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EBOOK - CFC 

Estamos aqui fazendo uma serie de ebooks sobre o que esperar das questões de Contabilidade para a prova 
do Exame de Suficiência. 

Esse exame será organizado pela Consulplan e queremos fazer alguns comentários sobre a banca. 

 

Vamos conhecer a Consulplan, meus amigos? O que esperar dessa banca? Vamos analisar o que ela mais 
tem cobrado nos exames de suficiência, nas nossas disciplinas, e com isso, vamos turbinar a nossa 
preparação para o tão aguardado Exame de Suficiência.  

Podemos notar uma evolução no nível de dificuldade das questões da prova quando comparamos com 
àquela organizada pela FBC; a banca que organizava o exame anteriormente. Não podemos negar que a 
prova está bem mais difícil desde que a Consulplan começou a organizar a prova. 

Questões com mais cálculo, alguns pronunciamentos contábeis mais avançados e algumas questões mais 
polêmicas.  

Algumas matérias tiveram uma total mudança no estilo de cobrança - por exemplo, Pronunciamentos 
Contábeis, Teoria da Contabilidade, Contabilidade Gerencial.  

Uma característica bem importante em provas de Contabilidade da banca é que já temos um certo padrão 
nas cobranças; alguns assuntos sempre caem nas provas e com essa ideia em mente, queremos te 
apresentar o Passo Estratégico. 

Agora, vamos verificar os temas mais cobrados pela Consulplan:   

Assunto % de Cobrança 
Demonstrações Contábeis 21,0% 
Ativo 19,0% 
Contabilidade Básica 13,3% 
Estoques 9,5% 
Balanço Patrimonial  8,6% 
Passivo exigível 5,7% 
Apuração do Resultado 4,8% 
Demonstração do Resultado do Exercício  3,8% 
Efeitos de mudanças/taxas de câmbio/investimentos no exterior e conversão de 
demonstrações (CPC 02) 

3,8% 

Patrimônio líquido 1,9% 
Capital Social (Subscrito, a Realizar, Realizado) 1,9% 
Regimes Contábeis (competência, caixa e misto) 1,0% 
Ajuste a Valor Presente (CPC 12, Lei 6.404 etc) 1,0% 
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Assunto % de Cobrança 
Informações por segmento (CPC 22) 1,0% 
Eventos Subsequentes (CPC 24) 1,0% 
Mensuração a Valor Justo (CPC 46, Lei 6.404, art. 183, §1º) 1,0% 
RESOLUÇÃO CFC N.º 1.328/11 - Estrutura das Normas Brasileiras de Contabilidade 1,0% 
NBC TG 47 - Receita de Contrato com Cliente 1,0% 
Total 100,0% 

ROTEIRO DE REVISÃO E PONTOS DO ASSUNTO QUE 

MERECEM DESTAQUE 

Para revisar e ficar bem preparado no assunto, você precisa, basicamente, seguir os passos a seguir: 

Demonstrações Contábeis Obrigatórias Pela Lei Das 
Sociedades Por Ações 

As demonstrações contábeis são diferentes conforme estejamos frente a um ou outro tipo societário.  

 COMPANHIA 
DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL ABERTA FECHADA 

Balanço Patrimonial X X 
Demonstração do Resultado do Exercício X X 
Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados X X 
Demonstração dos Fluxos de Caixa X PL > 2 MI 
Demonstração do Valor Adicionado X   

Conjunto completo de Demonstrações Contábeis segundo O 
Cpc 26 – Apresentação Das Demonstrações Contábeis 

 

Balanço Patrimonial 

Balanço Patrimonial é a principal demonstração contábil e se destina a evidenciar, seja de forma qualitativa, 
seja de forma quantitativa, a posição patrimonial e financeira da entidade. 

Demonstrações Contábeis Obrigatórias pelo CPC 26

Balanço 
Patrimonial

Demonstração do 
Resultado do 

Exercício

Demonstração do 
Resultado 

Abrangente

Demonstração das 
Mutações do 

Patrimônio Líquido

Demonstração dos 
Fluxos de Caixa Notas Explicativas Demonstração do 

Valor Adicionado
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Regras Sobre A Elaboração E Publicação Das Demonstrações 
Contábeis 

O exercício social terá duração de 1 (um) ano e a data do término será fixada no estatuto (LSA, art. 175). 
Na constituição da companhia e nos casos de alteração estatutária o exercício social poderá ter duração 
diversa (LSA, art. 175, parágrafo único). 

Segundo o artigo 176, parágrafo primeiro, as demonstrações de cada exercício serão publicadas com a 
indicação dos valores correspondentes das demonstrações do exercício anterior. 

Ainda, de acordo com o artigo 176: 

§ 2º Nas demonstrações, as contas semelhantes poderão ser agrupadas; os pequenos saldos 
poderão ser agregados, desde que indicada a sua natureza e não ultrapassem 0,1 (um décimo) 
do valor do respectivo grupo de contas; mas é vedada a utilização de designações genéricas, 
como "diversas contas" ou "contas-correntes". 

Estrutura Do Balanço Patrimonial 

Antes de começarmos a falar efetivamente sobre cada um dos grupos patrimoniais, é interessante que vocês 
saibam que assim se divide o balanço patrimonial: 

ATIVO PASSIVO 
Circulante Passivo Circulante 

Não Circulante Passivo Não Circulante 
Patrimônio Líquido 

Ativo 

No ativo, as contas serão dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez dos elementos nelas 
registrados, nos seguintes grupos: 

Ativo Circulante 

O ativo circulante está subdividido em disponibilidades, direitos realizáveis no curso do exercício social 
subsequente: 

Ativo Não Circulante 

O ativo não circulante é composto por: 
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Ativo Não Circulante – Realizável A Longo Prazo 

Ativo não circulante - Realizável a Longo Prazo 
Direito realizáveis após o término do exercício social subsequente 

 

Direito derivado de 
Venda Coligadas/Controladas Não usual 
Adiantamento Diretores, administradores, sócios 
Empréstimo Acionistas ou participantes do lucro 

Ativo Não Circulante – Investimentos 

 

Portanto, neste subgrupo classificam-se as participações permanentes em outras sociedades, isto é, aqueles 
investimentos em sociedades cujo caráter não seja o especulativo. Esses investimentos podem ser 
avaliados de três formas: o método do valor justo, o método de custo e o método da equivalência 
patrimonial (MEP).  

Ativo Não Circulante Imobilizado 

De acordo com a Lei 6404/76 são classificadas no Ativo Não Circulante - Imobilizado: 

Art. 179. As contas serão classificadas do seguinte modo: 

IV – no ativo imobilizado: os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à 
manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou exercidos com essa finalidade, 
inclusive os decorrentes de operações que transfiram à companhia os benefícios, riscos e 
controle desses bens; (Redação dada pela Lei nº 11.638,de 2007) 

Definição de ativo imobilizado prevista no CPC 27: 

Ativo imobilizado é o item tangível que:  

(a) é mantido para uso na produção ou fornecimento de mercadorias ou serviços, para 
aluguel a outros, ou para fins administrativos; e  

(b) se espera utilizar por mais de um período. 

 

ANC-
Investimentos

Participações 
permanentes

Direitos

Não classificáveis 
no AC

Não se destinem 
à manutenção 
das atividades

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11638.htm#art1
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Ativo Não Circulante - Intangível 

Conforme previsão da LSA: 

Art. 179. As contas serão classificadas do seguinte modo: 

VI – no intangível: os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à 
manutenção da companhia ou exercidos com essa finalidade, inclusive o fundo de comércio 
adquirido. (Incluído pela Lei nº 11.638, de 2007) 

O ativo intangível é matéria que tem seu regulamento no CPC 04. O conceito de ativo intangível veio trazido 
pela norma, como se segue: 

Conceito: Ativo intangível é um ativo não monetário identificável sem substância física. 

Passivo  

O passivo representa nada mais do que as obrigações que a sociedade tem perante terceiros. O CPC 00 (R2) 
define que Passivo é uma obrigação presente, da entidade, de transferir um recurso econômico como 
resultado de eventos passados.  

4.27 Para que exista passivo, três critérios devem ser satisfeitos:  

(a) a entidade tem uma obrigação  

(b) a obrigação é de transferir um recurso econômico; e  

(c) a obrigação é uma obrigação presente que existe como resultado de eventos passados. 

Passivo Circulante E Passivo Não Circulante 

O passivo exigível basicamente pode ser dividido em passivo circulante e não circulante.  

Art. 180.  As obrigações da companhia, inclusive financiamentos para aquisição de direitos 
do ativo não circulante, serão classificadas no passivo circulante, quando se vencerem no 
exercício seguinte, e no passivo não circulante, se tiverem vencimento em prazo maior, 
observado o disposto no parágrafo único do art. 179 desta Lei. 

Exercício de X2 
Passivo circulante Passivo não circulante

X3 em diante
31.12.X231.12.X1  

http://www.planalto.gov.br/ccivil/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11638.htm#art1
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Folha de Pagamento 

Um tema importante relacionado como o Passivo é a contabilização da Folha de Pagamento. No geral, o 
ponto central das questões sobre esse tema é separar o que é despesa da empresa do que é encargo do 
empregado, mas a empresa possui a obrigação de fazer a retenção aos cofres públicos.  Em suma, 
precisamos saber que: 

1 - Os salários são registrados como despesa da empresa. O mesmo tratamento deve ser dado às 
contribuições e encargos trabalhistas que sejam ônus do empregador. 

2 – As empresas descontam dos funcionários a contribuição previdenciária sobre o salário recebido, e 
posteriormente repassa o valor para o INSS. Não é despesa da empresa. Essa parcela do recolhimento ao 
INSS é devida pelo empregado. A empresa apenas desconta e repassa. 

3 - O salário família e maternidade são pagos pela empresa, porém, restituídos à empresa pelo Estado! O 
lançamento do salário-família e salário-maternidade se dá do seguinte modo: 

D – INSS a recolher (passivo circulante)    

C – Salários a pagar (passivo circulante) 

4 – O FGTS também é encargo da empresa. Corresponde a 8% do valor do salário. 

5 - Quanto ao vale transporte, funciona da seguinte forma: a empresa paga o valor que o funcionário gasta 
com transporte público (ônibus, metrô) e desconta 6% do salário do funcionário. 

Patrimônio Líquido 

O Patrimônio Líquido representa a riqueza própria da entidade e possui como fontes básicas os recursos dos 
sócios e os lucros auferidos pela entidade.  

Conceito E Estrutura  

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
ANTES LEI 11.638/07 APÓS LEI 11.638/07 E LEI 11.941/09 
Capital Social Capital Social 
(-) Capital a Realizar (-) Capital a Realizar 
Reserva de Lucro Reserva de Lucro 
Reserva de Capital Reserva de Capital 
Reserva de Reavaliação Ajuste de Avaliação Patrimonial 
+ - Lucro ou Prejuízo Acumulado (-) Prejuízo Acumulado 
(-) Ações em Tesouraria (-) Ações em Tesouraria 
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Capital Social 

O capital social é a conta do PL composta pelas ações subscritas na constituição da sociedade ou com o 
aumento de capital. É dividido em capital social e capital social a realizar.  

Gastos Na Emissão De Ações 

Esses gastos relacionados com a emissão das ações não serão tratados como despesas do período, mas 
lançados diretamente no Patrimônio Líquido, como redução do Capital Social.  Gravem isso. 

Reservas De Capital 

As reservas de capital são valores recebidos pela empresa (dos sócios ou de terceiros) que não se 
configuram como receita, isto é, não transitam pelo resultado do exercício, sendo contabilizadas 
diretamente à conta de Patrimônio Líquido.  

 

PB: Partes Beneficiárias 
BS: Bônus de Subscrição 

Utilização Das Reservas de Capital 

Conforme previsão do art. 200 da LSA, a reservas de capital podem ter a seguinte utilização: 

Reserva de capital

Ágio na emissão de ações

Alienação de PBs

Alienação de BS

Não são mais reservas de capital

Doações e Sub. Para Invest.

Prêmio Emissão de Debêntures
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Ajuste De Avaliação Patrimonial 

O ajuste de avaliação patrimonial recebe a contrapartida de aumentos e diminuições de ativos e de 
passivos avaliados a valor justo: 

Art. 183, § 3o Serão classificadas como ajustes de avaliação patrimonial, enquanto não 
computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as 
contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do ativo e do 
passivo, em decorrência da sua avaliação a valor justo, nos casos previstos nesta Lei ou, em 
normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, com base na competência 
conferida pelo § 3o do art. 177. 

Ações Em Tesouraria 

As ações em tesouraria são ações da empresa adquiridas pela própria empresa e mantidas na tesouraria. 
A aquisição de ações de emissão própria e sua alienação são também transações de capital da entidade com 
seus sócios e igualmente não devem afetar o resultado da entidade. A conta “ações em tesouraria” é 
redutora do Patrimônio Líquido (PL). 

A compra e a alienação de ações em tesouraria é transação com sócios. O ganho ou perda em transações 
com sócios fica no PL, não no Resultado. 

- Se tiver ganho na venda das ações em tesouraria: fica no PL, numa reserva de capital, semelhante à reserva 
de prêmio na emissão de ações. 

Utilização das 
reservas de capital

Absorção de 
prejuízos 

Não suportados por 
reservas de lucros e 
lucros acumulados

Resgate, reembolso, 
compra de ações

Resgate de partes 
beneficiárias

Incorporação ao 
capital social

Pagamento de 
dividendos a ações 

preferenciais, se for 
assegurado
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- Se tiver perda, também fica no PL, e vai diminuir a reserva que serviu de lastro para a aquisição das ações 
em tesouraria. 

Reservas De Lucros 

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 

Existe um limite máximo para essas reservas, a saber: Reserva de lucros < Capital social. Ou seja, a soma 
das Reservas de Lucros tem que ser menor do que o Capital Subscrito da empresa. Mas existem algumas 
reservas que, em virtude de sua natureza, não entram nessa soma. São elas: 

Exceções: reserva de incentivos fiscais, reserva de contingência, lucros a realizar, prêmio 
na emissão de debêntures.  

Para a sua prova, grave que os LEÕES têm que ser MENORES DO QUE Os CAPITAL SOCIAIS! Ou seja, a soma 
destas 4 reservas abaixo não pode superar o Capital Social: 

L egal
E statutária
O rçamentária
Es pecial para dividendos não distribuídos  
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 Reserva Legal 

 

 Reservas Estatutárias 

 

 Reserva De Contingências 

 

Reserva legal

5% do lucro 
líquido

Antes de qualquer 
destinação

Limites

Obrig.: 20% do 
capital social 

realizado

Facult.: Res. Leg. + 
Res. Cap. = 30% 

Cap. Soc. 
Integridade do 
capital social

Utilização

Aumentar capital

Compensar 
prejuízos

Reservas estatutárias 

Indicar a sua 
finalidade Fixar os critérios Fixar a parcela a 

ser destinada
Estabelecer o 
limite máximo

Podem ser previstas no 
estatuto, se:

Reserva para contingência

•Compensação de perda em exercício futuro;
•Segrega no PL parcela de lucros que poderia ir para dividendos;
•É revertida para lucros acumulados (ocorrendo ou não o

evento), integrando BC dos dividendos
•Conta do PL, reserva de lucros. Não afeta resultado;
•Exemplos: geadas, inundações, secas, empresas que operam

com períodos altamente lucrativos e depois com baixa
lucratividade.

Provisões para contingências

•Cobertura de perda em que já houve fato gerador;
•Constituída independente do lucro ou prejuízo do exercício;
•Não há reversão de valores, em regra.
•Conta do passivo e contrapartida em despesa no resultado;
•Exemplos: indenizações contratuais, contingências fiscais,

trabalhistas.
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Reserva De Incentivos Fiscais 

Dissemos anteriormente que as doações e subvenções governamentais. Agora essas doações são 
registradas como receita (lembrem-se de que as receitas são contas de resultado).  

Mas esse reconhecimento nem sempre é imediato! A entidade pode ter que cumprir algumas condições para 
receber essa doação ou subvenção, como por exemplo, construir uma fábrica, gerar empregos. 

Inobstante o valor do lucro líquido recebido com doações e subvenções governamentais tenha deixado de 
figurar como reserva de capital, a companhia poderá deliberar por formar com esse montante uma reserva 
de lucro, chamada reserva de incentivos fiscais.  

Reserva De Lucros A Realizar 

No exercício em que o montante do dividendo obrigatório, calculado nos termos do estatuto ou do art. 202 
da Lei das S/A, ultrapassar a parcela realizada do lucro líquido do exercício, a assembleia-geral poderá, por 
proposta dos órgãos da administração, destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a realizar.  

Um aspecto deveras importante é anotar que a constituição desta reserva é facultativa.  

São considerados lucros não realizados: 

- Resultado positivo com equivalência patrimonial: a receita de equivalência patrimonial não ingressa no 
caixa. Portanto, a sua receita é considerada ganha, mas não realizada. Realização está ligado à entrada de 
dinheiro em caixa.  

- Lucro, rendimento, ganhos cuja realização financeira se dê no longo prazo. Aqui é o caso das vendas de 
longo prazo. 

 Reserva Especial Para Dividendos Obrigatórios Não Distribuídos 

A regra é a distribuição de dividendos ao final de cada exercício social. Contudo, como todo negócio está 
sujeito a risco, pode acontecer de a empresa possuir lucro, mas não possuir situação financeira ou 
patrimonial que permita o pagamento de dividendos, como, por exemplo, quando a empresa tem um 
volume extraordinário de empréstimos a serem quitados, ou quando está em recuperação judicial ou 
extrajudicial.  

Muitos alunos confundem a Reserva de Lucros a Realizar com a Reserva Especial de dividendos não 
distribuídos, mas vamos explicar a diferença. 

No caso da Reserva de Lucros a Realizar, a empresa obteve Lucro, mas tem pouco dinheiro em caixa, 
portanto, pagar dividendos pode gerar um desequilíbrio financeiro para empresa, por esse motivo ela 
constitui a Reserva de Lucros a Realizar. 

No caso da Reserva Especial, o cenário no qual a empresa está envolvida é ruim. Há empréstimos que 
precisam ser quitados, a empresa está em recuperação judicial, etc. 

http://www.normaslegais.com.br/legislacao/contabil/lei6404_1976.htm
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 Reserva De Prêmio Na Emissão De Debêntures 

O Prêmio na emissão de debêntures era classificado como reserva de capital. Com o advento da Lei n° 11.638 
e 11.941, ele passou a ser apropriado ao resultado como receita, conforme o regime de competência. 

Quando o preço da debênture supera o seu valor nominal, teríamos, à visão da legislação antiga, uma reserva 
de capital a ser registrada, chamada Reserva de Prêmio na Emissão de Debêntures. Isso ocorre quando as 
condições como juros, garantias e outras vantagens forem atraentes para os investidores.  

O valor apropriado ao resultado pode ser destinado à formação de reserva específica de prêmios de 
debêntures, para evitar a tributação pelo Imposto de Renda (Lei 11.941/09). 

Ressaltamos que é uma faculdade da empresa. Ela pode ou não constituir tal reserva. Se não constituir, será 
tributada pelo IR. 

 Reserva De Retenção De Lucro OU RESERVA ORÇAMENTÁRIA OU RESERVA DE INVESTIMENTOS 

Conforme a Lei 6.404/76: 

Retenção de Lucros 

Art. 196. A assembleia-geral poderá, por proposta dos órgãos da administração, deliberar 
reter parcela do lucro líquido do exercício prevista em orçamento de capital por ela 
previamente aprovado. 

§ 1º O orçamento, submetido pelos órgãos da administração com a justificação da retenção 
de lucros proposta, deverá compreender todas as fontes de recursos e aplicações de 
capital, fixo ou circulante, e poderá ter a duração de até 5 (cinco) exercícios, salvo no caso 
de execução, por prazo maior, de projeto de investimento. 

§ 2o O orçamento poderá ser aprovado pela assembleia-geral ordinária que deliberar sobre 
o balanço do exercício e revisado anualmente, quando tiver duração superior a um 
exercício social. 

Dividendos Obrigatórios 

Dividendos 
Estatuto expresso Fixa o quanto quiser 
Estatuto omisso (base de cálculo): 
50% do lucro líquido ajustado, que 
é encontrado da seguinte maneira 

Lucro líquido do exercício 
- Reserva legal 
- Reserva para contingências 
+ Reversão de reserva para contingências 
- Reserva de incentivos fiscais (facultativo) 
- Reserva emissão de debent. (facultativo) 

Se fixar depois Mínimo 25% do valor do lucro ajustado acima 
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Adiantamento Para Aumento De Capital 

É o recurso recebido pela empresa de seus sócios/acionistas para ser utilizado no aumento do capital social.  

ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL 

Regra  passivo exigível  

Exceção  quando não houver hipótese de restituição = PL 

Lucros Ou Prejuízos Acumulados 

A conta lucros ou prejuízos acumulados é uma conta do PL e, no caso de Sociedades Anônimas, não pode 
mais constar no Balanço Patrimonial, quando do fechamento da demonstração. Não é mais possível, com 
as mudanças recentes advindas na contabilidade, que a empresa retenha lucros injustificadamente. Alguns 
autores afirmam, erroneamente, que esta conta deixou de existir. Tal afirmação está inconsistente, posto 
que a conta lucros acumulados pode ser utilizada temporariamente (antes do fechamento do balanço), 
sendo que a partir dela distribuímos os lucros do exercício as mais diversas finalidades. Sendo uma conta de 
PL, o seu saldo é credor.  

Ressalve-se, contudo, que a conta prejuízos acumulados diminui o PL, tendo, assim, saldo devedor. 

Portanto, gravem: 

- A conta lucros acumulados é uma conta temporária do patrimônio líquido. Ela recebe o resultado do 
exercício que não mais pode ficar ali retiro injustificadamente.  

- A conta Prejuízos Acumulados pode continuar a existir normalmente.  

 

 

 

QUESTÕES COMENTADAS 

 

 (CONSULPLAN/Exame CFC/2021.1) Após destinação do resultado em 31/12/2020, determinada 
Sociedade S.A. apresentou os seguintes saldos em suas contas contábeis: 
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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 

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 

Comentários: 
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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  

Gabarito B 

 (CONSULPLAN/Exame CFC/2020.2) Uma Sociedade Empresária, em 31/12/2019, apresentou os 
seguintes saldos de contas do Patrimônio Líquido: 

• Capital Social totalmente integralizado no valor de R$ 250.000,00; 

• Reserva Legal no valor de R$ 46.250,00; 

• Reserva Estatutária no valor de R$ 57.000,00; 

• Não haviam outros saldos. 

Em 31/12/2019, apurou lucros no valor de R$ 140.000,00 e a Assembleia Geral Ordinária realizada aprovou 
a seguinte proposta de destinação e distribuição desse lucro: 

- 5% para Reserva Legal conforme a legislação; 

- 40% para Reserva Estatutária; 

- R$ 35.000,00 para Reserva para Contingências; 

- a sobra líquida será destinada a Dividendos a Pagar. 

Considerando os dados apresentados, podemos afirmar que os valores da Reserva Legal e Dividendos a Pagar 
são, respectivamente: 

A R$ 7.000,00 e R$ 42.000,00 

B R$ 46.250,00 e R$ 2.750,00 

C R$ 12.500,00 e R$ 36.500,00 

D R$ 3.750,00 e R$ 45.250,00 

Comentários: 

Há dois limites para a Reserva Legal: o limite Obrigatório, de 20% do valor do Capital Social Integralizado; e 
o Limite Facultativo, que estabelece que a Reserva Legal poderá deixar de ser constituída quando o seu saldo, 
somado às reservas de Capital, atingir 30% do Capital Social Integralizado.  

A questão não menciona nada sobre Reservas de Capital. Assim, vamos calcular apenas o limite obrigatório: 
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Limite obrigatório: R$ 250.000 x 20% - R$ 46.250,00  R$ 50.000,00 – R$ 46.250,00 = R$ 3.750,00. 

Com efeito, caso a sociedade obtenha lucro de R$ R$ 140.000,00, temos que 5% representam R$ 7.000,00. 
Todavia, o limite para constituição será atingido se constituirmos R$ 3.750,00. 

Vamos explicar novamente! A reserva legal tem um limite, a partir do qual não poderemos mais constituí-
la, qual seja, 20% do capital social realizado (capital social - capital social a realizar). Portanto, como temos 
um capital social realizado de R$ 250.000,00, só poderemos ter uma reserva legal máxima de 20% disso, ou 
seja, R$ 50.000,00. Como já temos R$ R$ 46.250,00 constituído, só poderemos acrescer mais R$ 3.750,00 
para que este limite seja atingido. 

Uma vez que o lucro foi R$ 140.000,00, teoricamente, se nenhum limite existisse, constituiríamos R$ 
7.000,00 (5%) de reserva legal. Mas como o limite já foi atingido, faremos somente R$ 3.750,00. Agora, 
calculemos os dividendos a pagar: 

LL R$ 140.000,00 

(-) Reserva Legal R$ 3.750,00 

(-) Reserva Estatutária (40% do LL) R$ 56.000,00 

(-) Reserva para Contingências R$ 35.000,00 

(=) Saldo Remanescente R$ 45.250,00 

Tal saldo será destinado a Dividendos a Pagar.  

Gabarito D 

 (CONSULPLAN/Exame CFC/2020.2) Uma Sociedade Empresária apresentou as seguintes contas 
contábeis com seus respectivos saldos em 31/12/2019; observe. 

 Conta Contábil Natureza da conta Saldo (R$) 
Provisões para Contratos Onerosos Credora 1.912,50 
Prêmios de Seguros a Apropriar Devedora 1.687,50 
Mercadorias Devedora 970,00 
Juros sobre Capital Próprio a Pagar Credora 562,50 
ISS Retido na Fonte a Recolher Credora 2.475,00 
IRPJ a Compensar Devedora 900,00 
Impostos a Pagar Credora 787,50 
Fornecedores Credora 337,50 
Equipamentos Devedora 900,00 
Empréstimos a Pagar Credora 562,50 
Dividendos a Pagar Credora 900,00 
(-) Capital a Integralizar Devedora 2.250,00 
Créditos com Partes Relacionadas Devedora 2.700,00 
Contas a Receber Devedora 450,00 
Clientes Devedora 675,00 
Capital Subscrito Credora 3.375,00 
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 Conta Contábil Natureza da conta Saldo (R$) 
Caixa Devedora 450,00 
Bancos Conta Movimento Devedora 787,50 
Adiantamento de Salários Devedora 1.237,50 
Adiantamento de Clientes Credora 337,50 
Prejuízos Acumulados Devedora 675,00 

 Tendo como base apenas as informações apresentadas e de acordo com a NBC TG 26 (R5) – Apresentação 
das Demonstrações Contábeis, o total do Passivo Exigível, em 31/12/2019, é de: 

A R$ 7.875,00 

B R$ 8.100,00 

C R$ 9.225,00 

D R$ 11.250,00 

Comentários: 

Inicialmente, classifiquemos conta a conta: 

Grupo  Conta Contábil Natureza da conta Saldo (R$) 
Passivo Provisões para Contratos Onerosos Credora 1.912,50 
Ativo Prêmios de Seguros a Apropriar Devedora 1.687,50 
Ativo Mercadorias Devedora 970,00 
Passivo Juros sobre Capital Próprio a Pagar Credora 562,50 
Passivo ISS Retido na Fonte a Recolher Credora 2.475,00 
Ativo IRPJ a Compensar Devedora 900,00 
Passivo Impostos a Pagar Credora 787,50 
Passivo Fornecedores Credora 337,50 
Ativo Equipamentos Devedora 900,00 
Passivo Empréstimos a Pagar Credora 562,50 
Passivo Dividendos a Pagar Credora 900,00 
PL (-) Capital a Integralizar Devedora 2.250,00 
Ativo Créditos com Partes Relacionadas Devedora 2.700,00 
Ativo Contas a Receber Devedora 450,00 
Ativo Clientes Devedora 675,00 
PL Capital Subscrito Credora 3.375,00 
Ativo Caixa Devedora 450,00 
Ativo Bancos Conta Movimento Devedora 787,50 
Ativo Adiantamento de Salários Devedora 1.237,50 
Passivo Adiantamento de Clientes Credora 337,50 
PL Prejuízos Acumulados Devedora 675,00 

Agora, filtremos as contas do Passivo: 

Provisões para Contratos Onerosos 1.912,50 
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Juros sobre Capital Próprio a Pagar 562,50 

ISS Retido na Fonte a Recolher 2.475,00 

Impostos a Pagar   787,50 

Fornecedores    337,50 

Empréstimos a Pagar   562,50 

Dividendos a Pagar   900,00 

Adiantamento de Clientes  337,50 

Total do Passivo Exigível   R$ 7.875,00 

Gabarito A 

 (Consulplan/Exame de Suficiência/2020.1) A Sociedade Empresária “A” Controladora das Sociedades 
“B” e de “C” sobre as quais mantém influência e controles recebeu das controladas informações acerca 
dos resultados líquidos apurados pelas mesmas em 30/12/2016, sendo, respectivamente, R$ 
650.000,00 de “B” e, R$ 428.000,00 de “C”, para serem refletidos no Balanço Patrimonial de “A” em 
31/12/2016. Considere que a participação de “A” no capital votante das controladas é de 20% em “B” 
e 25% em “C”, e que o valor inicial dos investimentos registrados na Controladora é de R$ 160.000,00 
em “B” e R$ 125.000,00 em “C”. Aplicando-se o MEP – Método de Equivalência Patrimonial em ambas 
as investidas, o valor contábil final que será registrado no Balanço Patrimonial da Controladora “A” em 
31/12/2016 será de: 

A “B” R$ 290.000,00 e “C” R$ 428.000,00 

B “B” R$ 130.000,00 e “C” R$ 107.000,00 

C “B” R$ 650.000,00 e “C” R$ 428.000,00 

D “B” R$ 290.000,00 e “C” R$ 232.000,00 

Comentários: 

Os investimentos efetuados pela Sociedade Empresária “A” nas Sociedades “B” e de “C”, controladas, são 
avaliados pelo Método da Equivalência Patrimonial.  Nesse caso, o resultado positivo ou negativo apurado 
pelas investidas, será reconhecido no valor do investimento ao final do período. 

Sociedades “B”: 

• Resultado do Ano = R$ 650.000,00 
• Percentual de Participação = 20% 
• Ganho com MEP = R$ 650.000,00 x 0,20 = R$ 130.000,00 

Vamos calcular o valor do investimento ao final do período. Então, façamos as seguintes perguntas: Qual o 
valor inicialmente reconhecido? Quais foram as alterações realizadas até aqui?  

Resp.: Investimento inicial de R$ 160.000,00; Ganho MEP de R$ 130.000,00  
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Para facilitar a visualização, montemos o razonete: 

SI R$ 160.000,00
Ganho MEP R$ 130.000,00

R$ 290.000,00

Investimentos –  Sociedades “B”

 

Sociedades “C”:  

• Resultado do Ano = R$ 428.000,00 
• Percentual de Participação = 25% 
• Ganho com MEP = R$ 428.000,00 x 0,25 = R$ 107.000,00 

Vamos calcular o valor do investimento ao final do período. Então, façamos as seguintes perguntas: Qual o 
valor inicialmente reconhecido? Quais foram as alterações realizadas até aqui?  

Resp.: Investimento inicial de R$ 125.000,00; Ganho MEP de R$ 107.000,00  

Para facilitar a visualização, montemos o razonete: 

SI R$ 125.000,00
Ganho MEP R$ 107.000,00

R$ 232.000,00

Investimentos –  Sociedades “C”

 

Gabarito B 

 (Consulplan/Exame de Suficiência/2019.1) De acordo com a NBC TG 26 (R1), o conjunto completo de 
demonstrações contábeis NÃO inclui: 

A) Demonstração dos fluxos de caixa do período. 

B) Demonstração do resultado abrangente do período. 

C) Demonstração das origens e aplicações dos recursos.  

D) Notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. 

Comentários: 

O CPC 26 – Apresentação das demonstrações contábeis – nos apresenta o chamado conjunto completo de 
Demonstrações Contábeis: 

Conjunto completo de demonstrações contábeis 

10. O conjunto completo de demonstrações contábeis inclui: 

(a) balanço patrimonial ao final do período; 
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(b1) demonstração do resultado do período; 

(b2) demonstração do resultado abrangente do período; 

(c) demonstração das mutações do patrimônio líquido do período; 

(d) demonstração dos fluxos de caixa do período; 

(e) notas explicativas, compreendendo um resumo das políticas contábeis significativas e 
outras informações elucidativas; 

(ea) informações comparativas com o período anterior, conforme especificado nos itens 38 
e 38A; (Incluída pela Revisão CPC 03) 

(f) balanço patrimonial do início do período mais antigo, comparativamente apresentado, 
quando a entidade aplicar uma política contábil retrospectivamente ou proceder à 
reapresentação retrospectiva de itens das demonstrações contábeis, ou quando proceder 
à reclassificação de itens de suas demonstrações contábeis de acordo com os itens 40A a 
40D; e (Alterada pela Revisão CPC 03) 

(f1) demonstração do valor adicionado do período, conforme Pronunciamento Técnico CPC 
09, se exigido legalmente ou por algum órgão regulador ou mesmo se apresentada 
voluntariamente. (Alterada pela Revisão CPC 03) 

Portanto, o nosso gabarito é C, pois a DOAR – Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos, não faz 
parte do conjunto completo de demonstrações contábeis. Essa demonstração, apesar de não ter sido extinta, 
não é mais obrigatória e, de certa forma, foi substituída pela Demonstração dos Fluxos de Caixa.  

Gabarito C 

 (Consulplan/Exame CFC/2018.1) Em determinado período, a empresa Dom Casmurro Comercial 
apresentou a seguinte estrutura patrimonial: 

Capital Social – R$ 262.000,00 Duplicatas a receber – R$ 84.500,00 
Fornecedores – R$ 300.000,00 Banco – R$ 99.500,00 
Caixa – R$ 50.000,00 Móveis e utensílios – R$ 19.000,00 
Empréstimos a pagar (Longo Prazo) – R$ 100.000,00 Estoques – R$ 70.000,00 
Salários a pagar – R$ 24.000,00 Veículo – R$ 45.000,00 
Terrenos – R$ 230.000,00 Edificações – R$ 88.000,00 

Com base nos dados anteriores, os valores de Ativo Circulante, Passivo Não Circulante e Patrimônio Líquido 
são, respectivamente: 

A) R$ 686.000,00; R$ 100.000,00; e, R$ 262.000,00. 

B) R$ 304.000,00; R$ 100.000,00; e, R$ 424.000,00. 

C) R$ 304.000,00; R$ 100.000,00; e, R$ 262.000,00. 

D) R$ 686.000,00; R$ 124.000,00; e, R$ 262.000,00. 
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Comentários: 

Vamos classificar as contas uma a uma... 

Caixa 50.000,00R$                  Fornecedores 300.000,00R$                
Duplicatas a receber 84.500,00R$                  Salários a pagar 24.000,00R$                  
Estoques 70.000,00R$                  Total 324.000,00R$                
Banco 99.500,00R$                  
Total 304.000,00R$                Empréstimos a pagar 100.000,00R$                

Total 100.000,00R$                
Terrenos 230.000,00R$                
Móveis e utensílios 19.000,00R$                  Capital Social 262.000,00R$                
Veículo 45.000,00R$                  Total 262.000,00R$                
Edificações 88.000,00R$                  
Total 382.000,00R$                
TOTAL DO ATIVO 686.000,00R$          TOTAL DO PASSIVO + 686.000,00R$          

PL

Passivo Não Circulante

ATIVO PASSIVO + PL
Ativo Circulante Passivo Circulante

Ativo não circulante

 

Gabarito  C. 
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LISTA DE QUESTÕES  

 (CONSULPLAN/Exame CFC/2021.1) 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 

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 
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B) R$ 425.350,00 

C) R$ 436.350,00 

D) R$ 495.350,00 

 (CONSULPLAN/Exame CFC/2020.2) Uma Sociedade Empresária, em 31/12/2019, apresentou os 
seguintes saldos de contas do Patrimônio Líquido: 

• Capital Social totalmente integralizado no valor de R$ 250.000,00; 

• Reserva Legal no valor de R$ 46.250,00; 

• Reserva Estatutária no valor de R$ 57.000,00; 

• Não haviam outros saldos. 

Em 31/12/2019, apurou lucros no valor de R$ 140.000,00 e a Assembleia Geral Ordinária realizada aprovou 
a seguinte proposta de destinação e distribuição desse lucro: 

- 5% para Reserva Legal conforme a legislação; 

- 40% para Reserva Estatutária; 

- R$ 35.000,00 para Reserva para Contingências; 

- a sobra líquida será destinada a Dividendos a Pagar. 

Considerando os dados apresentados, podemos afirmar que os valores da Reserva Legal e Dividendos a Pagar 
são, respectivamente: 

A R$ 7.000,00 e R$ 42.000,00 

B R$ 46.250,00 e R$ 2.750,00 

C R$ 12.500,00 e R$ 36.500,00 

D R$ 3.750,00 e R$ 45.250,00 

 (CONSULPLAN/Exame CFC/2020.2) Uma Sociedade Empresária apresentou as seguintes contas 
contábeis com seus respectivos saldos em 31/12/2019; observe. 

 Conta Contábil Natureza da conta Saldo (R$) 
Provisões para Contratos Onerosos Credora 1.912,50 
Prêmios de Seguros a Apropriar Devedora 1.687,50 
Mercadorias Devedora 970,00 
Juros sobre Capital Próprio a Pagar Credora 562,50 
ISS Retido na Fonte a Recolher Credora 2.475,00 
IRPJ a Compensar Devedora 900,00 
Impostos a Pagar Credora 787,50 
Fornecedores Credora 337,50 
Equipamentos Devedora 900,00 
Empréstimos a Pagar Credora 562,50 
Dividendos a Pagar Credora 900,00 
(-) Capital a Integralizar Devedora 2.250,00 
Créditos com Partes Relacionadas Devedora 2.700,00 
Contas a Receber Devedora 450,00 
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 Conta Contábil Natureza da conta Saldo (R$) 
Clientes Devedora 675,00 
Capital Subscrito Credora 3.375,00 
Caixa Devedora 450,00 
Bancos Conta Movimento Devedora 787,50 
Adiantamento de Salários Devedora 1.237,50 
Adiantamento de Clientes Credora 337,50 
Prejuízos Acumulados Devedora 675,00 

 Tendo como base apenas as informações apresentadas e de acordo com a NBC TG 26 (R5) – Apresentação 
das Demonstrações Contábeis, o total do Passivo Exigível, em 31/12/2019, é de: 

A R$ 7.875,00 

B R$ 8.100,00 

C R$ 9.225,00 

D R$ 11.250,00 

 (Consulplan/Exame de Suficiência/2020.1) A Sociedade Empresária “A” Controladora das Sociedades 
“B” e de “C” sobre as quais mantém influência e controles recebeu das controladas informações acerca 
dos resultados líquidos apurados pelas mesmas em 30/12/2016, sendo, respectivamente, R$ 
650.000,00 de “B” e, R$ 428.000,00 de “C”, para serem refletidos no Balanço Patrimonial de “A” em 
31/12/2016. Considere que a participação de “A” no capital votante das controladas é de 20% em “B” 
e 25% em “C”, e que o valor inicial dos investimentos registrados na Controladora é de R$ 160.000,00 
em “B” e R$ 125.000,00 em “C”. Aplicando-se o MEP – Método de Equivalência Patrimonial em ambas 
as investidas, o valor contábil final que será registrado no Balanço Patrimonial da Controladora “A” em 
31/12/2016 será de: 

A “B” R$ 290.000,00 e “C” R$ 428.000,00 

B “B” R$ 130.000,00 e “C” R$ 107.000,00 

C “B” R$ 650.000,00 e “C” R$ 428.000,00 

D “B” R$ 290.000,00 e “C” R$ 232.000,00 

 (Consulplan/Exame de Suficiência/2019.1) De acordo com a NBC TG 26 (R1), o conjunto completo de 
demonstrações contábeis NÃO inclui: 

A) Demonstração dos fluxos de caixa do período. 

B) Demonstração do resultado abrangente do período. 

C) Demonstração das origens e aplicações dos recursos.  

D) Notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. 

 (Consulplan/Exame CFC/2018.1) Em determinado período, a empresa Dom Casmurro Comercial 
apresentou a seguinte estrutura patrimonial: 
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Capital Social – R$ 262.000,00 Duplicatas a receber – R$ 84.500,00 
Fornecedores – R$ 300.000,00 Banco – R$ 99.500,00 
Caixa – R$ 50.000,00 Móveis e utensílios – R$ 19.000,00 
Empréstimos a pagar (Longo Prazo) – R$ 100.000,00 Estoques – R$ 70.000,00 
Salários a pagar – R$ 24.000,00 Veículo – R$ 45.000,00 
Terrenos – R$ 230.000,00 Edificações – R$ 88.000,00 

Com base nos dados anteriores, os valores de Ativo Circulante, Passivo Não Circulante e Patrimônio Líquido 
são, respectivamente: 

A) R$ 686.000,00; R$ 100.000,00; e, R$ 262.000,00. 

B) R$ 304.000,00; R$ 100.000,00; e, R$ 424.000,00. 

C) R$ 304.000,00; R$ 100.000,00; e, R$ 262.000,00. 

D) R$ 686.000,00; R$ 124.000,00; e, R$ 262.000,00. 

GABARITO 

 

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