R$ 80.000,00 por estes estoques adquiridos. 

• Em 2020, a Empresa B também efetuou vendas de seus estoques de mercadorias para a Rodoviária S.A. 
Sabe-se que estas vendas foram à vista e a Rodoviária S.A. pagou R$ 90.000,00 por estes estoques adquiridos. 

• Em 31/12/2020, ao encerrar o seu balanço individual, a Rodoviária S.A. detectou que todos os estoques de 
mercadorias adquiridos de A e B foram vendidos a terceiros. 

• A Rodoviária S.A. detém o controle individual de A. 

• A Rodoviária S.A. possui influência significativa sobre B, mas sem que haja qualquer tipo de controle (seja 
individual ou conjunto). 

• Não há qualquer tipo de ágio envolvido nas operações. 

• A participação dos não controladores no Patrimônio Líquido de A corresponde a 45% de participação. 

Considerando as informações apresentadas, a NBC TG 36 (R3) Demonstrações consolidadas e a NBC TG 18 
(R3) Investimentos em coligada, em controlada e em empreendimento controlado em conjunto, assinale a 
alternativa que indica, respectivamente, o valor do Ativo e o valor do Patrimônio Líquido a serem 
apresentados no Balanço Patrimonial Consolidado da Rodoviária S.A. 

A) R$ 3.994.344,00 e R$ 1.681.100,00 

B) R$ 4.630.196,00 e R$ 2.236.952,00 

C) R$ 4.074.344,00 e R$ 1.681.100,00 

D) R$ 13.913.074,00 e R$ 7.423.804,00 

Gabarito letra A:  3.994.344,00 e 1.681.100,00 

Resolução: Na consolidação, devemos considerar apenas a empresa controlada (Empresa A). A coligada 
Empresa B não entra no balanço consolidado. 

Para o ativo, vamos somar o valor do ativo total da Rodoviária e a controlada A. E excluir o investimento na 
controlada A e o valor a receber de R$ 80.000, referente à venda a prazo de A para a Rodoviária.  

Ativo Rodoviária   R$ 2.445.356,00  

Ativo A   2.184.840,00  

 (-) Investimento em A -    555.852,00  
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 (-) duplicatas a receber  -      80.000,00  

Ativo consolidado  3.994.344,00  

Para o Patrimônio Líquido: Vamos somar o PL da Rodoviária e da controlada empresa A e excluir a 
Participação da Rodoviária na controlada. 

PL Rodoviária   1.226.312,00  

PL Empresa A   1.010.640,00  

 (-) participação  -    555.852,00  

PL consolidado   1.681.100,00  

12. Em 04/01/2021, a Companhia A S.A. adquiriu 100% de participação na Companhia B S.A. Os ativos 

identificáveis adquiridos e os passivos assumidos constam no Balanço Patrimonial apresentado por B, 

considerado para fins de fechamento do negócio. 

 

Outras informações: 

• Antes da aquisição as companhias não tinham qualquer tipo de participação/relação uma com a outra. 

• A contraprestação transferida em troca do controle de B foi de R$ 32.387.108,00 em dinheiro. 

• A Companhia A S.A. mensurou os ativos identificáveis adquiridos e os passivos assumidos de B pelos 
respectivos valores justos da data da aquisição (04/01/2021). A única divergência encontrada em relação ao 
respectivo valor contábil foi no Ativo Imobilizado, o qual foi avaliado ao valor justo de R$ 10.637.104,00. 

Considerando somente as informações apresentadas e a NBC TG 15 (R4) Combinação de negócios, na data 
da aquisição, a Companhia A S.A. deveria reconhecer: 

A) R$ 2.000.000,00 de Goodwill e R$ 5.000.000,00 de mais-valia. 
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B) R$ 3.000.000,00 de Goodwill e R$ 2.000.000,00 de mais-valia. 

C) R$ 3.000.000,00 de Compra Vantajosa e R$ 2.000.000,00 de mais-valia. 

D) R$ 5.000.000,00 de Compra Vantajosa e R$ 2.000.000,00 de menos-valia. 

Comentários: 

Gabarito letra B: Goodwill 3.000.000 e mais valia 2.000.00 

De acordo com o CPC 15, a mais valia é a diferença entre o valor justo e o valor patrimonial dos ativos 
identificáveis.  Por sua vez, o goodwill é a diferença entre o valor pago e o valor justo.  

Imobilizado valor patrimonial   R$     8.637.104,00  

 Imobilizado valor justo   R$   10.637.104,00  

 Mais valia (Valor Patrimonial - Valor Justo)   R$     2.000.000,00  

    

 Valor justo total   R$   29.387.108,00  

 Valor pago    R$   32.387.108,00  

 Goodwill (Valor Pago – Valor Justo)   R$     3.000.000,00  

 

13. As Notas Explicativas de uma entidade evidenciaram as seguintes informações ocorridas dentro do ano 

de 2020: 

• Compra de Ativos Imobilizados R$ 3.270.000,00 

• Reconhecimento de Despesas com Pessoal  180.000,00 

• Aquisição de Propriedade para Investimentos  R$ 1.250.000,00 

• Compras de Mercadorias para Venda R$ 200.000,00 

• Reconhecimento de Despesas com Aluguel de Imóveis, Energia Elétrica, Água e Esgoto  R$ 280.000,00 

• Reconhecimento de Receitas Financeiras R$ 145.000,00 

• Recebimento de Clientes referente a vendas realizadas em 2019  R$ 250.000,00 

• Pagamento de Fornecedores Nacionais de Mercadorias para Venda R$ 200.000,00 

• Reconhecimento de Despesas de Depreciação e Amortização  R$ 400.000,00 

• Reconhecimento de Resultado da Equivalência Patrimonial – Investimento na Companhia A R$ 
1.300.000,00 
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• Reconhecimento de Resultado da Equivalência Patrimonial – Investimento na Companhia B  (R$ 
1.400.000,00) 

Outras informações: 

• Em 2020, o estoque inicial de mercadorias para a venda foi de R$ 600.000,00 e o estoque final foi de R$ 
110.000,00. 

• Em 2020, a Demonstração do Resultado evidenciou o valor de R$ 25.330,00 (a pagar) referente ao Imposto 
de Renda e 

Contribuição Social sobre o Lucro. Sabe-se que este valor representa 34% do Resultado Antes dos Tributos 
sobre o Lucro. 

• Em 2020, a entidade captou um empréstimo no valor de R$ 200.000,00 para pagamento em uma única 
prestação (com juros embutidos) após 2 meses. A taxa de juros compostos utilizada foi de 5% a.m. e a 
entidade adotou o mês comercial de 30 dias para efeito de cálculo dos juros e prestação. Este empréstimo 
foi quitado ainda em 2020. 

Considerando somente as informações apresentadas, assinale o valor da Receita Líquida de Vendas 
evidenciada na Demonstração de Resultado de 2020. Admita que as informações apresentadas foram as 
únicas relevantes para encerramento do exercício.  

A) R$ 1.400.000,00 

B) R$ 1.579.500,00 

C) R$ 1.600.000,00 

D) R$ 1.850.000,00 

Gabarito: C) R$ 1.600.000 

Pessoal, essa é uma das questões mais interessantes que já resolvemos sobre a Demonstração do Resultado 
do Exercício e, como já adiantamos, para resolvê-la iremos preparar a DRE de “baixo para cima” para 
obtermos o valor solicitado pelo examinador.  

Vejamos as Outras Informações... 

A questão fala que a Despesa com IR e CSL representa 34% do Lucro Antes dos Tributos sobre o Lucro. Com 
isso, podemos garantir que o Lucro Antes dos Tributos sobre o Lucro é de 25.330/0,34 = R$ 74.500. 

Também informar que a entidade teve uma despesa financeira de 20.500.  

M = C x (1+i)™ = 200.000 x (1+5%)² = 200.000 x 1,1025 = R$ 220.500 

M = C + J --> J = M - C = 220.500 - 200.00 = R$ 20.500 
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Por conta disso, as despesas totalizaram: 

 Pessoal  -R$                    180.000,00  

 Aluguel de Imóveis, Energia Elétrica, Água e Esgoto  -R$                    280.000,00  

 Receita Financeira   R$                     145.000,00  

 Depreciação  -R$                    400.000,00  

 Resultado Equivalência Patrimonial - Cia A   R$                 1.300.000,00  

 Resultado Equivalência Patrimonial - Cia B  -R$                1.400.000,00  

 Despesa Financeira  -R$                      20.500,00  

Total das Despesas -R$                    835.500,00 

Por fim, informam que o estoque inicial = R$ 600.000 e o estoque final = R$ 110.000. Assim, somos capazes 
de calcular o CMV: 

CMV = EI + Compras - EF = R$ 690.000 + R$ 200.000 - R$ 110.000 = R$ 690.000 

Agora, vamos preencher a DRE com os dados já fornecidos: 

Demonstração do Resultado do Exercício 

 Receita de Vendas ??? 

(-) Custo do Produtos Vendidos  -R$ 690.000 

(-) Despesas  -R$ 835.500,00 

Lucro Antes dos Tributos sobre o Lucro R$ 74.500. 

(-) IR e CSLL -R$ 25.330 

Com os dados fornecidos, podemos obter o Receita de Vendas, somando do Lucro Antes dos Tributos sobre 
o Lucro com as Despesas e o CMV, isto é: 

Receita de Vendas = R$ 74.500 + R$ 835.000 + R$ 690.000 = R$ 1.600.000 

A DRE fica assim: 

Demonstração do Resultado do Exercício 

 Receita de Vendas R$ 1.600.000 

(-) Custo do Produtos Vendidos  -R$ 690.000 

  = Lucro Bruto  R$910.000 

(-) Despesas  -R$ 835.500 

Lucro Antes dos Tributos sobre o Lucro R$ 74.500 

(-) IR e CSLL -R$ 25.330 

Gabarito letra C) R$ 1.600.000 

14. No dia 11/03/2021, a Companhia A: 

• Adquiriu uma edificação (imóvel pago à vista, em dinheiro) para instalação de salas a serem utilizadas em 
seu novo escritório 
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administrativo. O valor pago por esta aquisição foi R$ 4.000.000,00 e a companhia ainda não havia estimado 
quando faria a mudança de suas instalações administrativas para este novo escritório. 

• Adquiriu um terreno (pago à vista, em dinheiro) por R$ 600.000,00, mas a administração da companhia 
ainda não havia determinado o uso futuro deste terreno – por exemplo, se usaria o terreno como 
propriedade ocupada pelo proprietário ou para a venda. 

• Colocou à venda veículos antigos que eram utilizados em suas atividades operacionais de atendimento a 
clientes. Estes veículos estavam disponíveis para a venda imediata em suas condições atuais e a companhia 
considerava altamente provável a venda ainda no ano 2021, pois havia iniciado um programa firme para 
localizar comprador e concluir o plano de venda. Estes veículos estavam registrados ao valor contábil de R$ 
100.000,00; valor este menor que o valor justo menos as despesas de venda. 

Considerando somente as informações apresentadas, assinale a opção que indica, conforme a NBC TG 28 
(R4) Propriedade para investimento, NBC TG 27 (R4) Ativo imobilizado e NBC TG 31 (R4) Ativo não circulante 
mantido para venda e operação descontinuada, os lançamentos contábeis no momento do reconhecimento 
inicial das informações apresentadas. 

 

Comentários: A 

Efetuando as devidas classificações, encontraremos:  

Edificação para uso em seu novo escritório: Ativo Imobilizado - R$ 4.000.000,00 (débito) 

Terreno sem uso definido - propriedade para investimento - R$ 600.000,00 (débito) 

Veículo para venda altamente provável e plano firme - Ativo Não Circulante Mantido para Venda(AC) - R$ 
100.000,00 (débito) 

Agora temos que dar a baixa na conta veículos e a saída de caixa a crédito 
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C - Caixa   R$ 4.600.00,00 

C - Veículos   R$ 100.000,00 

O lançamento correto: 

Débito – Edificações (Ativo Não Circulante) .........................................................................................................4.000.000,00 
Débito – Propriedades Mantidas para Valorização ou Definição Futura (Ativo Não Circulante) ...........................600.000,00 
Débito – Ativo Não Circulante Mantido para Venda (Ativo Circulante) ..................................................................100.000,00 
Crédito – Veículos (Ativo Não Circulante) ...............................................................................................................100.000,00 

Crédito – Caixa (Ativo Circulante) ........................................................................................................................4.600.000,00 

15. A empresa brasileira MITNARO S/A, em abril de 2020, importou maquinário da empresa americana 

Strong Products-Inc, no valor de US$ 100.000,00. O maquinário foi instalado e ficou pronto para entrar 

em operação no mesmo mês, quando a taxa de câmbio vigente era: US$ 1,00 = R$ 3,3098. Nas 

condições negociais, ficou estabelecido que o pagamento seria a prazo e deveria ser efetuado no dia 

02 de maio de 2020. No dia do efetivo pagamento da máquina importada, verificou- -se que a taxa de 

câmbio era US$ 1,00 = R$ 3,5418 e que a empresa estava isenta do pagamento de IOF. 

Considerando as informações disponibilizadas anteriormente, assinale o lançamento a ser efetuado em 
virtude do efetivo pagamento ao fornecedor estrangeiro. 

A) D – Fornecedores estrangeiros – Strong Products-Inc (Passivo Circulante) R$ 330.980,00 

D – Variações cambiais (Conta de resultado) R$ 23.200,00 

C – Bancos – Conta Movimento (Ativo Circulante) R$ 354.180,00 

B) D – Fornecedores estrangeiros – Strong Products-Inc (Passivo Circulante) R$ 354.180,00 

C – Bancos – Conta Movimento (Ativo Circulante) R$ 354.180,00 

C) D – Fornecedores estrangeiros – Strong Products-Inc (Passivo Circulante) R$ 307.780,00 

D – Variações cambiais (Conta de resultado) R$ 23.200,00 

C – Bancos – Conta Movimento (Ativo Circulante) R$ 330.980,00 

D) D – Fornecedores estrangeiros – Strong Products-Inc (Passivo Circulante) R$ 354.180,00 

C – Variações cambiais (Conta de resultado) R$ 23.200,00 

C – Bancos – Conta Movimento (Ativo Circulante) R$ 330.980,00 

Gabarito: A 
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Fornecedores: US$ 100.000,00 X R$ 3,3098 = R$ 330.980,00 

Pagamento: US$ 100.000,00 X R$ 3,5418 = R$ 354.180,00 

Variação Cambial: R$ 23.200,00 (R$ 330.980,00 – R$ 354.180,00) 

Débito: Fornecedores estrangeiros    R$ 330.980,00 

Crédito: Caixa       R$ 354.180,00 

Débito: Variação Cambial Negativa   R$   23.200,00 

16. Considere as seguintes operações realizadas por empresa brasileira de capital aberto, altamente 

dependente de importação de maquinários para o seu processo produtivo: 

a) Aquisição, com pagamento à vista, em fevereiro de 2020, de um fornecedor localizado no Estados Unidos 
da América, de uma máquina no valor de US$ 100.000,00. O prazo de entrega e instalação da máquina, 
marcado para maio do mesmo ano, foi honrado pelo fornecedor. 

b) Contratação e pagamento de seguro com custo de 2,5% do valor da máquina. 

c) Contratação e pagamento de frete internacional com custo de 6% do valor da máquina. 

As taxas de câmbio, no ano em questão, foram as seguintes: 

 

Com base apenas nas informações anteriores e, portanto, desconsiderando os lançamentos referentes à 
tributação ou quaisquer outros gastos incorridos em virtude da referida importação, para fins de 
simplificação, os seguintes lançamentos contábeis deverão ser efetuados pela empresa: 

A) Importação de Máquina do Exterior: 

Importação em Andamento de Bens do Ativo imobilizado 

a Bancos – Conta Movimento R$ 324.490,00 

Pagamento de frete internacional ref. à importação da máquina 

Importação em Andamento de Bens do Ativo imobilizado 

a Bancos – Conta Movimento R$ 19.469,40 

Pagamento de Seguro internacional ref. à importação da máquina 
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Importação em Andamento de Bens do Ativo imobilizado 

a Bancos – Conta Movimento R$ 8.112,25 

Transferência de Saldo da Conta “Importação em Andamento de Bens do Ativo imobilizado” 

Máquinas e Equipamentos 

a Importação em Andamento de Bens do Ativo imobilizado R$ 352.071,65 

B) Importação de Máquina do Exterior: 

Importação em Andamento de Bens do Ativo imobilizado 

a Fornecedores Estrangeiros – To Drill Products-Inc R$ 100.000,00 

Pagamento de frete internacional ref. à importação da máquina 

Importação em Andamento de Bens do Ativo imobilizado 

a Bancos – Conta Movimento R$ 6.000,00 

Pagamento de Seguro internacional ref. à importação da máquina 

Importação em Andamento de Bens do Ativo imobilizado 

a Bancos – Conta Movimento R$ 2.500,00 

Transferência de Saldo da Conta “Importação em Andamento de Bens do Ativo imobilizado” 

Máquinas e Equipamentos 

a Importação em Andamento de Bens do Ativo imobilizado R$ 108.500,00 

C) Importação de Máquina do Exterior: 

Importação em Andamento de Bens do Ativo imobilizado 

a Fornecedores Estrangeiros – To Drill Products-Inc R$ 387.480,00 

Transferência de Saldo da Conta “Importação em Andamento de Bens do Ativo imobilizado” 

Máquinas e Equipamentos 

a Importação em Andamento de Bens do Ativo imobilizado R$ 387.480,00 

D) Importação de Máquina do Exterior: 
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Importação em Andamento de Bens do Ativo imobilizado 

a Fornecedores Estrangeiros – To Drill Products-Inc R$ 319.000,00 

Pagamento de frete internacional ref. à importação da máquina 

Importação em Andamento de Bens do Ativo imobilizado 

a Bancos – Conta Movimento R$ 19.140,00 

Pagamento de Seguro internacional ref. à importação da máquina 

Importação em Andamento de Bens do Ativo imobilizado 

a Bancos – Conta Movimento R$ 7.975,00 

Transferência de Saldo da Conta “Importação em Andamento de Bens do Ativo imobilizado” 

Máquinas e Equipamentos 

a Importação em Andamento de Bens do Ativo imobilizado R$ 346.115,00 

Comentários: 

Gabarito: A 

O custo com seguros e fretes devem ser agregados ao custo do imobilizado. Além disso, devemos utilizar a 
taxa de câmbio da data da operação.  

  Valor ($) Taxa de Câmbio   

Máquina  $    100.000,00  3,2449  R$ 324.490,00  

Seguro 2,5%  $        2.500,00  3,2449  R$      8.112,25  

Frete 6%  $        6.000,00  3,2449  R$    19.469,40  

Total      R$ 352.071,65  

Importação de máquina do Exterior 

D – Importação em andamento de bens do ativo imobilizado    R$ 324.490,00 

C – Bancos – conta movimento     R$ 324.490,00 

Frete 

D – Importação em andamento de bens do ativo imobilizado      R$ 19.469,40 

C – Bancos – conta movimento     R$ 19.469,40 
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Seguro 

D – Importação em andamento de bens do ativo imobilizado       R$ 8.112,25 

C – Bancos – conta movimento     R$ 8.112,25 

Transferência para o imobilizado 

D – Máquinas e equipamentos     352.071,65 

C - Importação em andamento de bens do ativo imobilizado         352.071,65 

17. Observe as seguintes operações realizada pela empresa EGENTART em 2020: 

I. Aquisição de moeda estrangeira (dólar norte-americano), em fevereiro , no montante de U$ 

800.000,00. 

II. Aquisição de imóvel no exterior, em julho, no valor de U$ 500.000,00. 

Para efeito de simplificação, considere as taxas de câmbio a seguir: 

 

Com base nas informações anteriores, assinale as contabilizações necessárias para o reconhecimento inicial 
das transações à época do fechamento do Balanço Patrimonial: 
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Gabarito: letra A 

Comentários: 
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Valor  US$ 800.000 x 3,6688 = R$ 2.935.040 

Valor em dezembro:  US$ 800.000 x 4,0301 = 3.224.080 

Variação cambial:  R$ 289.040 

Imóvel US$ 500.000 x 3,8187 = R$ 1.909.350 

Contabilização 

D – Disponibilidade em moeda estrangeira   R$ 2.935.040 

C – Bancos       R$ 2.935.040 

D – Imóveis       R$ 1.909.350 

C – Bancos       R$ 1.909.350 

D – Disponibilidade em moeda estrangeira   R$ 289.040 

C – Ajuste de Avaliação patrimonial (PL)  R$ 289.040 

18. O objetivo dos sistemas de acumulação de custos é identificar e acumular os custos fabris aos produtos 

no decorrer da produção, ou seja, é determinar o valor destes, levando-se em conta a forma de 

organização produtiva das empresas. Assim, os dois sistemas básicos de acumulação de custos que se 

destinam a custear produtos e serviços são os seguintes: o sistema de custeamento por ordem de 

produção e o sistema de custeamento por processo. São características para adoção do sistema de 

acumulação por ordem, quanto ao: 

I. Volume de produção: ocorre em pequenos volumes ou volume unitário e não com grandes volumes em 
série. 

II. Modo de controlar a produção: se dá por meio do processo (centro de custo, departamento). 

III. Processo de fabricação: ocorre de forma contínua. 

IV. Cálculo do custo unitário: é obtido através da razão entre o custo total da ordem e as quantidades 
produzidas. 

V. Produto fabricado: se dá com produtos homogêneos. 

Está correto o que se afirma apenas em 

A) I e IV. 

B) II e III. 
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C) III e V. 

D) I, III e IV. 

Gabarito: A 

A) I e IV 

Vamos analisar as alternativas. 

I. Volume de produção: ocorre em pequenos volumes ou volume unitário e não com grandes volumes em 
série. Correto, a produção por ordem é comum na indústria naval, onde a produção ocorrer por pedido e 
não em larga escala.  

II. Modo de controlar a produção: se dá por meio do processo (centro de custo, departamento). Errado, 
produção por processo.  

III. Processo de fabricação: ocorre de forma contínua. Errado, a produção por processo que ocorre de forma 
contínua.  

IV. Cálculo do custo unitário: é obtido através da razão entre o custo total da ordem e as quantidades 
produzidas. Correto, a apuração dos custos é feita por ordens de produção.  

V. Produto fabricado: se dá com produtos homogêneos. Errado, a produção por ordem que dá origem a 
produtos homogêneos.  

19. A confecção de roupas J. Macedo produz três modelos diferentes de calças jeans e utiliza três linhas de 

produção. A empresa levantou as seguintes informações: 

. Energia elétrica (não há medidor separado por linha de produção) = R$ 10.000,00 

. Mão de obra das costureiras = R$ 26.000,00 

. Mão de obra do supervisor da fábrica = R$ 12.000,00 

. Tecido = R$ 43.000,00 

. Aluguel da fábrica = R$ 18.000,00 

. Material secundário = aviamento (linhas, zíperes, etc) = R$ 17.000,00 

Considerando as informações apresentadas, qual o valor total de custos diretos e indiretos?  

Comentários: Cabe recurso 

Considerando Material secundário como indireto, temos a resposta C = custos diretos  69.000 e  custos 
indiretos 57.000 



. Túlio Lages 
Aula 00 

  

 

 

Considerando Material secundário como custo direto, temos a resposta  B = Custos diretos  R$ 86.000 e 
indireto R$ 40.000 

Questão passível de recurso. Não deixa claro se os materiais secundários devem ser considerados custo 
direto ou indireto, nesse caso, podemos ter suas respostas e a questão deve ser anulada. 

20. A indústria Peças Veículos Automotores (PVA) 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: 

• MMC Motores = 500 h; 

• RCR Motores = 3.000 h; 

• FIRD Veículos = 1.500 h. 

Sabendo-se que os Custos Indiretos de Fabricação (CIF) variáveis em 2020 foram de R$ 200.000,00, serão 
alocados para 

cada contrato, respectivamente: 

A) R$ 50.400,00; R$ 80.000,00; e, R$ 69.600,00 

B) R$ 66.670,00; R$ 66.670,00; e, R$ 66.670,00 

C) R$ 16.600,00; R$ 93.400,00; e, R$ 90.000,00 

D) R$ 20.000,00; R$ 120.000,00; e, R$ 60.000,00 

Sabendo-se que os Custos Indiretos de Fabricação (CIF) variáveis em 2020 foram de R$ 200.000,00, serão 
alocados para cada contrato, respectivamente: 

Gabarito: D: R$ 20.000,00; R$ 120.000,00 e R$ 60.000,00 

Horas- máquinas: 

MMC Motores = 500 h + RCR Motores 3.000 h + FIRD Veículos 1.500 h = 5.000 horas 

Efetuando o rateio: 

  H/M % Valor 

MMMC 
Motores 500 10%                R$ 20.000  

RCR Motores 3000 60%             R$ 120.000  

FIRD Veículos 1500 30%               R$ 60.000  

Total 5000 100%             R$ 200.000  
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21. A empresa MC Parker produz calculadoras matemáticas e financeiras. Os dados relacionados aos dois 

produtos são apresentados a seguir: 

 

Ambos os produtos passam pelo departamento 1 e pelo departamento 2. Com base no custeio ABC, os custos 
indiretos de fabricação dos departamentos são de: 

• Custos de maquinaria = R$ 400.000,00; 

• Custos de preparação dos lotes de produção = R$ 300.000,00; 

• Custos de inspeção = R$ 200.000,00. 

O custo unitário indireto de fabricação para cada produto será, respectivamente (utilize quatro casas 
decimais para a 

resolução do problema): 

A) R$ 5,50 e R$ 3,83 

B) R$ 8,80 e R$ 4,64 

C) R$ 220,00 e R$ 530,00 

D) R$ 527,00 para os dois produtos 

Comentários: 

O custo unitário indireto de fabricação para cada produto será, respectivamente (utilize quatro casas 
decimais para a resolução do problema): 

Gabarito: 

A) R4 5,50 e R$ 3,83 

 Matemáticas Financeiras Total 

Horas-máquinas                40.000                   60.000  
                    
100.000  

Percentual 40,0000% 60,0000%  
Custo maquinária (a) R$ 160.000,00 R$ 240.000,00 R$ 400.000,00 
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Números de lotes de produção                      155  
                       
145  

                            
300  

Percentual 51,6667% 48,3333%  
Custo preparação lotes (b) R$ 155.000,00 R$ 145.000,00 R$ 300.000,00 

    

Horas de inspeção                  2.500  
                    
1.500                          4.000  

Percentual 62,5000% 37,5000%  
Custo de inspeção (c) R$ 125.000,00 R$ 75.000 R$ 200.000,00 

Custo indireto total = a + b + c R$ 440.000,00 R$ 460.000,00 R$ 900.000,00 

Produção anual em unidades                80.000                 120.000   
Custo indireto unitário R$ 5,50 R$ 3,83  

 

22. (Consulplan/Exame CFC/2021.1) O governo de determinado município detectou que, devido a um erro, 

houve a indevida cobrança de determinado tributo, sendo, portanto, necessária a restituição aos 

contribuintes. Nesse sentido, o contador do município realizou os cálculos para verificar o valor da 

provisão a ser contabilizada devido a esse evento. Com isso, o contador constatou que se todo o valor 

cobrado fosse restituído, o desembolso seria de R$ 10.000,00, mas se o erro resultou apenas numa 

cobrança a maior do tributo, o desembolso esperado seria de R% 5.000,00. Realizou, também, a 

estimativa dos contribuintes que foram afetados por essa cobrança indevida: 20% dos contribuintes 

foram indevidamente tributados; 40% foram tributados a maior; e, 40% não foram afetados. Com base 

nessas informações e na NBC TSP 03 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, assinale 

a alternativa que descreve o valor esperado para a provisão com as restituições. 

a) R$ 1.000,00 

b) R$ 2.000,00 

c) R$ 3.000,00 

d) R$ 4.000,00 

Gabarito: C - RECURSO 

Comentários 

Segundo a NBC TSP 03,  

47. Quando a provisão mensurada envolve grande população de itens, a obrigação deve ser estimada 
ponderando-se todos os possíveis resultados. Esse método estatístico corresponde ao "valor 
esperado". A provisão, portanto, será diferente se a probabilidade de perda em certa quantidade for, 
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por exemplo, de 60% ou 90%. Quando houver um intervalo contínuo de resultados possíveis, e cada 
ponto naquele intervalo for tão provável quanto qualquer outro, deve ser usado o ponto médio da 
escala. 

Efetuando o cálculo, temos: 

R$ 10.000,00 x 20% = R$ 2.000,00 

R$ 5.000,00 x 40% = R$ 2.000,00 

Total a ser provisionado = R$ 4.000,00 

Esse é o valor correto, com as informações fornecidas pelo examinador. Tal cálculo está exatamente como 
apresenta a NBC TSP 03 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes em seu item 46, senão 
vejamos: 

Exemplo: 

Um laboratório médico do governo fornece equipamentos de ultrassom para centros médicos e hospitais, 
públicos e privados, com base na recuperação total dos custos. O equipamento é fornecido com a garantia 
segundo a qual os centros médicos e hospitais são cobertos pelos custos dos reparos de quaisquer defeitos 
que surjam nos primeiros seis meses após a aquisição dos aparelhos. Se pequenos defeitos forem 
identificados em todos os equipamentos fornecidos, os custos de reparo seriam de $ 1 milhão. Se grandes 
defeitos forem identificados em todos os equipamentos fornecidos, os custos de reparos seriam de $ 4 
milhões. A experiência passada do laboratório e as expectativas futuras indicam que, para o próximo ano, 
75% dos equipamentos não apresentarão defeitos, 20% apresentarão pequenos defeitos e 5% dos 
equipamentos apresentarão grandes defeitos. Conforme o item 32, o laboratório avalia a probabilidade de 
desembolso para as operações como um todo. 

O valor esperado para o custo de reparos é de: 

(75% de 0%) + (20% de $ 1 milhão) + (5% de $ 4 milhões) = $ 400.000 

Observe que pelo método do valor esperado devemos aplicar à estimativa o respectivo percentual. Esse foi 
o cálculo apresentado acima, que daria o valor de R$ 4.000,00.  

Do exposto, cabe recurso para ALTERAÇÃO DE GABARITO da opção C para a opção D. 

Gabarito Preliminar: C 

Gabarito Correto: D 

23. (Consulplan/Exame CFC/2021.1) Um edifício pertencente a uma entidade do setor público foi 

danificado por incêndio. Após esse acontecimento, a entidade apresentou as seguintes informações: 

CONTA VALOR (R$) 

Valor contábil do edifício 1.000,00 

Valor justo líquido de despesas de venda do edifício 800,00 
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Valor em uso do edifício 900,00 

Com base nessas informações e considerando o disposto na NBC TSP 09 – Redução ao Valor Recuperável de 
ativo não gerador de caixa, assinale a alternativa que descreve o registro contábil, pela informação de 
natureza patrimonial, do ajuste ao valor recuperável do edifício. 

a)  

Débito 1.2.3.3.x.xx.xx Bens Imóveis 

100,00 
Crédito 3.6.1.2.x.xx.xx 

Variação Patrimonial Diminutiva com Redução ao Valor 
Recuperável de Ativo Imobilizado 

b)  

Débito 1.2.3.9.x.xx.xx Redução ao Valor Recuperável de Ativo Imobilizado 

100,00 
Crédito 4.6.5.2.x.xx.xx 

Variação Patrimonial Aumentativa de Reversão de 
Redução ao Valor Recuperável de Ativo Imobilizado 

c)  

Débito 3.6.1.2.x.xx.xx 
Variação Patrimonial Diminutiva com Redução ao Valor 
Recuperável de Ativo Imobilizado 100,00 

Crédito 1.2.3.9.x.xx.xx Redução ao Valor Recuperável de Ativo Imobilizado 

d)  

Débito 3.6.1.2.x.xx.xx 
Variação Patrimonial Diminutiva com Redução ao Valor 
Recuperável de Ativo Imobilizado 100,00 

Crédito 1.2.3.9.x.xx.xx Redução ao Valor Recuperável de Ativo Imobilizado 

Gabarito: C 

Comentários 

Efetuando o teste de recuperabilidade, temos: 

Valor Contábil = 1.000,00 

Valor Recuperável = 900,00 

Logo, como o valor contábil é maior em R$ 100,00 que o valor recuperável, devemos efetuar uma redução 
ao valor recuperável. O lançamento é o seguinte: 

D – VPD Redução ao valor recuperável 

C – Redução ao Valor recuperável de ativo ... 100,00 

24. (Consulplan/Exame CFC/2021.1) Uma entidade do setor público apresentou as seguintes informações 

em sua Demonstração dos Fluxos de Caixa: 
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CONTA VALOR (R$) 

Juros e encargos da dívida 50,00 

Alienação de bens 180,00 

Remuneração das disponibilidades 50,00 

Impostos, taxas e contribuições de melhoria 200,00 

Pessoal e demais despesas 260,00 

Operações de crédito 190,00 

Transferências correntes recebidas 250,00 

Concessão de empréstimos e 
financiamentos 

80,00 

Amortização / Refinanciamento da dívida 30,00 

Com base nessas informações, o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais gerado pela entidade é: 

a) R$ 100,00 

b) R$ 160,00 

c) R$ 190,00 

d) R$ 450,00 

Gabarito: C 

Comentários:  

Identificando as operações que impactam o fluxo operacional, temos: 

Fluxo Positivo (entradas de caixa)    500,00 

Remuneração das disponibilidades   50,00 

Impostos, taxas e contribuições de melhoria 200,00 

Transferências correntes recebidas   250,00 

Fluxo Negativo (saídas de caixa)    310,00 

Pessoal e demais despesas    260,00 

Juros e Encargos da Dívida    50,00 

Fluxo de Caixa Líquido = 500,00 – 310,00 = 190,00 (positivo) 

25. Uma sociedade empresária apresentou as seguintes informações: 

Receita de Vendas R$ 800.000,00 

 (-) Custos e despesas variáveis -R$ 400.000,00 
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 = Margem de contribuição R$ 400.000,00 

 (-) Custos e despesas fixos 
(CDF) -R$ 150.000,00 

 = Resultado Operacional (RO) R$ 250.000,00 

A empresa quer aumentar sua produção e vendas em 25%, passando para 5.000 unidades mensais, 
mantendo o custo fixo em R$ 150.000,00 e o preço de venda unitário em R$ 200,00. Sabendo-se que o custo 
total (fixo + variável) aumentará de R$ 550.000 para R$ 650.000, qual será o Grau de Alavancagem 
Operacional? 

a) 1,25 

b) 1,40 

c) 1,60 

d) 2,00 

Gabarito: C - 1,60 - RECURSO 

O grau de alavancagem operacional é a razão entra a variação do lucro operacional  pelo variação das vendas. 

  Situação Inicial Com aumento 

Receita de Vendas R$ 800.000,00 R$ 1.000.000,00 

 (-) Custos e despesas variáveis -R$ 400.000,00 -R$ 500.000,00 

 = Margem de contribuição R$ 400.000,00 R$ 500.000,00 

 (-) Custos e despesas fixos (CDF) -R$ 150.000,00 -R$ 150.000,00 

 = Resultado Operacional (RO) R$ 250.000,00 R$ 350.000,00 

Variação do Lucro Operacional = (350 - 250)/250 = 40% 

Variação das Vendas = 25% 

GAO = 40%/25% = 1,6 

O problema é que a redação da questão fala que o custo total (fixo + variável) aumentará de R$ 550.000 para 
R$ 650.000, e isso nos abre margem para outra análise, vejam: 

  Situação Inicial Com aumento Supondo aumento 10% 

Receita de Vendas R$ 800.000,00 R$ 1.000.000,00  R$                 1.100.000,00  

 (-) Custos e despesas variáveis -R$ 400.000,00 -R$ 500.000,00 -R$                    550.000,00  

 = Margem de contribuição R$ 400.000,00 R$ 500.000,00  R$                    550.000,00  

 (-) Custos e despesas fixos (CDF) -R$ 150.000,00 -R$ 150.000,00 -R$                    150.000,00  

 = Resultado Operacional (RO) R$ 250.000,00 R$ 350.000,00  R$                    400.000,00  

 

Após o aumento de 25%, e Grau de Alavancagem Operacional será de 1,40. 
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Os lucros aumentam 14% quando as vendas aumentam 10% 

GAO = 14% / 10% = 1,4 

Redação dúbia; Com a situação atual, o Grau de Alavancagem Operacional é de 1,6 (Letra C) 

Depois do aumento de 25%, o Grau de Alavancagem Operacional será de 1,42. 

26. Uma sociedade empresária apresentou as seguintes informações: 

Ativo Não Circulante 
 

Passivo não circulante 
 

Ativo realizável a longo prazo R$ 2.000,00 Exigível a longo prazo 
 

Ativo imobilizado R$ 10.000,00 Patrimônio Líquido  
 

Total R$ 12.000,00 
  

Sabendo-se que o Patrimônio Líquido corresponde a 60% do Ativo Imobilizado e o Passivo Exigível a Longo 
Prazo corresponde à metade do Patrimônio Líquido, qual é o Capital Circulante Líquido da sociedade? 

A) R$ 3000 

B) (R$ 3000) 

C) R$ 9.000 

D) R$ 12.000 

Comentários: 

Gabarito: Letra B 

PL = 10.000 x 0,60 = 6.000 

PNC = 0,50 x 6.000 = 3.000 

Aplicando a equação fundamental: 

AC + 12.000 = PC + 9.000 

AC + 3.000 = PC 

AC – PC = - 3000 

27. Na administração por Centros de Responsabilidade, a empresa é dividida em unidades, cujos gestores 

têm seus próprios objetivos e o poder de decisão sobre os recursos que irão utilizar. Com base nesse 

conceito, suponha que uma sociedade empresária produz e comercializa empadas, sendo dividida em 

dois centros de lucros: fábrica e comercial. A fábrica adquire os insumos do mercado e produz as 

empadas a serem comercializadas, depois repassa as empadas produzidas ao comercial, que faz a 

venda aos clientes finais. A sociedade empresária apresentou as seguintes informações sobre a 

fabricação e comercialização de seus produtos: 
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Considerando somente as informações apresentadas e utilizando a metodologia do preço de transferência 
baseado no preço corrente de mercado, assinale a alternativa que apresenta o lucro operacional do centro 
de lucro comercial quando a empresa comercializa 100 empadas. 

Gabarito: B 

A) R$ 300,00 

B) R$ 400,00 

C) R$ 600,00 

D) R$ 700,00 

Comentários: 

Cabe - Recurso 

Pessoal, essa questão possui um erro crasso de soma dos custos totais do centro comercial! 2 + 3 = 5 e não 
igual a 4, como a douta banca apresentou. Nesse caso, a questão deve ser anulada, pois não sabemos se 
deveríamos usar o custo correto - 5 - ou 4.  

Para resolvermos a questão, precisamos saber que o custo de transferência é Preço de Venda - total de 
Custos do Centro Comercial: 

Fica assim: 18 - 14 = 4 x 100 = 400. 

Agora, se fizermos a apuração com os dados corretos, encontraremos: 18 - 15 = 3 x 100 = 300 

O gabarito apontado pela banca foi de B, mas temos duas alternativas possíveis, a questão deve ser 
anulada.  

28. Dois amigos que se formaram juntos na universidade decidiram criar uma sociedade limitada, cujo 

objeto é vender roupas para a prática de esportes de aventura. Considerando o disposto na Lei nº 

10.406/2002 – Código Civil, o termo “limitada” se refere aos tipos de sociedade nas quais: 

A) O montante de crédito que poderá obter das instituições financeiras é de, no máximo, R$ 4.800.000,00. 
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B) A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente 
pelo capital social. 

C) O número de empregados que poderão ser contratados não poderá ser superior a 500, o que implica em 
alteração de sua natureza jurídica. 

D) Há proibição de que a empresa tenha um administrador que não pertence ao quadro de sócios, 
independentemente da aceitação dos sócios. 

Gabarito: B  

A questão versa sobre um assunto chamado classificação das sociedades quanto a responsabilidade dos 
sócios. As sociedades podem ser classificadas como sócios de responsabilidade LIMITADA ou sócios de 
responsabilidade ILIMITADA.  

Existe um tipo societário no Código Civil que se chama "sociedade limitada" com previsão nos Artigos 1.052 
a 1.087. Para esse tipo de sociedade há previsão legal de que os sócios respondem de maneira limitada. Nos 
termos da lei: na sociedade limitada a responsabilidade dos sócios é RESTRITA ao valor das suas cotas. Ainda 
há a previsão que para esse tipo de sociedade TODOS os sócios vão responder SOLIDARIAMENTE pela 
integralização do capital social. Veja o dispositivo previsto no CC: Art. 1.052. Na sociedade limitada, a 
responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela 
integralização do capital social. Sendo assim, temos como gabarito a letra B, já que as outras alternativas não 
atendem o enunciado. 

29. Fazem parte das fases da cobrança do crédito tributário de correta constituição e os meios, por via 

judicial, que podem ser utilizados pelo contribuinte antes mesmo da constituição definitiva do crédito 

tributário: 

I. Publicação da lei que institui ou exige o tributo fazendo nascer a hipótese de incidência tributária. 

II. Ocorrência do fato gerador que é praticado pelo legislador. 

III. Propositura da execução fiscal. 

IV. Lançamento fiscal. 

V. Notificação do lançamento fiscal, lavratura do auto de infração, exceto imposição de multa e inscrição em 
dívida ativa. 

Está correto o que se afirma apenas em 

A) II e V. 

B) I, II e IV. 

C) I, III e IV. 
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D) III, IV e V. 

Gabarito: Cabe Recurso 

Gabarito: C) I, III e IV. 

"Enunciado confundindo fases de cobrança com meios utilizados pelo contribuinte". Questão mal elaborada 
e que deveria ser anulada. 

Pela lógica, a questão inclui no enunciado que quer fases que ocorram ANTES da constituição definitiva do 
crédito tributário. 

Logo, o item III deve ser descartado, pois a execução fiscal depende da constituição definitiva do CT. 

O item V também deve ser descartado porque admitir "auto de infração" e dizer "exceto imposição de multa" 
é incoerente, já que o auto de infração pressupõe aplicação de multa. 

Diante dessa eliminação, sobra-nos I, II e IV (Letra B). 

Ainda assim, não bate exatamente com o enunciado, porque publicação da lei não pode ser considerada fase 
de cobrança. 

Mas o fato é que o enunciado, como dito no início, já iniciou confundindo "fase de cobrança" com os meios 
utilizados pelo contribuinte". 

30.  No dia 01/03/2021, uma companhia aberta realizou uma oferta pública de 100.000 ações, sendo este 

o total de ações em circulação da companhia no mercado. De acordo com a Lei nº 6.404/1976 e suas 

alterações, a quantidade mínima de ações em circulação no mercado que os investidores deverão 

possuir para ter o direito de solicitar aos gestores da companhia a realização de uma assembleia, 

objetivando a deliberação da mudança da metodologia adotada para definição do valor da avaliação 

da companhia será de: 

A) 2.000 ações 

B) 5.000 ações 

C) 10.000 ações 

D) 20.000 ações 

Gabarito: C 

Fundamento: Lei 6404 Art. 4o-A. Na companhia aberta, os titulares de, no mínimo, 10% (dez por cento) das 
ações em circulação no mercado poderão requerer aos administradores da companhia que convoquem 
assembleia especial dos acionistas titulares de ações em circulação no mercado, para deliberar sobre a 
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realização de nova avaliação pelo mesmo ou por outro critério, para efeito de determinação do valor de 
avaliação da companhia, referido no § 4o do art. 4o. 

Portanto, 100.000 x 0,10 = 10.000 ações 

31. Na linha produtiva da indústria Ribixe Ltda. há 3 máquinas utilizadas para cortes de chapas de aço. O 

controle de qualidade tem encontrado diferenças de tamanhos nas chapas que são inaceitáveis para a 

continuidade da linha de produção. Por isso, visando substituir uma delas, foram levantadas as 

seguintes informações: 

Máquina A: corte médio = 20 cm; desvio-padrão = 1,8 cm 

Máquina B: corte médio = 30 cm; desvio-padrão = 2,4 cm 

Máquina C: corte médio = 40 cm; desvio-padrão = 3,5 cm 

Informe o Coeficiente de Variação (CV) das máquinas e, baseado neste indicador, qual delas deverá ser 
substituída. 

A) CV da máquina A = 9%; CV da máquina B = 8%; CV da máquina C = 8,75%. A máquina A deverá ser 
substituída. 

B) CV da máquina A = 36%; CV da máquina B = 72%; CV da máquina C = 140%. A máquina A deverá ser 
substituída. 

C) CV da máquina A = 21,8%; CV da máquina B = 32,4%; CV da máquina C = 43,5%. A máquina C deverá ser 
substituída. 

D) CV da máquina A = 16,2%; CV da máquina B = 19,2%; CV da máquina C = 30,63%. A máquina C deverá ser 
substituída. 

Comentários: 

O coeficiente de variação é a razão entre o desvio padrão e a média, então vamos calcular para cada 
máquina: 

Máquina Corte médio  desvio-padrão  Coeficiente de Variação 

A 20 1,8 9,00% 

B 30 2,4 8,00% 

C 40 3,5 8,75% 

Gabarito: A 

32. Uma aplicação financeira remunera em 6% a.s. o capital investido, de forma composta. Na data da 

aplicação, é cobrada e efetivamente debitada uma taxa de serviço de 1% sobre o capital investido. 

Assinale, a seguir, o montante final de uma aplicação de R$ 1.500,00 investido por 5 meses. 
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A) R$ 1.558,89 

B) R$ 1.559,25 

C) R$ 1.574,63 

D) R$ 1.575,00 

Gabarito: A - R$   1.558,89 

Montante = C x (1 + t) ^n, lembrando que temos que descontar a taxa de serviço: 

Capital  R$   1.500,00  

Taxa 6% 

Período    5/6 meses 

Montante  R$   1.574,63  

(-) 1% taxa -R$        15,75  

Saldo Líquido  R$   1.558,89  

Para a resolução das questões 33 e 34 devem ser consideradas as informações dispostas a seguir: 

Em novembro de 2020, a empresa Aral Ltda. foi constituída, entrou em funcionamento e realizou as 
seguintes operações: 

A. Constituição da empresa: Capital inicial: R$ 120.000,00, sendo R$ 80.000,00 em espécie e R$ 40.000,00 
em mercadorias para revenda; 

B. Aquisição de mercadorias para revenda, a prazo, no valor de R$ 10.000,00, conforme Nota Fiscal nº 0031 
emitida por Maria de Jesus Ltda.; 

C. Venda de 50% das mercadorias em estoque pelo valor de R$ 44.000,00, sendo 50% à vista e o restante 
para pagamento em 30 dias; 

D. Recebimento de cliente de 50% do saldo de “Duplicatas a Receber” com desconto de 5%; 

E. Liquidação de 50% do saldo de “Fornecedores” com desconto de 10%; 

F. Pagamento de salários no valor de R$ 3.000,00; 

G. Apuração do Resultado do Exercício. 

33. Considerando apenas as informações apresentadas, é possível afirmar que o valor da “Reserva de 

Lucros” será de: 

A) R$ 15.450,00 

B) R$ 15.950,00 
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C) R$ 16.000,00 

D) R$ 19.000,00 

Gabarito: B 

Cabe recurso! A questão solicita Reserva de Lucro, mas, em nenhum momento ela pede fala que houve 
constituição de reservas! Por esse motivo, ela deve ser anulada!  Para chegarmos ao gabarito, temos que 
fazer a apuração do resultado do exercício, a saber: 

Resultado do Período 

Venda de Mercadorias  R$   44.000,00  

(-) CMV -R$ 25.000,00  

(-) Desconto Financeiro -R$        550,00  

(+) Receita Financeira  R$         500,00  

(-) Despesa com Salários -R$     3.000,00  

Resultado do Período  R$   15.950,00  

Sugestão de Recurso: 

De acordo com a Lei 6404/76 representam Reservas de Lucros as seguintes rubricas: 

As reservas de lucros hoje existentes são as seguintes:  

Reservas de lucros 

Reserva legal 

Reservas estatutárias 

Reservas para contingências 

Reservas de incentivos fiscais 

Reservas de retenção de lucros 

Reserva de lucros a realizar 

Reserva especial para dividendos obrigatórios não distribuídos 

Reserva de prêmio na emissão de debêntures 

A questão solicitou o saldo da Reservas de Lucros, mas não apontou em nenhum momento quanto do lucro 
líquido seria destinado para reservas.  

A douta banca considerou que Reservas de Lucros e Lucro Líquido apurado na Demonstração do Resultado 
são sinônimos, mas isso é um erro crasso. Por não possui resposta correta, a questão deve ser anulada.  
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Mas a questão não possui gabarito correto! 

34.  Considerando apenas as informações apresentadas, o total do Ativo e o total do Patrimônio Líquido 

serão, respectivamente: 

A) R$ 125.000,00 e R$ 104.950,00 

B) R$ 135.950,00 e R$ 120.000,00 

C) R$ 140.950,00 e R$ 129.950,00 

D) R$ 140.950,00 e R$ 135.950,00 

Gabarito: D 

Comentários: 

Fato A 

D - Caixa  R$ 80.000,00 

D - Estoque  R$ 40.000 

C - Capital Social R$ 120.000,00 

Aumento no ativo e no Patrimônio Líquido de R$ 120.000,00 

Fato B 

D - Estoque  R$ 10.000 

C - Fornecedores R$ 10.000,00 

Aumento no ativo e no passivo de R$ 10.000,00 

Fato C  

D - Caixa    R$ 22.000 

D - Clientes    R$ 22.000 

C - Receita de Vendas   R$ 44.000 

Baixa do estoque 

D - CMV    25.000 

C - Estoque    R$ 25.000 
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Tivemos aumento no ativo R$ 19.000 e aumento no PL de R$ 19.000 

Fato D  

D - Bancos     R$ 10.450,00 

D - Desconto Financeiro Concedido  R$ 550,00 

C - Clientes     R$ 11.000,00 

Tivemos aqui diminuição do ativo e do PL de R$ 550,00. 

Fato E 

D - Fornecedores  R$ 5.000,00 

C - Desconto Obtido  R$ 500,00 

C - Caixa   R$ 4.500,00 

Tivemos redução do passivo em 5.000, redução do ativo em 4.500 e aumento no PL em 500 

Fato F 

D - Despesa com Salários 

C - Bancos    R$ 3.000 

Redução do ativo e do PL em 3.000 

Fato G: 

Resultado do Período 

Venda de Mercadorias  R$   44.000,00  

(-) CMV -R$ 25.000,00  

(-) Desconto Financeiro -R$        550,00  

(+) Receita Financeira  R$         500,00  

(-) Despesa com Salários -R$     3.000,00  

Resultado do Período  R$   15.950,00  

Os saldos finais do ativo e do PL ficaram: 

 Saldo Final do Ativo Saldo Final do PL 

  R$             120.000,00   R$       120.000,00  

  R$                10.000,00   R$         19.000,00  

  R$                19.000,00  -R$              550,00  

 -R$                     550,00   R$               500,00  
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 -R$                 4.500,00  -R$           3.000,00  

 -R$                 3.000,00    

Total  R$             140.950,00   R$       135.950,00  

35. Considere as seguintes informações extraídas dos registros contábeis da Cia. Avitar em 31/12/2020: 

Ações de outras Companhias R$ 3.000,00 

Banco Conta Movimento R$ 3.000,00 

Caixa R$ 6.000,00 

Capital R$ 12.000,00 

Despesas pré-operacionais R$ 3.000,00 

Duplicatas a Receber R$ 12.000,00 

Empréstimos bancários curto prazo R$ 7.500,00 

Estoque de mercadorias para revenda R$ 3.000,00 

Financiamento longo prazo R$ 6.000,00 

Fornecedores R$ 6.000,00 

Impostos a Recolher R$ 3.000,00 

Lucros Acumulados R$ 9.000,00 

Estoque de Matérias-Primas R$ 15.000,00 

Estoque de Produtos em Elaboração R$ 6.000,00 

Móveis e utensílios R$ 3.000,00 

Obras de Arte R$ 9.000,00 

Salários a pagar R$ 27.000,00 

Veículos R$ 7.500,00 

Com base nas informações anteriores e após a estruturação correta do Balanço de Pagamentos da Cia. Avitar, 
pode-se afirmar que o Ativo Circulante, o Passivo não Circulante e o Patrimônio Líquido da empresa 
apresentam os respectivos valores: 

A) R$ 33.000,00; R$ 7.500,00; e, R$ 45.000,00 
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B) R$ 25.500,00; R$ 21.000,00; e, R$ 18.000,00 

C) R$ 45.000,00; R$ 6.000,00; e, R$ 21.000,00 

D) R$ 43.500,00; R$ 25.500,00; e, R$ 21.000,00 

Gabarito - recurso 

Pessoal, a classificação correta das contas apresentadas é a seguinte: 

Conta Ativo Circulante Ativo Não Circulante Passivo Circulante Passivo Não Circulante Patrimônio Líquido 

Ações de outras 
companhias    R$                    3.000,00        

Banco conta movimento  R$          3.000,00          

Caixa  R$          6.000,00          

Capital          R$              12.000,00  

Despesas pré-
operacionais (despesas)         -R$                3.000,00  

Duplicatas a Receber  R$        12.000,00          

Empréstimos bancários 
de cp      R$               7.500,00      

Estoque de Mercadorias  R$          3.000,00          

Financiamento de LP        R$                        6.000,00    

Fornecedores      R$               6.000,00      

Impostos a Recolher      R$               3.000,00      

Lucros Acumulados          R$                9.000,00  

Estoque de MP  R$        15.000,00          

Estoque de Produtos em 
elaboração  R$          6.000,00          

Móveis e Utensílios    R$                    3.000,00        

Obras de Arte    R$                    9.000,00        

Salários a Pagar      R$            27.000,00      

Veículos    R$                    7.500,00        

Total  R$        45.000,00   R$                 22.500,00   R$            43.500,00   R$                        6.000,00   R$              18.000,00  

Contudo, não temos resposta correta. Aparentemente a banca considerou gastos pré-operacionais no 
diferido, vejam: 

Conta Ativo Circulante Ativo Não Circulante Passivo Circulante Passivo Não Circulante Patrimônio Líquido 

Ações de outras 
companhias    R$                    3.000,00        

Banco conta movimento  R$          3.000,00          

Caixa  R$          6.000,00          

Capital          R$              12.000,00  
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Despesas pré-
operacionais (despesas)    R$                    3.000,00       R$                             -    

Duplicatas a Receber  R$        12.000,00          

Empréstimos bancários 
de cp      R$               7.500,00      

Estoque de Mercadorias  R$          3.000,00          

Financiamento de LP        R$                        6.000,00    

Fornecedores      R$               6.000,00      

Impostos a Recolher      R$               3.000,00      

Lucros Acumulados          R$                9.000,00  

Estoque de MP  R$        15.000,00          

Estoque de Produtos em 
elaboração  R$          6.000,00          

Móveis e Utensílios    R$                    3.000,00        

Obras de Arte    R$                    9.000,00        

Salários a Pagar      R$            27.000,00      

Veículos    R$                    7.500,00        

Total  R$        45.000,00   R$                 25.500,00   R$            43.500,00   R$                        6.000,00   R$              21.000,00  

Sugestão de Recurso. 

Para chegarmos ao gabarito da banca, deveríamos considerar despesas pré-operacionais como Ativo 
Diferido, mas esse grupo foi extinto da Contabilidade. 

Segundo a redação anterior da Lei 6.404/76, o diferido era subgrupo do ativo, nos seguintes termos: 

V – no diferido: as despesas pré-operacionais e os gastos de reestruturação que 
contribuirão, efetivamente, para o aumento do resultado de mais de um exercício social 
e que não configurem tão-somente uma redução de custos ou acréscimo na eficiência 
operacional; (Redação dada pela Lei nº 11.638,de 2007). 

Eram contas classificadas no diferido: 

- Gasto com pesquisa e desenvolvimento de novos produtos; 
- Gastos com reorganização societária; 
- Gastos com reestruturação; 
- Gastos pré-operacionais. 

Ainda, de acordo com o mesmo artigo, parágrafo 3º, os recursos aplicados no ativo diferido serão 
amortizados periodicamente, em prazo não superior a 10 (dez) anos, a partir do início da operação normal 
ou do exercício em que passem a ser usufruídos os benefícios deles decorrentes, devendo ser registrada a 
perda do capital aplicado quando abandonados os empreendimentos ou atividades a que se destinavam, ou 
comprovado que essas atividades não poderão produzir resultados suficientes para amortizá-los. 
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Atualmente esses gastos com despesas pré-operacionais devem ser classificados no resultado como 
despesas, de acordo com o CPC 04 - Ativo Intangível: 

Exemplos de outros gastos a serem reconhecidos como despesa quando incorridos: (a) gastos com 
atividades pré-operacionais destinadas a constituir a empresa (ou seja, custo do início das operações), 
exceto se estiverem incluídas no custo de um item do ativo imobilizado, conforme Pronunciamento Técnico 
CPC 27 - Ativo Imobilizado. 

Por não possui gabarito correto, a questão deve ser anulada. 

36. Diógenes, jovem empreendedor, abriu uma pequena empresa para a comercialização de máquinas 

perfuratrizes. No primeiro ano, a empresa realizou as seguintes operações: 

a) Aquisição de 10 máquinas, de mesmo modelo, pelo valor unitário de R$ 8.500,00; 

b) Venda das 10 máquinas pelo valor de R$ 15.000,00 cada; 

c) À época da comercialização das máquinas, para reposição do estoque, seriam necessários R$ 100.000,00; 

d) Entre a aquisição (estoque original) e a venda das máquinas, a taxa de inflação registrada foi de 10%. 

Tendo por base as informações disponibilizadas anteriormente e os conceitos de Capital e Manutenção de 
Capital de uma entidade, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 

( ) Considerando o conceito de Capital Físico operacional, o custo das máquinas negociadas, a ser considerado 
para mensuração do lucro, seria de R$ 100.000,00. 

( ) Se Diógenes estiver preocupado em manter o capital nominal, deve focar sua atenção no conceito de 
Capital Financeiro, que diz respeito à Receita com Vendas, R$ 150.000,00, e no Custo de Mercadorias 
Vendidas original que é de R$ 85.000,00. De acordo com esse conceito, o poder aquisitivo geral da empresa, 
resultante da negociação das máquinas, será de R$ 65.000,00. 

( ) Sob a ótica do conceito de Manutenção de Capital Físico, a empresa de Diógenes não auferiu lucro, haja 
vista que a sua capacidade operacional no final do período é inferior à capacidade operacional do início do 
período, quando considerados o Custo de Mercadorias Vendidas ao preço corrente e o ajuste inflacionário 
do capital de origem. 

A sequência está correta em 

A) F, F, V. 

B) V, V, F. 

C) V, F, F. 

D) F, V, V. 
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Comentários: 

O conceito financeiro de capital é adotado pela maioria das entidades na preparação de suas demonstrações 
contábeis. De acordo com o conceito financeiro de capital, tal como o dinheiro investido ou o seu poder de 
compra investido, o capital é sinônimo de ativo líquido ou patrimônio líquido da entidade. Por outro lado, 
segundo o conceito físico de capital, o capital é considerado como a capacidade produtiva da entidade 
baseada, por exemplo, nas unidades de produção diária.  

Em síntese: 

- Capital Financeiro → Ativo líquido ou patrimônio líquido. 

- Capital Físico → Capacidade produtiva ou operacional da entidade.  

O conceito de manutenção do capital físico era muito importante na época da inflação alta. Vejamos o que 
a questão apresentou para apresentar o conceito: 

Suponha que uma determinada empresa seja constituída com 100.000 de Capital Social, para comercializar, 
máquinas. O capital social foi integralizado em dinheiro. No primeiro mês, a empresa compra 10 máquinas 
pelo valor 85.000 reais. 

Balanço Inicial 

Ativo Passivo 

Caixa  15.000   

Estoques   85.000 Patrimônio Líquido 

  Capital Social 100.000 

Durante o mês, a empresa vende as máquinas por 150.000 à vista.  

Quando vai comprar outras unidades da mesma máquina, o preço subiu para 100.000.   

Balanço no final do mês 

Ativo Passivo 

Caixa  65.000   

Estoques   100.000 Patrimônio Líquido 

  Capital Social  100.000 
  Resultado do exercício 165.000 

Demonstração do Resultado 

Venda   150.000 

CMV   (85.000) 

Lucro Bruto  65.000 

Sob a ótica de manutenção do capital financeiro, a empresa apurou um lucro de 65.000. 

Seu ativo, que era de 100.000, passou para 165.000. Este resultado bate com o lucro contábil, que também 
foi de 65.000.  

Entretanto, se considerarmos a manutenção do capital físico, o resultado muda um pouco.  
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No início do mês, a empresa possuía máquinas e 15.000 em caixa. No final do mês, após a venda e a compra 
de nova unidade, a empresa possui estoques e 65.000 em caixa. O lucro pelo conceito de capital físico foi de 
65.000 - 15.000 = R$ 50.000,00 

Naturalmente, com inflação baixa, não deve ocorrer nenhuma mudança de preço tão drástica, mas o 
conceito de manutenção do capital físico permanece. 

Vamos analisar as alternativas: 

( ) Considerando o conceito de Capital Físico operacional, o custo das máquinas negociadas, a ser considerado 
para mensuração do lucro, seria de R$ 100.000,00. 

Correto, para apuração do lucro pelo conceito de capital físico, temos que considerar o custo de reposição, 
conforme apresentamos no exemplo acima.  

( ) Se Diógenes estiver preocupado em manter o capital nominal, deve focar sua atenção no conceito de 
Capital Financeiro, que diz respeito à Receita com Vendas, R$ 150.000,00, e no Custo de Mercadorias 
Vendidas original que é de R$ 85.000,00. De acordo com esse conceito, o poder aquisitivo geral da empresa, 
resultante da negociação das máquinas, será de R$ 65.000,00. 

Errado, ERRADO, este é o aumento do poder aquisitivo geral da empresa. É o lucro pelo conceito de Capital 
Financeiro. O poder aquisitivo geral é a capacidade financeira, que será de 150.000 ou mais, a depender do 
valor do Capital Social inicial. 

( ) Sob a ótica do conceito de Manutenção de Capital Físico, a empresa de Diógenes não auferiu lucro, haja 
vista que a sua capacidade operacional no final do período é inferior à capacidade operacional do início do 
período, quando considerados o Custo de Mercadorias Vendidas ao preço corrente e o ajuste inflacionário 
do capital de origem.  Errado, a empresa auferiu lucro pelo conceito de manutenção de capital físico, pois 
vendeu por R$ 150.000 mercadorias podem ser repostas por R$ 100.000,00.  

Gabarito: C 

37. Márcio é contador de uma grande empresa. Ao final de todos os exercícios sociais, além das 

demonstrações contábeis e demais relatórios obrigatórios, elabora, também, demonstrativo com os 

indicadores de liquidez, endividamento e atividades. Ao final do exercício de 2020, percebeu que o 

indicador de liquidez seca estava muito baixo em relação aos exercícios anteriores, o que foi causado 

pela redução do valor dos estoques em virtude do lançamento de produto similar e de qualidade 

superior por um concorrente. Sabendo-se que a alta administração aguarda os relatórios para tomada 

de decisões e planejamento, qual é a atitude correta de Márcio de acordo com a NBC PG 01 – Código 

de Ética Profissional do Contador? 

A) Apresentar à alta administração todas as informações e os fatos contábeis ocorridos, ainda que negativos. 

B) Não reportar o caso dos estoques em seus relatórios e retirar o indicador de liquidez seca para apresentar 
o esperado pela administração. 
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C) Divulgar apenas a informação relevante que atenda aos interesses da alta administração e que possa 
influenciar suas 

análises e planejamento. 

D) Sendo o interesse da administração em não evidenciar dados que possam demonstrar a fragilidade da 
empresa, Márcio deve omitir a queda da liquidez seca. 

Gabarito: A 

A questão requer do candidato, conhecimentos sobre a NBC PG 01 (R1) – Código de Ética Profissional do 
Contador, mais precisamente dos deveres que cabe a cada profissional, no âmbito de sua função. Senão, 
vejamos. 

Primeiramente, vejamos o comando da questão. 

“Márcio é contador de uma grande empresa. Ao final de todos os exercícios sociais, além das demonstrações 
contábeis e demais relatórios obrigatórios, elabora, também, demonstrativo com os indicadores de liquidez, 
endividamento e atividades. Ao final do exercício de 2020, percebeu que o indicador de liquidez seca estava 
muito baixo em relação aos exercícios anteriores, o que foi causado pela redução do valor dos estoques em 
virtude do lançamento de produto similar e de qualidade superior por um concorrente. Sabendo-se que a 
alta administração aguarda os relatórios para tomada de decisões e planejamento” 

Vejamos, agora, o que dispõe a NBC PG 01. 

4. São deveres do contador: 

[...] 

(i) comunicar, desde logo, ao cliente ou ao empregador, em documento reservado, 
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; 

Ora, Márcio deverá comunicar para a alta administração, a situação controversa que a entidade está, a fim 
de evitar tomada de decisão errônea por parte dos administradores no planejamento da empresa. Diante 
desses fatos, a alternativa que condiz com a NBC PG 01, será a letra A, da qual transcrevemos abaixo. 

A) (CORRETA) Apresentar à alta administração todas as informações e os fatos contábeis ocorridos, ainda 
que negativos. 

38. João concluiu o curso de Bacharelado em Ciências Contábeis reconhecido pelo Ministério da Educação, 

na Universidade Federal de Minas Gerais, em julho de 2018. Nesse mesmo ano obteve aprovação no 

Exame de Suficiência e fez seu registro no Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais 

(CRCMG), estado onde reside, em dezembro de 2018. Durante o ano de 2019 ele não exerceu a 

profissão de contador ou quaisquer atribuições privativas dos profissionais da contabilidade ou 

atividades compartilhadas. Em março de 2020 recebeu uma carta de cobrança administrativa do 
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CRCMG, informando a inexistência de liquidação do débito referente à anuidade de 2019 em seus 

registros, propondo um acordo para a quitação dos débitos e informando que, por disposições legais, 

o CRCMG, gradativamente, adotará as providências exigidas em relação aos devedores, como inscrição 

em dívida ativa e Cadin, Protesto Extrajudicial e cobrança judicial do débito. Considerando a situação 

hipotética, é correto afirmar que o CRCMG: 

A) Pode cancelar o registro de João, ficando o mesmo impedido de exercer a profissão em qualquer 
momento. 

B) Agiu de forma ilícita, pois não pode efetuar a cobrança de anuidade sem que João tenha exercido 
efetivamente a profissão. 

C) Não poderá tomar qualquer medida para o recebimento da dívida mesmo que João ignore a cobrança e 
não efetue a quitação do débito. 

D) Agiu de forma lícita, sendo que o débito é legítimo e João deve quitá-lo, pois a anuidade é cobrada em 
função do registro e não pelo efetivo exercício da profissão. 

Gabarito: D - RECURSO 

A questão exigiu do candidato, conhecimento da Lei n.º 12.514/2011 (Contribuições aos Conselhos 
Profissionais) e da Resolução CFC n.º 1.545/2018 (Cobrança dos Conselhos Regionais de Contabilidade), 
senão vejamos. 

Segundo a Lei n.º 12.545/2011 

Art. 5º O fato gerador das anuidades é a existência de inscrição no conselho, ainda que por tempo limitado, 
ao longo do exercício. 

Segundo a Resolução CFC n.º 1.545/2018 

Art. 11. Caberá aos CRCs adotar as medidas pertinentes para encaminhamento das certidões de dívida ativa 
para protesto extrajudicial por falta de pagamento, conforme previsto no Capítulo IV desta Resolução. 

Portanto, o gabarito para esta questão é apresentado na alternativa D. Contudo, a questão extrapola o edital 
previsto para o Exame de Suficiência, cabendo, aos candidatos, impetrar recursos para anular a questão. 

GABARITO PRELIMINAR: D 

GABARITO PROPOSTO: ANULAÇÃO 
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39. A contabilidade é uma ciência social aplicada, sendo fortemente influenciada no ambiente em que 

atua. O profissional contábil aceita riscos e assume responsabilidades de agir no interesse público. Em 

relação a tal afirmação, o profissional contábil: 

A) Não deve agir no interesse público. 

B) Deve agir primeiramente no seu interesse individual. 

C) Não deve agir somente em virtude dos interesses do contratante. 

D) Deve agir somente de acordo com as necessidades do contratante. 

Comentários: Gabarito: C 

A questão cobrou entendimento, do candidato, da NBC PG 100 - Cumprimento Do Código, dos Princípios 
Fundamentais e da Estrutura Conceitual, senão vejamos. 

100.1A1 Uma marca característica da profissão contábil é a aceitação da responsabilidade de agir no 
interesse público. A responsabilidade do profissional da contabilidade não é exclusivamente a de 
satisfazer às necessidades do cliente ou da organização empregadora em particular. 

Diante do fato narrado, o profissional não deve agir em prol do cliente ou contratante, satisfazendo suas 
maneiras e necessidades particulares. 

40. Ana e Paulo são sócios em uma empresa de serviços contábeis em um município com 60.000 

habitantes. Em decorrência da pandemia tiveram perda de clientes e a inadimplência elevada. Para 

enfrentar tal situação resolveram utilizar uma estratégia de marketing mais agressiva e divulgaram o 

seguinte anúncio pela internet e no jornal municipal: “Escritório Ana & Paulo: o melhor da cidade! 

Profissionais altamente capacitados e com maior nível de excelência na cidade, o único com os 

melhores serviços para a geração de informações contábeis que irão auxiliar na gestão do seu negócio 

com preços imbatíveis. Durante este mês, qualquer empresa que se tornar cliente terá os honorários 

fixados em apenas 1/2 salário mínimo, além de cobrir qualquer oferta. Estamos esperando o seu 

contato!” Considerando o disposto na NBC PG 01 – Código de Ética Profissional do Contador, é correto 

afirmar que Ana e Paulo: 

A) Estão corretos ao tentar elevar o seu faturamento, independentemente se uma das formas apresentada 
aos clientes é a redução dos honorários. 

B) Devem efetuar a comparação com outros escritórios, pois é uma maneira de desmerecer os concorrentes 
e se apresentar como o melhor para atender. 

C) Estão praticando a mercantilização dos serviços contábeis e o aviltamento dos honorários, pois estes 
devem ser calculados considerando diferentes elementos. 
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D) Estão corretos em exaltar o seu trabalho e a capacitação do escritório, evidenciando que possuem 
melhores profissionais que os demais da cidade, para atrair clientes. 

Gabarito: Comentários C 

A questão requeria do candidato, conhecimentos sobre a NBC PG 01 (R1) – Código de Ética Profissional do 
Contador, senão vejamos. 

Conforme o comando da questão, Ana e Paulo agiram em desconformidade com o código de ética da classe 
contábil, infringindo o item 11 e 12, segundo o comando da questão, do qual, redigimos abaixo. 

“Escritório Ana & Paulo: o melhor da cidade! Profissionais altamente capacitados e com maior nível de 
excelência na cidade, o único com os melhores serviços para a geração de informações contábeis que irão 
auxiliar na gestão do seu negócio com preços imbatíveis. Durante este mês, qualquer empresa que se tornar 
cliente terá os honorários fixados em apenas 1/2 salário mínimo, além de cobrir qualquer oferta. Estamos 
esperando o seu contato!” 

Vejamos o teor da NBC PG 01 

11. A publicidade, em qualquer modalidade ou veículo de comunicação, dos serviços contábeis, deve primar 
pela sua natureza técnica e científica, sendo vedada a prática da mercantilização. 

12. A publicidade dos serviços contábeis deve ter caráter meramente informativo, ser moderada e discreta. 

Perceba, a publicidade não agiu de forma informativa, moderada e discreta, sendo a sua prática, uma forma 
de mercantilização, como relatado pelo comando da questão. Nesse sentido, Ana e Paulo, praticaram a 
mercantilização dos serviços contábeis. 

 

41. Em uma situação hipotética, considere que a Sociedade Empresária AMPLA possui 60% de ações da 

Sociedade Empresária SIGA. Tais empresas apresentaram seus balanços (em R$ reais) para fins de 

consolidação, conforme a seguir: 
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De acordo com as informações apresentadas anteriormente e, sabendo que Sociedade Empresária AMPLA 
não tem outros investimentos e, ainda, que não houve lucro não realizado nas transações entre as duas 
empresas, assinale a alternativa que contém o valor do ativo não circulante consolidado. 

A) R$ 144.000,00 

B) R$ 145.000,00 

C) R$ 199.000,00 

D) R$ 289.000,00 

Gabarito: Letra B 

Para encontrarmos o ativo não circulante consolidado, temos que somar os dois grupos e eliminar os saldos 
intragrupo: 

109. 000 + 9.000 – 54.000 = 145.000 

 

42. Determinada Sociedade Empresária apresentou em seu Balanço Patrimonial: Disponibilidades de R$ 

2.600,00, Imobilizado de R$ 6.000,00, Empréstimos a Pagar de R$ 4.770,00 e Capital Social de R$ 

3.830,00. No mês de janeiro de 2020, foram realizadas as seguintes operações: 

1. Compra de um veículo por R$ 1.000,00, pagando 10% de entrada e o restante parcelado; 

2. Venda de um veículo por R$ 4.000,00 à vista, valor líquido da perda de 20% na operação. 

Após as operações e com as informações apresentadas anteriormente, pode-se afirmar que essa Sociedade 
Empresária apresentou: 

A) Prejuízo de R$ 5.000,00. 

B) Ativo total de R$ 6.600,00. 

C) Passivo exigível de R$ 1.870,00. 

D) Patrimônio líquido de R$ 2.830,00. 

Gabarito:D 

Comentários: 

Primeiramente vamos realizar a contabilização da aquisição de um veículo, bem tranquilo o lançamento. 

1.COMPRA DO VEÍCULO 
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DÉBITO: Veículos ( + ANC)     R$ 1.000,00 

CRÉDITO: Caixa ( - AC)    R$    100,00 

CRÉDITO: Financiamentos a Pagar (+ PC)  R$    900,00 

Aqui está o pulo do gato da questão. Note que não há evidências do valor contábil do veículo, logo não há 
como dizer por qual valor devemos baixá-lo, mas vamos aos cálculos. 

Valor de venda: R$ 4.000,00 

Valor Contábil:  R$       X 

Prejuízo:  0,2 X 

Logo, temos que: 

R$ 4.000,00 = 0,2 X 

0,8 X = R$ 4.000,00 

X = R$ 4.000,00 / 0,8 

X = 5.000,00 

A partir de agora, podemos realizar o lançamento de baixa desse veículo 

2. VENDA DE VEÍCULO 

DÉBITO: Caixa (+ AC)      R$ 4.000,00 

DÉBITO: Perda com Alienação de Veículos (- PL)  R$ 1.000,00 

CRÉDITO: Veículos (- ANC)     R$ 5.000,00 

A partir dos lançamentos efetuados, vamos a elaboração do balanço patrimonial. 

Ativo Total: R$ 2.600,00 + R$ 6.000,00 + R$ 1.000,00 – R$ 100,00 + R$ 4.000,00 – R$ 5.000,00 = R$ 8.500,00 

Passivo Exigível: R$ 4.770,00 + R$ 900,00 = R$ 5.670,00 

Passivo Não Exigível: R$ 3.830,00 – R$ 1.000,00 = R$ 2.830,00   

Vejamos as alternativas. 

A) Prejuízo de R$ 5.000,00. 

ERRADO. O prejuízo foi de R$ 1.000,00 pela perda na alienação de veículos. 
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B) Ativo total de R$ 6.600,00. 

ERRADO. O ativo total monta em R$ 8.500,00. 

C) Passivo exigível de R$ 1.870,00. 

ERRADO. O exigível apresenta-se em R$ 5.670,00. 

D) Patrimônio líquido de R$ 2.830,00. 

CORRETO. Esse é o gabarito, veja que o saldo de R$ 1.000,00 decorrente da perda, impacta negativamente 
o PL da entidade, no qual resulta em R$ 2.830,00 (R$ 3.830,00 – R$ 1.000,00) 

43. Determinada Sociedade Empresária apresentou, no mês de maio de 2020, as seguintes operações: 

1. Integralização de Capital Social no valor de R$ 500,00 no Banco Alfa; 

2. Compra a prazo, pagamento em 3 parcelas mensais de terreno – R$ 100,00; 

3. Compra à vista de móveis e utensílios – R$ 200,00; 

4. Pagamento de 50% da dívida referente à compra do terreno; 

5. Compra de mercadorias para revenda por R$ 150,00 a prazo; 

6. Obtenção de um empréstimo bancário de curto prazo no valor de R$ 300,00 com depósito no Banco Alfa; 

7. Aumento de capital social com um veículo no valor de R$ 80,00; 

8. Compra de um caminhão no valor de R$ 170,00 à vista; 

9. Pagamento da 1ª parcela do empréstimo no valor R$ 30,00; 

10. Compra de mercadorias para revenda no valor de R$ 5,00 à vista; 

11. Pagamento de 1/3 da dívida referente ao item 5. 

De acordo com as informações apresentadas anteriormente, o valor total do ativo, considerando a NBC TG 
– Estrutura 

Conceitual e a NBC TG 26 (R5) – Apresentação das Demonstrações Contábeis, é de: 

A) R$ 920,00 

B) R$ 1.000,00 

C) R$ 1.030,00 
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D) R$ 1.080,00 

Gabarito: B 

Fato  Saldo  Efeito no Ativo 

1  R$           500,00  Aumento 

2  R$           100,00  Aumento 

3  R$                     -    Nulo 

4 -R$             50,00  Diminuição 

5  R$           150,00  Aumento 

6  R$           300,00  Aumento 

7  R$              80,00  Aumento 

8  R$                     -    Nulo 

9 -R$             30,00  Diminuição 

10  R$                     -    Nulo 

11 -R$             50,00  Diminuição 

Saldo Final  R$        1.000,00    

 

44. Sobre a Resolução CFC nº 1.328/2011, que dispõe sobre a Estrutura das Normas Brasileiras de 

Contabilidade, assinale a afirmativa INCORRETA. 

A) Para identificar uma Norma Brasileira de Contabilidade é utilizada a sigla NBC, seguida das letras, 
numeração específica em cada agrupamento, seguido de hífen e denominação. 

B) Uma Norma Brasileira de Contabilidade teve parte de seu conteúdo alterado. Nesse caso, um documento 
chamado “Revisão NBC”deve ser editado, seguido da numeração inicial 01 e seguintes. 

C) Uma Norma específica foi elaborada com o objetivo de esclarecer matérias de natureza contábil, contendo 
procedimentos a serem observados, considerando os interesses da profissão e as demandas da sociedade; 
esta Norma denomina-se Comunicado Técnico. 

D) Entre as Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas têm-se as de Auditoria Governamental – NBC TAG, 
que são aquelas aplicadas à Auditoria Governamental convergentes com as Normas emitidas pela 
Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI). 

Gabarito: D 

Entre as Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas têm-se as de Auditoria Governamental – NBC TAG, 
que são aquelas aplicadas à Auditoria Governamental convergentes com as Normas Internacionais de 
Auditoria Governamental emitidas pela Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(INTOSAI). 

Já está revogada, art. 4, IX da Resolução 1.328/2011 
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Alternativa A está no art. 7, I 

Alternativa C está no Art. 6 da Resolução 1.328/2011 

Alternativa B está no art. 7-A, II 

 

45. Considere um grupo econômico composto por três empresas: A, B e C. A empresa A é controladora e 

possui 100% das participações societárias de B e C. As referidas empresas apresentam os seguintes 

Balanços Patrimoniais individualizados: 

 

O auditor Spinelli, ao finalizar os serviços de auditoria, verificou que o Balanço Patrimonial de referido grupo 
econômico foi corretamente consolidado e, portanto, apresentava os seguintes valores: 
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Comentários: 

Passo 1: Eliminar os investimentos nas controladas contra o PL Consolidado  

D- Pl Consolidado  11.500 (7.000 + 4.500) 

C - Investimento - Investida B 7.000 

C - Investimento - Investida C 4.500 
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Aqui já poderíamos eliminar as alternativas que tivessem saldo nas contas de Investimento - Investida B e/ou 
Investimento - Investida 4.500. E encontraríamos a letra A como gabarito. 

Passo 2: Eliminar as transações intragrupo. 

D - Contas a pagar - intercompanhias 5.000  

C- Contas a receber - intercompanhias 5.000 

 

Gabarito:  A 

 

46.  

Antônio Pedro, auditor contábil experiente, extremamente sistemático e correto na execução de seus 
trabalhos, foi contratado para auditar as demonstrações contábeis de um grupo econômico composto por 
três empresas: Arvoré (Controladora), Blory (Controlada) e Confy (Controlada). Examinando a documentação 
disponibilizada a exames, Antônio 

Pedro registrou as seguintes observações: 

a) A empresa Arvoré possui 100% das participações societárias nas empresas controladas; 

b) As Demonstrações do Resultado das três empresas, de forma individualizada, estavam corretamente 
elaboradas e apresentaram os seguintes resultados: 
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Analisando os resultados obtidos com a Consolidação das Demonstrações dos Resultados das empresas que 
compõem 

o grupo econômico, Antônio Pedro se deparou com os seguintes números: 

• Lucro Bruto: R$ 37.600,00; 

• Despesas/Receitas Operacionais: (R$ 4.650,00); 

• Lucro Líquido do Exercício: R$ 32.950,00. 

Considerando os resultados apresentados na Demonstração do Resultado Consolidada, Antônio Pedro 
chegará à seguinte 

conclusão: 

A) O valor apresentado para Despesas/Receitas Operacionais é resultante de correta consolidação. 

B) O valor das Despesas/Receitas Operacionais, após a devida consolidação, deveria ser de R$ 11.680,00. 

C) O Lucro Líquido do Exercício, após a devida consolidação, está equivocado, pois o valor correto é R$ 
26.450,00. 

D) Os valores apresentados para Lucro Bruto e Lucro Líquido do Exercício na Demonstração do Resultado 
Consolidada estão corretos. 

Comentários: 

Nesse quesito vamos recorrer ao item 20 do CPC 36: 

20. Os saldos, transações, receitas e despesas intragrupo (entre as entidades do grupo 
econômico), devem ser eliminados. 

Note-se que só temos o Ganho de Equivalência Patrimonial e ele será eliminado. Observe a seguinte tabela: 

Conta ARVORE BLORY CONFY Subtotal Débito Crédito Consolidado 

Lucro Bruto 37.600 5.500 2.900  
  

37.600 

Despesas/Receitas Operacionais -4650 
 

200  
 

6.500 (11.150) 

Despesas Gerais e Administrativas  (11.010) (510) (160) (11.680)   (11.680) 

Resultado de Equivalência Patrimonial 6.500 0 0 6.500 6.500  0 

Resultado Financeiro 510 10 10 530   530 

Lucro Líquido do Exercício 32950 5.000 1.500 39.400 
  

26.450 

O Lucro Líquido do Exercício, após a devida consolidação, está equivocado, pois o valor correto é R$ 
26.450,00. 

Gabarito: C  
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47. Em janeiro de 2021, João Perito foi nomeado para a apuração de haveres da empresa SS Ltda., tendo 

a perícia o objetivo de determinar o valor do Patrimônio Líquido, para fins de pagamento dos haveres 

ao sócio minoritário Luiz de Souza, que detém 20% das quotas do capital da empresa e está se retirando 

da mesma. Durante os procedimentos, foi constatado que: 

De acordo com o contrato social da empresa, a distribuição dos lucros é proporcional ao capital social; 

• O sócio citado já integralizou totalmente a sua participação no capital social; 

• Não há saldo de pró-labore a receber em favor do sócio; 

• Não há outros créditos ou débitos a receber e/ou a pagar do sócio; 

• O Balanço Patrimonial elaborado em 31/12/2020 apresentava os seguintes saldos: 

 

Não foram encontrados registros contábeis dos seguintes itens: Despesas diversas (água, luz, outras) 
referentes ao exercício de 2020 a serem pagas em 2021 – R$ 1.000,00; Provisão de férias com 1/3 
constitucional e os respectivos encargos sociais referentes ao exercício de 2020 – R$ 500,00; Venda realizada 
à vista durante o exercício de 2020 – R$ 5.000,00; Baixa de estoque em 2020 referente à venda não 
contabilizada – R$ 2.000,00; 

• Os demais elementos ativos e passivos estão corretamente classificados e avaliados. 

Considerando somente as informações apresentadas no laudo, o perito concluirá que os haveres do sócio 
Luiz de Souza, em 31/12/2020, na empresa SS Ltda., correspondem a: 

A) R$ 21.000,00 

B) R$ 21.300,00 

C) R$ 23.000,00 

D) R$ 23.600,00 

Comentários: 
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Gabarito: B 

Questão que trata de apuração de haveres: 

O saldo inicial do Patrimônio Líquido é de R$ 115.000, agora, temos que fazer os ajustes no balanço de 
determinação: 

PL Inicial  R$   115.000,00  

(-) Despesas Diversas -R$       1.000,00  

(-) Provisão de Férias -R$           500,00  

(+) Venda Realizada  R$        5.000,00  

(-) Baixa do Estoque -R$       2.000,00  

PL ajustado  R$   116.500,00  

Haveres de Luiz (20%)  R$     23.300,00  

48. Em um litígio entre sócios por suspeita de irregularidades foi nomeado um perito contábil para 

subsidiar a constatação de uma possível fraude contábil relacionada a funcionários fantasmas na folha 

de pagamento dentro de um prazo estabelecido. Porém, foi recusado porque a empresa investigada 

pertencia a um inimigo ideológico. Tendo sido aceita a impugnação, o perito contábil foi afastado sem 

que terminasse o seu trabalho e, para o seu lugar, foi nomeado outro. 

Sabe-se que o perito contábil já havia recebido os valores pelo trabalho não realizado e, passados quinze 
dias, constatou-se a não devolução dos referidos valores. Neste caso, é correto afirmar que o perito contábil 
pode incorrer na seguinte pena: 

A) Os valores serão ressarcidos pelo novo perito. 

B) Ficará isento do pagamento dos valores recebidos. 

C) Ser impedido de atuar como perito por cinco anos. 

D) Terá mais quinze dias para ressarcir os valores recebidos. 

Gabarito: C 

O art. 468 § 2º o perito substituído restituirá, no prazo de 15 (quinze) dias, os valores recebidos pelo trabalho 
não realizado, sob pena de ficar impedido de atuar como perito judicial pelo prazo de 5 (cinco) anos. 

O texto a seguir deverá ser utilizado para responder às questões 49 e 50. Leia-o atentamente. 

De tempos em tempos a humanidade passa por situações que funcionam como marcos disruptivos e, 
certamente, a pandemia do novo coronavírus é um deles. Essa crise sanitária sem precedentes tem 
funcionado como um catalisador e vem para acelerar e consolidar tendências como o trabalho remoto e a 
educação a distância. Neste aspecto, certas mudanças contábeis que já estavam em curso agora se 
antecipam e se tornam mais claras, tendo em vista que o segmento é a linha de 
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frente das transformações sofridas pelo empreendedorismo. (Disponível em: 
https://www.robertodiasduarte.com.br/tendencias-da-contabilidade-no-mundo-pos-covid-19/. 
Fragmento.) 

49. Acerca de alguns aspectos linguísticos observados no texto, leia as afirmativas a seguir. 

I. A expressão “educação a distância” dispensa o uso do acento grave, indicador de crase por se tratar de 
uma locução verbal de modo. 

II. A substituição de “tendo em vista que” por “já que” manteria o sentido do trecho sem que houvesse 
prejuízo para a correção gramatical. 

III. O acréscimo de vírgula antecedendo a expressão “pelo empreendedorismo” permitiria o destaque do 
agente da passiva, mantendo a correção gramatical. 

IV. O termo destacado no fragmento anterior introduz oração subordinada adjetiva, referenciando 
substantivo da oração principal e estabelecendo a coesão entre as orações. 

Está correto o que se afirma apenas em 

A) I e III. 

B) II e III. 

C) II e IV. 

D) I, II e III. 

Comentários: 

I – Item incorreto. A expressão “a distância” só terá acento indicativo de crase se estiver determinada por 
um valor. 

Ex.: Minha casa fica à distância de 3 quilômetros daqui. 

Além disso, o item afirma se tratar de uma locução verbal, mas nenhuma das palavras que compõem 
“educação a distância” pertence à classe dos verbos.  

II – Item correto. A expressão “tendo em vista que” possui valor semântico de causa assim como a locução 
“já que”. Portanto, a substituição não traria prejuízo para a correção gramatical. 

III – Item incorreto. Não pode haver vírgula entre o verbo e o agente da passiva. 

IV – Item correto. O “que” é um pronome relativo que retoma “situações” e introduz a oração subordinada 
adjetiva “que funcionam como marcos disruptivos”.  

Gabarito: letra C 
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50.  

 

Considerando as falas dos personagens da charge anterior, assinale a alternativa correta. 

A) A resposta de Adelaide ao chefe demonstra ironia em seu enunciado formado por duas orações 
complementares. 

B) O emprego do vocábulo “coisa” por Adelaide demonstra que a personagem não domina as regras 
gramaticais da língua portuguesa. 

C) Na fala do chefe, é possível observar o emprego de um verbo transitivo indireto acrescido de um verbo na 
forma nominal gerúndio. 

D) O humor da tira baseia-se na interpretação incorreta de um dos interlocutores, ainda que 
propositadamente, acerca do sentido estabelecido pela locução verbal “andei pensando”. 

Gabarito: letra D 

A – Incorreto. para haver oração, precisa haver verbo. Não há verbo na fala da personagem. 

B – Incorreto. O emprego desse vocábulo indica apenas um grau de informalidade, e não a falta de domínio 
de regras gramaticais. 

C – Incorreto. “Andei pensando” é uma locução verbal. O verbo principal (“pensando") é intransitivo. 

D – Correto. O humor da tirinha baseia-se na interpretação da locução verbal como dois verbos 
independentes (plenos), expressando duas ações simultâneas: andar e pensar 
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ATÉ A PRÓXIMA 

 

É isso, pessoal! Que trabalheira, não é mesmo? Mas valeu a pena, pois esse material vai ajudar muito nos 
seus estudos! Aproveitem da melhor maneira possível, estudando e resolvendo as questões.  

Até a próxima! 

 

Prof. Julio Cardozo 
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