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APRESENTAÇÃO 
Olá, pessoal, nós somos o Estratégia CFC e temos orgulho de já ter ajudado milhares de alunos a serem 
aprovados no Exame de Suficiência e espero que você seja mais um deles. Reunimos nesse Ebook um tema 
importante: Legislação e Ética Profissional Espero que gostem! 

Equipe de Professores do Estratégia CFC (@estrategiacfc) 

Telegram: https://t.me/estrategiaCFC 

ROTEIRO DE REVISÃO E PONTOS DO ASSUNTO QUE 

MERECEM DESTAQUE 

NORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE - NBC PG 01 

O Código de Ética do Profissional da Contabilidade apresenta os seguintes pontos:  

 

Observação: a NBC PG 01 revogou a Resolução CFC nº 803/96 que aprovava o Código de 
Ética do Contador.  

NBC PG 01

Objetivo

Deveres, vedações e 
permissibilidades 

Valor e publicidade 
dos serviços 
profissionais

Deveres em relação 
aos colegas e à classe 

Penalidades

Disposições gerais
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Objetivo  

1. Esta Norma tem por objetivo fixar a conduta do contador, quando no exercício da 
sua atividade e nos assuntos relacionados à profissão e à classe.  

2. A conduta ética do contador deve seguir os preceitos estabelecidos nesta Norma, 
nas demais Normas Brasileiras de Contabilidade e na legislação vigente.  

3. Este Código de Ética Profissional do Contador se aplica também ao técnico em 
contabilidade, no exercício de suas prerrogativas profissionais. 

Dos Deveres, Das Proibições e Permissibilidades 

Resumindo as informações acima, são deveres do profissional da contabilidade: 

DEVERES 
Zelo, diligência, honestidade e capacidade técnica 
Guardar sigilo (salvo exceções legais) 
Zelar pela competência 
Comunicar aos clientes/empregadores circunstâncias relevantes 
Inteirar-se das circunstâncias 
Renunciar: 
Caso falte confiança por parte do cliente/empregador 
Comunicando com pelo menos 30 dias 
Não dando declarações públicas sobre o ocorrido 
Em caso de substituição, dar ciência dos fatos ao substituto 
Manifestar eventual impedimento existente 
Ser solidário (dignidade profissional) com a classe 
Cumprir Programas de Educação Continuada 
Comunicar mudanças (domicílio, endereço, etc.) 
Auxiliar a fiscalização 

Agora, um resumo das vedações estabelecidas pelo CRC: 

VEDAÇÕES 
Diminuir os colegas, classe, organização contábil 
Assumir serviço com desprestígio da classe ou imoral 
Auferir proventos ilícitos 
Assinar documentos feitos por outro 
Exercer profissão quando impedido 
Manter organização contábil não autorizada 
Valer-se de agenciador (este recebendo honorários) 
Praticar ato contrário à legislação ou crime 
Receber vantagem ilícita 
Prejudicar interesse que foi dedicado à sua responsabilidade profissional 
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VEDAÇÕES 
Recusar-se a prestar contas 
Reter livros injustificadamente 
Aconselhar cliente contra as normas 
Iludir cliente de boa-fé, alterando documentos 
Não cumprir prazos estabelecidos pelo CRC 
Executar trabalhos em desacordo com os Princípios e normas 
Apropriar-se de valores confiados à sua guarda 
Exercer a profissão quando incapaz tecnicamente 
Não apresentar documentos quando solicitado pelo CRC 

Valor Dos Serviços Profissionais 

7. O contador deve estabelecer, por escrito, o valor dos serviços em suas propostas de 
prestação de serviços profissionais, considerando os seguintes elementos: 

(a) a relevância, o vulto, a complexidade, os custos e a dificuldade do serviço a executar; 

(b) o tempo que será consumido para a realização do trabalho; 

(c) a possibilidade de ficar impedido da realização de outros serviços; 

(d) o resultado lícito favorável que, para o contratante, advirá com o serviço prestado; 

(e) a peculiaridade de tratar-se de cliente eventual, habitual ou permanente; e 

(f) o local em que o serviço será prestado. 

Adicionalmente temos: 

A última versão do Código de Ética do Contador dá uma atenção especial à chamada “mercantilização de 
serviços contábeis”, isto é, a transformação do serviço contábil em produto ou mercadoria.  

Abordagens que desqualificam a concorrência leal e, por consequência, a própria atividade contábil, 
campanhas publicitárias que garantem que ferramentas tecnológicas substituem totalmente o profissional 
contábil estão vedadas pelo Código de Ética do Contador.  

Dos Deveres Em Relação Aos Colegas E À Classe  

16. A conduta do contador com relação aos colegas deve ser pautada nos princípios de 
consideração, respeito, apreço, solidariedade e harmonia da classe. 

17. O espírito de solidariedade, mesmo na condição de empregado, não induz nem 
justifica a participação, ou a conivência com erro ou com atos infringentes de normas 
técnicas, éticas ou legais que regem o exercício da profissão. 
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Das Penalidades 

20. A transgressão de preceito desta Norma constitui infração ética, sancionada, 
segundo a gravidade, com a aplicação de uma das seguintes penalidades: 

(a) advertência reservada; 

(b) censura reservada; ou 

(c) censura pública. 

O item 21 apresenta situações que podem resultar na diminuição de sanções ao contador, ou seja, 
atenuantes.  

 

 

Por fim, o contador pode requerer desagravo público ao Conselho Regional de Contabilidade, quando 
atingido, pública e injustamente, no exercício de sua profissão. 

Das Disposições Gerais 

25. Na existência de conflito entre esta Norma e as demais normas profissionais, 
prevalecem as disposições desta Norma. 

Penalidades

Ação em defesa 
profissional

Ausência de punição

Serviço relevante à 
contabilidade

Aplicação de 
salvaguardas

Atenuantes

Penalidades

Ato que denigra imagem 
do contador

Punição anterior 
transitada em julgado 

(ética)

Gravidade da infração

Agravantes
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QUESTÕES COMENTADAS 

1.   (CONSULPLAN/EXAME CFC/2021.2) Em relação à capacidade técnica, o conhecimento acumulado, 

as habilidades pessoais e o respeito aos aspectos legais e normativos, suficientes para o desempenho 

eficaz de uma tarefa, analise as afirmativas a seguir. 

I. Ana Paula Contabilizando recusou um serviço contábil por não dispor de conhecimento necessário para a 
sua realização e, ao ser questionada por colegas, afirmou que não se encontrava desvalorizando a profissão 
e nem a si mesma como profissional, pois estava sendo ética e, assim, engrandecendo a classe contábil. 

II. João Contador, apesar de não estar capacitado, aceita a tarefa de executar determinado trabalho contábil 
em área que não possui conhecimento para tal e não concorda que, ao fazê-lo, coloca em risco sua 
reputação e de toda a classe contábil. 

III. Márcio Contabilmente deixou de aceitar um trabalho contábil por se achar incapacitado para tal, uma 
vez que atuava em outra área contábil e não dominava os conhecimentos necessários, e que precisaria se 
instruir que pudesse a vir prestar serviços nesta área de qualidade e evitar danos a terceiros. 

IV. Maria Calculando demonstra incapacidade técnica para conduzir um trabalho contábil; mas, ainda assim, 
aceita fazê-lo por acreditar que estaria se denegrindo como profissional. Porém, não concordava que 
poderia vir a induzir os usuários das informações por eles elaboradas a decisões equivocadas. 

Considerando as situações hipotéticas, estão em concordância com a NBC PG 01, de 07 de fevereiro de 2019 
– Código de Ética Profissional do Contador, as atitudes apresentadas em 

A I, II, III e IV. 

B IV, apenas. 

C I e III, apenas. 

D II e IV, apenas. 

Comentários: 

I. Ana Paula Contabilizando RECUSOU UM SERVIÇO CONTÁBIL por NÃO DISPOR DE CONHECIMENTO 
NECESSÁRIO para a sua realização e, ao ser questionada por colegas, afirmou que não se encontrava 
desvalorizando a profissão e nem a si mesma como profissional, pois estava sendo ética e, assim, 
engrandecendo a classe contábil. 

Agiu consoante o item 4, aliena b, da NBC PG 01: 

4. São deveres do contador: 

(b) recusar sua indicação em trabalho quando reconheça não se achar capacitado para 
a especialização requerida; 
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IV. Maria Calculando demonstra INCAPACIDADE TÉCNICA PARA CONDUZIR UM TRABALHO 
CONTÁBIL; mas, ainda assim, ACEITA FAZÊ-LO por acreditar que estaria se denegrindo como profissional. 
Porém, não concordava que poderia vir a induzir os usuários das informações por eles elaboradas a decisões 
equivocadas. 

Agiu em discordância com a NBC PG 01 (item 4, aliena b). 

II. João Contador, apesar de NÃO ESTAR CAPACITADO, ACEITA A TAREFA de executar determinado 
trabalho contábil em área que NÃO POSSUI CONHECIMENTO para tal e não concorda que, ao fazê-lo, 
coloca em risco sua reputação e de toda a classe contábil. 

Agiu em discordância com a NBC PG 01 (item 4, aliena b). 

III. Márcio Contabilmente DEIXOU DE ACEITAR um trabalho contábil por se achar incapacitado para tal, 
uma vez que atuava em outra área contábil e NÃO DOMINAVA OS CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS, e 
que precisaria se instruir que pudesse a vir prestar serviços nesta área de qualidade e evitar danos a terceiros. 

Agiu consoante o item 4, aliena b, da NBC PG 01. 

Gabarito: C. 

2. (CONSULPLAN/EXAME CFC/2021.1) 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. 

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. 

Comentários: 

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. 
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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. 

Gabarito: A 

3. (CONSULPLAN/EXAME CFC/2021.1) 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. 
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C) Estão praticando a mercantilização dos serviços contábeis e o aviltamento dos honorários, pois estes 
devem ser calculados considerando diferentes elementos. 

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. 

Comentários: 

De acordo com o Código de Ética: 

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.  

13. Cabe ao profissional da contabilidade manter em seu poder os dados fáticos, 
técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem da publicidade realizada dos seus 
serviços. 

14. O profissional deve observar, no que couber, o Código de Defesa do Consumidor, 
especialmente no que concerne à informação adequada e clara sobre os serviços a serem 
prestados, e a Lei de Propriedade Industrial que dispõe sobre crimes de concorrência 
desleal.  

15. É vedado efetuar ações publicitárias ou manifestações que denigram a reputação 
da ciência contábil, da profissão ou dos colegas, entre as quais: 

(a) fazer afirmações desproporcionais sobre os serviços que oferece, sua capacitação 
ou sobre a experiência que possui; 

(b) fazer comparações depreciativas entre o seu trabalho e o de outros; e 

(c) desenvolver ações comerciais que iludam a boa-fé de terceiros. 

A última versão do Código de Ética do Contador dá uma atenção especial à chamada “mercantilização de 
serviços contábeis”, isto é, a transformação do serviço contábil em produto ou mercadoria.  

Abordagens que desqualificam a concorrência leal e, por consequência, a própria atividade contábil, 
campanhas publicitárias que garantem que ferramentas tecnológicas substituem totalmente o profissional 
contábil estão vedadas pelo Código de Ética do Contador.  

Gabarito: C 

4. (CONSULPLAN/EXAME CFC/2019.1) O Código de Ética Profissional do Contador prevê os elementos 

que devem nortear o valor dos serviços a serem prestados. 
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Ao apresentar o valor dos honorários em sua proposta de prestação de serviços profissionais, o contador 
deverá considerar os seguintes elementos, EXCETO: 

A O tempo que será consumido para a realização do trabalho. 

B O resultado lícito favorável que, para o contratante, advirá com o serviço prestado. 

C A relevância, o vulto, a complexidade, os custos e a dificuldade do serviço a executar. 

D As afirmações desproporcionais feitas sobre os serviços que oferece, a fim de que possam ser cobradas 
mais horas. 

Comentários: 

Consoante a NBC PG 01: 

7. O contador deve estabelecer, por escrito, o valor dos serviços em suas propostas de 
prestação de serviços profissionais, considerando os seguintes elementos: 

(a) a relevância, o vulto, a complexidade, os custos e a dificuldade do serviço a 
executar; 

(b) o tempo que será consumido para a realização do trabalho; 

(c) a possibilidade de ficar impedido da realização de outros serviços; 

(d) o resultado lícito favorável que, para o contratante, advirá com o serviço 
prestado; 

(e) a peculiaridade de tratar-se de cliente eventual, habitual ou permanente; e 

(f) o local em que o serviço será prestado. 

Gabarito: D 

5. (CONSULPLAN/TRF-2/Contadoria/2017) Segundo o código de ética do contador, a transgressão de 

preceito deste Código constitui infração ética, sancionada, segundo a gravidade, com a aplicação de 

uma das seguintes penalidades: advertência reservada, censura reservada e censura pública. Na 

aplicação das sanções éticas, podem ser consideras como atenuantes: 

I. Ação desenvolvida sem prerrogativa profissional. 

II. Ausência de punição ética anterior. 

III. Prestação de relevantes serviços à Contabilidade. 

Estão corretas as alternativas 

a) I, II e III. 

b) I e II, apenas. 

c) I e III, apenas. 
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d) II e III, apenas 

Comentários: 

Podem ser consideradas atenuantes nas aplicações de sanções éticas, de acordo com o item 21 do CEPC:   

(a) ação desenvolvida em defesa de prerrogativa profissional; 

(b) ausência de punição ética anterior; 

(c) prestação de serviços relevantes à Contabilidade; e 

(d) aplicação de salvaguardas. 

A assertiva I está errada, pois ação desenvolvida sem prerrogativa profissional não é um atenuante para 
sanções éticas. As demais estão corretas. 

Gabarito: D 

6. (FBC/Exame de Suficiência/2017.2) De acordo com o Código de Ética Profissional do Contador, julgue 

os itens a seguir como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção CORRETA.  

I. A advertência reservada é uma das penalidades previstas pelo Código de Ética Profissional do Contador.  

II. Na aplicação das sanções éticas, pode ser considerada como atenuante a existência de punição ética 
anterior transitada em julgado.  

III. O Profissional da Contabilidade poderá requerer desagravo público ao Conselho Regional de 
Contabilidade, quando atingido, pública e injustamente, no exercício de sua profissão. 

A sequência CORRETA é:  

a) F, F, F.            

b) F, V, F.            

c) V, F, V.            

d) V, V, V. 

Comentários:  

I. A advertência reservada é uma das penalidades previstas pelo Código de Ética Profissional do Contador.  

Correto, de acordo com o item 20 do Código de Ética: 

A transgressão de preceito deste Código constitui infração ética, sancionada, segundo a 
gravidade, com a aplicação de uma das seguintes penalidades:  

I – advertência reservada;  
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II – censura reservada;  

III – censura pública. 

II. Na aplicação das sanções éticas, pode ser considerada como atenuante a existência de punição ética 
anterior transitada em julgado.  

Errado, pode ser considerada atenuante nas aplicações de sanções éticas, de acordo com o item 21, b, do 
Código de Ética,  ausência de punição ética anterior e não punição transitada em julgado.   

III. O Profissional da Contabilidade poderá requerer desagravo público ao Conselho Regional de 
Contabilidade, quando atingido, pública e injustamente, no exercício de sua profissão.  

Correto, conforme previsão do item 23: 

O Profissional da Contabilidade poderá requerer desagravo público ao Conselho Regional 
de Contabilidade, quando atingido, pública e injustamente, no exercício de sua profissão. 

Gabarito: C. 
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LISTA DE QUESTÕES 

1.   (CONSULPLAN/EXAME CFC/2021.2) Em relação à capacidade técnica, o conhecimento acumulado, 

as habilidades pessoais e o respeito aos aspectos legais e normativos, suficientes para o 

desempenho eficaz de uma tarefa, analise as afirmativas a seguir. 

I. Ana Paula Contabilizando recusou um serviço contábil por não dispor de conhecimento necessário para a 
sua realização e, ao ser questionada por colegas, afirmou que não se encontrava desvalorizando a profissão 
e nem a si mesma como profissional, pois estava sendo ética e, assim, engrandecendo a classe contábil. 

II. João Contador, apesar de não estar capacitado, aceita a tarefa de executar determinado trabalho contábil 
em área que não possui conhecimento para tal e não concorda que, ao fazê-lo, coloca em risco sua 
reputação e de toda a classe contábil. 

III. Márcio Contabilmente deixou de aceitar um trabalho contábil por se achar incapacitado para tal, uma 
vez que atuava em outra área contábil e não dominava os conhecimentos necessários, e que precisaria se 
instruir que pudesse a vir prestar serviços nesta área de qualidade e evitar danos a terceiros. 

IV. Maria Calculando demonstra incapacidade técnica para conduzir um trabalho contábil; mas, ainda assim, 
aceita fazê-lo por acreditar que estaria se denegrindo como profissional. Porém, não concordava que 
poderia vir a induzir os usuários das informações por eles elaboradas a decisões equivocadas. 

Considerando as situações hipotéticas, estão em concordância com a NBC PG 01, de 07 de fevereiro de 2019 
– Código de Ética Profissional do Contador, as atitudes apresentadas em 

A I, II, III e IV. 

B IV, apenas. 

C I e III, apenas. 

D II e IV, apenas. 

2. (CONSULPLAN/EXAME CFC/2021.1) 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. 

C) Divulgar apenas a informação relevante que atenda aos interesses da alta administração e que possa 
influenciar suas análises e planejamento. 
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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. 

3. (CONSULPLAN/EXAME CFC/2021.1) 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. 

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. 

4. (CONSULPLAN/EXAME CFC/2019.1) O Código de Ética Profissional do Contador prevê os elementos 

que devem nortear o valor dos serviços a serem prestados. 

Ao apresentar o valor dos honorários em sua proposta de prestação de serviços profissionais, o contador 
deverá considerar os seguintes elementos, EXCETO: 

A O tempo que será consumido para a realização do trabalho. 

B O resultado lícito favorável que, para o contratante, advirá com o serviço prestado. 

C A relevância, o vulto, a complexidade, os custos e a dificuldade do serviço a executar. 

D As afirmações desproporcionais feitas sobre os serviços que oferece, a fim de que possam ser cobradas 
mais horas. 

5. (CONSULPLAN/TRF-2/Contadoria/2017) Segundo o código de ética do contador, a transgressão de 

preceito deste Código constitui infração ética, sancionada, segundo a gravidade, com a aplicação de 

uma das seguintes penalidades: advertência reservada, censura reservada e censura pública. Na 

aplicação das sanções éticas, podem ser consideras como atenuantes: 

I. Ação desenvolvida sem prerrogativa profissional. 

II. Ausência de punição ética anterior. 

III. Prestação de relevantes serviços à Contabilidade. 

Estão corretas as alternativas 
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a) I, II e III. 

b) I e II, apenas. 

c) I e III, apenas. 

d) II e III, apenas 

6. (FBC/Exame de Suficiência/2017.2) De acordo com o Código de Ética Profissional do Contador, julgue 

os itens a seguir como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção CORRETA.  

I. A advertência reservada é uma das penalidades previstas pelo Código de Ética Profissional do Contador.  

II. Na aplicação das sanções éticas, pode ser considerada como atenuante a existência de punição ética 
anterior transitada em julgado.  

III. O Profissional da Contabilidade poderá requerer desagravo público ao Conselho Regional de 
Contabilidade, quando atingido, pública e injustamente, no exercício de sua profissão. 

A sequência CORRETA é:  

a) F, F, F.            

b) F, V, F.            

c) V, F, V.            

d) V, V, V. 

GABARITO 

 

QUESTÃO GABARITO 
1 C 
2 A 
3 C 
4 D 
5 D 
6 C 
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