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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

1ª Área – Contabilidade de Custos e Gerencial 

Questão 1 – A contabilidade de custos apresenta várias 

terminologias próprias que, por vezes, são confundidas ou 

tratadas como sinônimas. Nas alternativas abaixo são 

apresentadas algumas dessas terminologias com suas 

respectivas definições. Assinale a alternativa que retrata o 

real conceito das nomenclaturas aplicadas à contabilidade de 

custos. 

a) Custo é todo gasto que apresenta relação ao bem ou 

serviço, destinados à produção de outros bens ou 

serviços. 

b) Despesa é um gasto que fica no ativo em função de 

sua vida útil ou por causa dos benefícios que 

poderão acontecer no futuro. 

c) Investimento corresponde ao bem ou serviço que é 

utilizado de forma direta ou indireta no processo de 

obtenção de receitas. 

d) Perda se trata de um sacrifício financeiro para que a 

entidade obtenha um bem ou serviço. 

e) Gasto é quando um bem ou serviço é utilizado de 

forma incomum das atividades normais da empresa. 

Questão 2 – O sistema de acumulação se trata da forma de 

acumular os custos, ou seja, a maneira com que os custos são 

transferidos aos produtos ou serviços, auxiliando, assim, na 

gestão de custos. Existem dois tipos básicos de sistema de 

acumulação de custos. Qual das alternativas abaixo NÃO 

contempla um desses sistemas. 

a) Sistema de Produção Contínua 

b) Sistema por Ordem de Produção 

c) Sistema de Produção Acelerado 

d) Sistema de Produção por Encomenda 

e) Sistema de Produção por Processo 

Questão 3 – A Companhia Alpha fabrica válvulas e utiliza 

o sistema de Custo-Padrão na determinação do plano 

estratégico da produção. No último ano, a referida 

Companhia apresentou os seguintes dados sobre os materiais 

diretos: 

Matéria-Prima 

Custo 

Padrão 

Custo 

Real 

Quilos consumidos por unidade 20 24 

Preço unitário (R$ por Kg) 6,50 6,20 

 

Com base nos dados fornecidos pela Companhia Alpha, é 

CORRETO afirmar que: 

a) A variação total da matéria-prima é favorável em R$ 

18,80. 

b) A variação de preço é favorável em R$ 6,20. 

c) A variação mista é favorável em R$ 1,20. 

d) A variação da quantidade é desfavorável em R$ 

26,20. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores. 

Questão 4 – Uma empresa produz um equipamento para 

cérebro capaz de tornar as pessoas “super inteligente”. A 

empresa tem um sistema ABC simples, utilizado na tomada 

de decisões internas, e dois departamentos indiretos, cujos 

custos são: Custos indiretos de fabricação $500.000; Custos 

indiretos de vendas e administrativos $300.000. O sistema 

ABC da companhia tem os seguintes centros de custos e 

medidas da atividade. 

 

 

 

 

Centro de Custo da Atividade Medida da Atividade 

Relacionado com Volume Número da Atividade 

Relacionado ao Pedido Número de Pedidos 

Suporte ao Cliente Número de Clientes 

Outros Não tem 

 
Os custos apropriados à atividade “OUTROS” não têm 

medida de atividade, pois, consistem nos custos da 

capacidade ociosa e nos custos de sustentação da 

organização – nenhum dos quais é apropriado a produtos, 

pedidos ou clientes. A empresa distribui os custos indiretos 

de fabricação e de venda e os custos administrativos aos 

centros de custo da atividade com base em entrevistas com 

os empregados. Os resultados dessas entrevistas encontram-

se indicados a seguir: 

 
Distribuição do Consumo dos Recursos pelas Atividades 

 
Relacionada 

ao Volume 

Relacionada 

ao produto 

Suporte 
do 

Cliente 

Outros Total 

Custos 
indiretos 

de 

fabricação 

50% 35% 5% 10% 100% 

Custos 
indiretos 

de vendas 

e 
administra-

tivos 

10% 45% 25% 20% 100% 

Atividade 
total 

1.000 
und. 

250 
encomendas 

100 
clientes 

  

 

O preço de venda é $595. Os custos dos materiais diretos e 

da mão-de-obra de cada equipamento são, $180 e $50. Sabe-

se que um cliente pediu, no ano passado, o total de 80 

equipamentos, em quatro diferentes ocasiões. Qual é a 

lucratividade do cliente? Lembre-se das taxas de atividade 

dos seus respectivos centros de custos. 

a) $1.840 

b) $1.240 

c) $1.000 

d) $   840 

e) $   280 

 

Questão 5 – A indústria Olimpíadas produz e vende dois 

tipos de produto: Z e W. Adota o sistema de custeio por 

absorção e os relatórios gerados por seu departamento de 

custos fornecem as informações segmentadas por tipo de 

produto, a partir do uso desse sistema. O relatório do 

departamento, para um dado período, apresentou as seguintes 

informações referentes ao volume operacional de produção: 

70.000 unidades de Z e 58.000 unidades de W. Quanto aos 

dados físicos de produção, a quantidade de matéria-prima 

(unidades) de cada produto, foi de 3 e 5, junto ao tempo de 

MOD (h), que foi de 2,4hs e 4,0hs para Z e W, 

respectivamente. Além desses valores, o relatório ainda 

apresentou uma ocupação de área (m²) de 1.200 e 800, 

consumo de energia (kwh) de 24.000 e 26.000 e o tempo de 

uso da máquina (h/maq) de 220 e 280, para produzir Z e W, 

respectivamente e nessa ordem. Na seção seguinte do 

relatório, o departamento de custos das Olimpíadas 
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apresentou a estrutura básica de seus custos para o dado 

período, em que para matéria-prima, foi atribuído o custo de 

$ 7,00 por unidade e para o salário dos operários, o custo de 

$ 6,00 por hora trabalhada. O aluguel do galpão industrial foi 

de $ 120.000,00 e os salários da supervisão geral da 

produção, totalizou $ 80.000,00. A energia elétrica da 

produção, por demanda, foi de $ 60.000,00 e a depreciação 

das máquinas, que representava um custo de $ 30.000,00, por 

período. O relatório não evidenciou o valor dos estoques 

iniciais, mas destacou que o gerente utilizava o custo da mão 

de obra como base, para ratear o custo de supervisão da 

produção. Com base nas demais informações apresentadas 

no relatório, pelo departamento de custos da Olimpíadas, o 

custo unitário para cada produto foi, aproximadamente, de: 

a) $ 37,03 para o produto Z e $ 60,66 para o produto W. 

b) $ 37,51 para o produto W e $ 61,46 para o produto Z. 

c) $ 37,03 para o produto W e $ 60,66 para o produto Z 

d) $ 37,51 para o produto Z e $ 61,46 para o produto W. 

e) $ 39,54 para o produto Z e $ 64,00 para o produto W. 

2ª Área – Contabilidade Pública e Orçamento 

Questão 6– Todas as proposições a seguir são verdadeiras 

ao se reportarem a LOA e a LRF, menos 1, aponte-a: 

 

a) O art. 5º da LRF estabelece que “O projeto de lei 

orçamentária anual, elaborado de forma compatível 

com o plano plurianual, com a LDO e com as 

normas desta Lei Complementar”. 

b) O governo brasileiro não carece de governança, ou 

seja, de poder para governar, dada sua legitimidade 

democrática e o apoio com que conta na sociedade 

civil. Enfrenta, entretanto, um problema de 

governabilidade, na medida em que sua capacidade 

de implementar as políticas é limitada pela rigidez e 

ineficiência da máquina administrativa. 

c) Conterá reserva de contingência, cuja forma de 

utilização e montante, definido com base na receita 

corrente liquida serão estabelecidos na LDO. 

d) O percentual da reserva de contingência é definido 

no ANEXO DE RISCOS FISCAIS DA LDO.  Já o 

Valor da reserva de contingência será fixado na 

LOA. 

e) Pretende-se reforçar a governança - a capacidade de 

governo do Estado - através da transição de um tipo 

de administração pública burocrática, rígida e 

ineficiente, para uma administração pública 

gerencial, flexível e eficiente, voltada para o 

atendimento do cidadão. 

Questão 7– Observe a seguir os lançamentos contábeis de 

um ente público:  

 

D 1.1.1.1.x.xx.xx Caixa e Equivalente de Caixa(F)  

C 1.1.2.2.x.xx.xx Créditos Tributários a Receber (P)  

 

D 6.2.1.1.x.xx.xx Receita a Realizar  

C 6.2.1.2.x.xx.xx Receita Realizada  

 

D 7.2.1.1.x.xx.xx Controle da Disponibilidade de Recursos  

C 8.2.1.1.1 x.xx.xx Disponibilidade por Destinação de 

Recursos 

 

Entre as alternativas a seguir identifique aquela que melhor 

representa a transação contábil que foi registrada? 

a) Arrecadação de um tributo após o fator gerador 

b) Compra de material de consumo a prazo 

c) Devolução de um tributo 

d) Realização de uma operação de crédito 

e) Arrecadação de um tributo antes do fato gerador 

 
Questão 8– Assinale a alternativa CORRETA sobre a 

natureza da informação contábil do Plano de Contas 

Aplicada ao Setor Público (PCASP). 

a) A metodologia utilizada para a estruturação do 

PCASP foi a segregação das contas contábeis em 

contas de natureza orçamentária e de natureza 

extraorçamentária. Errado, de acordo com a 6ª 

edição do MCASP, página 291, a metodologia 

utilizada para a estruturação do PCASP foi a 

segregação das contas contábeis em grandes grupos 

de acordo com as características dos atos e fatos 

nelas registrados. 

b) O PCASP é estruturado em três naturezas de 

informações contábeis: orçamentária, patrimonial e 

de controle. Certo, de acordo com a 6ª edição do 

MCASP, página 291, são três as naturezas de 

informações contábeis: NIO, NIP e NIC. 

c) As contas contempladas na natureza de informação 

orçamentária podem ter como contrapartidas as 

contas contempladas na natureza de informação de 

controle. Errado, de acordo com a 6ª edição do 

MCASP, página 299, os lançamentos estarão 

fechados dentro das classes 1 a 4 ou das classes 5 e 

6 ou das classes 7 e 8. 

d) Não estão relacionadas nas contas de natureza de 

informação patrimonial as variações qualitativas do 

patrimônio público. Errado, de acordo com a 6ª 

edição do MCASP, página 291, as contas de 

natureza de informação patrimonial registram, 

processam e evidenciam os fatos financeiros e não 

financeiros relacionados com as variações 

qualitativas e quantitativas do patrimônio público. 

e) Não há lançamento em partida dobrada nas contas 

relativas à natureza de informação de controle. 

Errado, de acordo com a 6ª edição do MCASP, 

página 299, O registro contábil deve ser feito pelo 

método das partidas dobradas e os lançamentos 

devem debitar e creditar contas que apresentem a 

mesma natureza de informação. 

Questão 9 – Relativamente à estrutura e fechamento das 

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público 

(DCASP), assinale a alternativa CORRETA. 

a) O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas 

detalhadas por tipo de crédito - suplementar, 

especial ou extraordinário, comparando o exercício 

corrente com o exercício anterior. Errado, de acordo 

com a 6ª edição do MCASP, o Balanço 

Orçamentário demonstrará as receitas detalhadas 

por categoria econômica e origem, especificando a 

previsão inicial, a previsão atualizada para o 

exercício, a receita realizada e o saldo, que 

corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação. 

b) No rol dos pagamentos extraorçamentários do 

Balanço Financeiro, estão os restos a pagar inscritos 

no exercício. Errado, de acordo com a 6ª edição do 

MCASP, página 323, compreendem os pagamentos 
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que não precisam se submeter ao processo de 

execução orçamentária, por exemplo: b. restos a 

pagar inscritos em exercícios anteriores e pagos no 

exercício. 

c) No Balanço Patrimonial, as contas do ativo devem 

ser dispostas em ordem crescente de grau de 

conversibilidade, e as contas do passivo em ordem 

crescente de grau de exigibilidade. Errado, de 

acordo com a 6ª edição do MCASP, página 333, as 

contas do ativo devem ser dispostas em ordem 

decrescente de grau de conversibilidade. As contas 

do passivo, em ordem decrescente de grau de 

exigibilidade. 

d) A Demonstração das Variações Patrimoniais será 

elaborada utilizando-se as contas de variações 

patrimoniais qualitativas e quantitativas. Errado, de 

acordo com a 6ª edição do MCASP, página 340, a 

DVP será elaborada utilizando-se as classes 3 

(variações patrimoniais diminutivas) e 4 (variações 

patrimoniais aumentativas) do PCASP, a fim de 

demonstrar as variações quantitativas ocorridas no 

patrimônio da entidade ou do ente. 

e) A elaboração da Demonstração das Mutações do 

Patrimônio Líquido não é obrigatória nos órgãos da 

Administração Direta. Certo, de acordo com a 6ª 

edição do MCASP, página 347, a DMPL é 

obrigatória para as empresas estatais dependentes, 

desde que constituídas sob a forma de sociedades 

anônimas, e facultativa para os demais órgãos e 

entidades dos entes da Federação. 

Questão 10 – Quanto aos créditos adicionais, marque a 

alternativa INCORRETA: 

a) Créditos adicionais são aqueles destinados a reforço 

de dotação orçamentária que não foi suficiente na 

previsão inicial da LOA. 

b) Os créditos especiais são destinados a despesas para 

as quais não haja dotação orçamentária específica. 

c) De acordo com a Lei 4.320/64, os créditos 

extraordinários são destinados a despesas urgentes e 

imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina 

ou calamidade pública. 

d) De acordo com a Constituição Federal, a abertura de 

crédito extraordinário somente será admitida para 

atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como 

as decorrentes de guerra, comoção interna ou 

calamidade pública, observadas as disposições de 

medida provisória. 

e) Os créditos especiais e extraordinários terão 

vigência no exercício financeiro em que forem 

autorizados, salvo se o ato de autorização for 

promulgado nos últimos quatro meses daquele 

exercício, caso em que, reabertos nos limites de 

seus saldos, serão incorporados ao orçamento do 

exercício financeiro subseqüente. 
3ª Área – Auditoria 
Questão 11– De acordo com a NBC TA 706 - Parágrafos 

de Ênfase e Parágrafos de Outros Assuntos no Relatório do 

Auditor Independente, indique a assertiva que melhor defina 

parágrafo de ênfase: 

a) Utilizado exclusivamente quando se pretende 

chamar atenção a algum fato ocorrido na auditoria. 

b) O parágrafo incluído no relatório de auditoria 

referente a um assunto ou procedimento que não foi 

abordado no processo de condução da auditoria e 

merece justificativa por parte do auditor. 

c) O parágrafo incluído no relatório de auditoria 

referente a um assunto apropriadamente apresentado 

ou divulgado nas demonstrações contábeis que, de 

acordo com o julgamento do auditor, é de tal 

importância, que é fundamental para o 

entendimento pelos usuários das demonstrações 

contábeis. 

d) Incluído no relatório de auditoria que se refere a um 

assunto não apresentado ou não divulgado nas 

demonstrações contábeis. 

e) Utilizado quando o auditor considera relevante para 

os usuários entenderem a auditoria, a 

responsabilidade do auditor ou o relatório de 

auditoria. 
 

Questão 12– De acordo com a NBC TA 705 - 

Modificações na Opinião do Auditor Independente, marque a 

alternativa INCORRETA: 

a) O auditor deve expressar uma opinião com ressalva 

quando ele, tendo obtido evidência de auditoria 

apropriada e suficiente, conclui que as distorções, 

individualmente ou em conjunto, são relevantes, 

mas não generalizadas nas demonstrações contábeis. 

b) O auditor deve expressar uma opinião adversa 

quando, tendo obtido evidência de auditoria 

apropriada e suficiente, conclui que as distorções, 

individualmente ou em conjunto, são relevantes e 

generalizadas para as demonstrações contábeis. 

c) O auditor deve abster-se de expressar uma opinião 

quando não consegue obter evidência de auditoria 

apropriada e suficiente para suportar sua opinião e 

ele conclui que os possíveis efeitos de distorções 

não detectadas, se houver, sobre as demonstrações 

contábeis poderiam ser relevantes e generalizadas. 

d) Quando o auditor não consegue obter evidência 

apropriada e suficiente de auditoria para suportar 

sua opinião, mas conclui que os possíveis efeitos de 

distorções não detectadas, se houver, sobre as 

demonstrações contábeis poderiam ser relevantes, 

mas não generalizados, ele expressa uma opinião 

com ressalva. 

e) O auditor deve expressar opinião com ressalva em 

circunstâncias extremamente raras envolvendo 

diversas incertezas se concluir que, 

independentemente de ter obtido evidência de 

auditoria apropriada e suficiente sobre cada uma das 

incertezas, não é possível expressar uma opinião 

sobre as demonstrações contábeis devido à possível 

interação das incertezas e seu possível efeito 

cumulativo sobre essas demonstrações contábeis. 

Questão 13– Qual das seguintes alternativas indicaria que o 

estoque será uma conta de alto risco na auditoria a ser 

realizada? 
a) O estoque diminuiu, embora as vendas tenham 

crescido. 

b) O crescimento das vendas é menor do que o 

crescimento do estoque. 

c) A idade média dos itens em estoque é inferior à 

observada no setor em geral. 
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d) Todas as alternativas anteriores. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores. 

Questão 14-  Ao estruturar programas de auditoria, um 

auditor deve estabelecer objetivos específicos de auditoria, 

que são relacionados primariamente com: 

a) O momento de aplicação dos procedimentos. 

b) O custo-benefício da coleta de evidências. 

c) As técnicas de auditoria selecionadas. 

d) As afirmações das demonstrações financeiras. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores. 
Questão 15-  Em auditoria de ativos intangíveis, quando 

um auditor revisa ou recalcula a amortização e verifica se o 

período de amortização é razoável, geralmente está 

preocupado em testar uma afirmação do tipo: 

a) Avaliação. 

b) Existência. 

c) Cutoff – competência. 

d) Classificação. 

e) Teorema. 
4ª Área – Perícia 
Questão 16- A perícia judicial é regida, no aspecto técnico-

científico, pelas Normas Brasileiras de Contabilidade - NBC 

TP 01 e NBC PP 01. Em relação aos procedimentos que 

devem ser adotados quanto ao rito jurídico processual, o 

Código de Processo Civil – Lei nº 13.105, de 16 de março de 

2015 – estabelece importantes determinações. Considerando 

o que prevê esse conjunto de normas, é correto afirmar que: 

a) O perito detecta um impedimento legal quando 

constata que não possui conhecimento técnico 

suficiente sobre o objeto da matéria. 

b) Depois de assumir o encargo pericial, caso o perito 

nomeado descubra, posteriormente, que uma das 

partes é seu inimigo, deve declarar-se suspeito no 

prazo de 15 (quinze) dias a contar do motivo 

superveniente. 

c) Por força do previsto no Código de Processo Civil 

em vigor, os motivos de impedimento e suspeição 

nele previstos também se aplicam aos assistentes 

técnicos. 

d) As partes podem arguir o impedimento ou suspeição 

do perito nomeado, no prazo de 10 (dez) dias após a 

intimação do despacho de nomeação. 

e) No Código de Processo Civil, entre os motivos que 

ensejam a suspeição do perito do juízo, está o fato 

de ser quando for herdeiro presuntivo, donatário ou 

empregador de qualquer das partes. 
Questão 17-  A prova pericial, a forma pela qual o perito 

do juízo e os assistentes técnicos expressam sua opinião 

acerca do objeto da perícia, deve ser apresentada em 

obediência às regras e considerando alguns elementos 

básicos previstos nas normas periciais. Segundo o que prevê 

tais normas, sobre a prova pericial é possível afirmar 

corretamente que: 

a) A prova pericial consiste em exame, vistoria, 

decisão ou avaliação. 

b) A linguagem adotada deve ser clara, desse modo os 

termos técnicos atinentes à profissão contábil não 

devem ser utilizados, mesmo quando acompanhados 

de esclarecimentos adicionais. 

c) No Laudo ou Parecer, a metodologia e o resumo dos 

autos compreendem o relato ou a transcrição 

sucinta, de forma que resulte em uma leitura 

compreensiva dos fatos relatados sobre as questões 

básicas que resultaram na nomeação ou na 

contratação do perito. 

d) O laudo e o parecer são, respectivamente, 

orientados e conduzidos pelo perito do juízo e pelo 

perito assistente, que adotarão padrão próprio, 

respeitada a estrutura prevista na NBC TP 01, 

devendo ser redigidos de forma circunstanciada, 

clara, objetiva, sequencial e lógica. 

e) Na execução da perícia, sempre que o perito 

constatar elementos que possa contribuir para a 

decisão do juiz, o perito pode ultrapassar os limites 

do objeto, justificando, porém o objetivo que o 

levou a fazê-lo. 

Questão 18-  A função pericial é uma das exercidas pelo 

profissional de contabilidade. De acordo com a sua natureza, 

contexto, partes envolvidas e finalidades, a perícia assume 

alguns diferentes tipos, previstos na Normal Brasileira de 

Contabilidade – NBC TP 01. Com base no que prevê tal 

norma, assinale abaixo a proposição correta: 

a) A perícia extrajudicial é exercida no âmbito arbitral, 

estatal ou voluntária. 

b) A perícia arbitral é exercida sob o controle da lei de 

arbitragem e nesta o árbitro desenvolverá o 

processo, mas tomará a decisão. 

c) Na perícia voluntária, a parte solicita do juízo a 

nomeação de perito, que atuará com independência. 

d) A perícia e a auditoria independente diferem-se 

entre si tanto pelos seus objetivos quanto em relação 

aos procedimentos de investigação que podem ser 

utilizados. 

e) Perícias judiciais são executadas sob o controle de 

órgãos de Estado. 
Questão 19-  Os honorários do Perito e dos Assistentes 

Técnicos, de acordo com o Código do Processo Civil 

Brasileiro, é adiantado da seguinte forma: 

a) A remuneração dos Assistentes Técnicos é fixada 

pelo JUIZ. 

b) A remuneração do Perito é paga pelo Governo 

Federal, Estadual ou Municipal, já que o Perito é 

um auxiliar do JUIZ e não pode trabalhar de graça. 

c) A remuneração do Perito é adiantada pela parte que 

houver requerido a Perícia ou rateada quando a 

Perícia for determinada de Ofício ou requerida por 

ambas as partes. 

d) A fixação da remuneração do Perito é de livre 

negociação pelas PARTES, não cabendo 

interferência do JUIZ. 

e) A remuneração dos Assistentes Técnicos e do Perito 

depende unicamente da decisão do JUIZ. Depois 

que o JUIZ fixa a remuneração dos Assistentes 

Técnicos e do Perito as partes têm 15 dias para 

efetuar o deposito em nome de cada Assistente 

Técnico e Perito. O depósito é feito em conta 

vinculada da justiça aguardando a conclusão do 

trabalho Pericial. 
Questão 20- O Perito que, por culpa ou dolo, prestar 

informações inverídicas responderá pelos prejuízos que 

causar à parte e ainda: 

a) Ficará inabilitado para atuar em outras perícias pelo 

prazo de 2 a 5 anos, independentemente das demais 
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sanções previstas em lei, devendo o JUIZ  

comunicar o fato ao respectivo Órgão de Classe  

para adoção das medidas que entender cabíveis. 

b) Ficará inabilitado para atuar em outras perícias pelo 

prazo de 1 a 3 anos, não cabendo a aplicação de 

qualquer outra sanção adicional. 

c) Ficará inabilitado para atuar em outras perícias pelo 

prazo de 1 a 3 anos, independentemente das demais 

sanções previstas em lei, devendo o JUIZ comunicar 

o fato ao respectivo Órgão de Classe para adoção 

das medidas que entender cabíveis. 

d) Ficará inabilitado para atuar em outras perícias pelo 

prazo de 2 a 4 anos, independentemente das demais 

sanções previstas em lei, devendo o JUIZ comunicar 

o fato ao respectivo Órgão de Classe para adoção 

das medidas que entender cabíveis. 

e) Ficará inabilitado para atuar em outras perícias pelo 

prazo de 2 a 5 anos, não cabendo a aplicação de 

qualquer outra sanção adicional. 

5ª Área – Contabilidade Tributária 
Questão 21-  Uma empresa é contribuinte do ICMS e apura 

este imposto pelo regime normal de apuração  obedecendo a 

não cumulatividade prevista no § 2º, art. 155 da CF/88. 

Assinale a alternativa que reflita o correto efeito da 

contabilização do débito fiscal de ICMS apurado em 

determinado período nas contas de resultado e patrimoniais, 

respectivamente. Sabe-se que a empresa realiza o pagamento 

deste tributo sempre no mês subsequente ao período de 

apuração: 

a) Um aumento das despesas administrativas 

tributárias e um aumento do passivo circulante. 

b) Um aumento da receita líquida e um aumento 

do passivo circulante. 

c) Um aumento das despesas administrativas 

tributárias e uma redução do ativo circulante. 

d) Um aumento das deduções da receita de vendas 

e um aumento do passivo circulante. 

e) Um aumento das deduções da receita de vendas 

e uma redução do ativo circulante. 

Questão 22- A empresa Hi S.A. é optante pelo Lucro Real 

Trimestral, levantando para apuração de seus tributos sobre o 

lucro do 1º trimestre de X6, os seguintes dados: Lucro 

societário: $150.000,00; Adições: $9.200,00; Exclusões: 

3.700,00; Prejuízos fiscais acumulados até 31/12/X5: 

$50.000,00. Sabe-se também que Hi S.A. procura sempre 

minimizar o pagamento de impostos. Calcule o IRPJ devido 

neste trimestre considerando: alíquota de 15% e adicional de 

10% (se houver). 

a) $16.327,50. 

b) $21.212,50. 

c) $15.825,00. 

d) $20.375,00. 

e) $22.500,00. 

Questão 23- A empresa GAMA LTDA. atua 

preponderantemente com comercio de mercadorias e, 

esporadicamente, presta serviços de transporte municipal e 

intermunicipal. Com base na legislação que regulamenta o 

ISS, assinale a alternativa correta. 

a) O serviço de transporte municipal não pode ser 

considerado fato gerador do ISS, ainda que seja 

atividade preponderante do prestador, da mesma 

forma que o serviço de transporte intermunicipal 

não é fato gerador do ISS por estar no âmbito de 

incidência do ICMS. 

b) O serviço de transporte intermunicipal pode ser 

considerado fato gerador do ISS, ainda que não seja 

atividade preponderante do prestador, ao passo que 

o serviço de transporte municipal não é fato gerador 

do ISS por estar no âmbito de incidência do ICMS. 

c) O serviço de transporte municipal pode ser 

considerado fato gerador do ISS, ainda que não seja 

atividade preponderante do prestador, ao passo que 

o serviço de transporte intermunicipal não é fato 

gerador do ISS por estar no âmbito de incidência do 

ICMS. 

d) O serviço de transporte intermunicipal não pode ser 

considerado fato gerador do ISS, desde que seja 

atividade preponderante do prestador, da mesma 

forma que o serviço de transporte municipal não é 

fato gerador do ISS por estar em âmbito de 

competência do ICMS. 

e) O serviço de transporte municipal pode ser 

considerado fato gerador do ISS ainda que não seja 

atividade preponderante do prestador, da mesma 

forma que o serviço de transporte intermunicipal é 

fato gerador do ISS por não estar no âmbito de 

incidência do ICMS. 

Questão 24-  Considere que a empresa comercial GAMA, 

com estabelecimento em Minas Gerais, tenha vendido 

mercadorias para uma empresa prestadora de serviços, 

localizada no estado do Espírito Santo. Nessa operação, o 

ICMS cabível será calculado pela alíquota: 

a) Interna do estado remetente da mercadoria; 

b) Interna do estado destinatário da mercadoria; 

c) Interestadual em operações sudeste (Minas Gerais) 

para sudeste (Espírito Santo) 

d) Interestadual em operações sudeste (Minas Gerais) 

para o Espírito Santo, sendo que a diferença entre o 

ICMS interestadual e o local (Espírito Santo) deverá 

ser recolhida via GNRE pela empresa comercial 

GAMA ao estado do Espírito Santo; 

e) Correspondente a diferença entre a alíquota 

interestadual e a alíquota interna do estado 

remetente. 

Questão 25-  A respeito do PIS/Pasep e da Cofins, marque 

a alternativa cuja afirmação esteja correta: 

a) No sistema não cumulativo, as alíquotas gerais 

incidentes sobre faturamento são de 0,65% e de 3%, 

respectivamente, para PIS/Pasep e para a Cofins. 

b) Toda pessoa jurídica tributada com base no 

Simples, Lucro Presumido ou Lucro Arbitrado está 

submetida à incidência sobre o faturamento do PIS/ 

Pasep e da Cofins no sistema cumulativo. 

c) Numa indústria, o conceito contábil de faturamento 

é o mesmo que o jurídico, ou seja, é o somatório da 

receita bruta com o IPI, desta forma, o PIS/Pasep e 

a Cofins incidem sobre o referido faturamento. 

d) Toda pessoa jurídica tributada com base no Lucro 

Real está sujeita à incidência não cumulativa do 

PIS/Pasep e da Cofins sobre o faturamento. 

e) Se uma empresa comercial atacadista adquire de 

uma indústria mercadorias para revenda no valor de 

$ 12.000,00 (valor da nota fiscal) com ICMS de 

12%, IPI de 20%, PIS de 1,65% e Cofins de 7,6% , 
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e se essa empresa é tributada pelo regime não 

cumulativo do PIS e da Cofins então o valor que vai 

para o estoque é de $ 9.875,00. 
6ª Área – Contabilidade Societária 
Questão 26- Em conformidade ao inciso I do Art. 183 da 

Lei 11.638/07 e 11.941/09, que tratam sobre os critérios de 

avaliação de elementos do ativo, as aplicações em 

instrumentos financeiros, incluindo os derivativos, e em 

direitos e títulos de crédito, classificados no ativo circulante 

ou no realizável a longo prazo, devem ser avaliadas pelo: 

a) Valor de custo de aquisição ou valor de emissão, 

atualizado conforme disposições legais ou 

contratuais, ajustado ao valor provável de 

realização, quando este for superior, no caso das 

demais aplicações e os direitos e títulos de crédito. 

b) Valor justo, ajustado ao valor provável de 

realização, quando este for inferior, em comparação 

as demais aplicações e os direitos e títulos de 

crédito. 

c) Valor de saída, incluindo a margem de lucro, 

quando se tratar de aplicações destinadas à 

negociação e pelo valor de custo de aquisição, 

atualizado conforme disposições legais ou 

contratuais, ajustado ao valor provável de 

realização, quando este for superior ao valor de 

saída. 

d) Valor justo, quando se tratar de aplicações 

destinadas à negociação ou disponíveis para venda e 

pelo valor de custo de aquisição ou valor de 

emissão, atualizado conforme disposições legais ou 

contratuais, ajustado ao valor provável de 

realização, quando este for inferior, no caso das 

demais aplicações e os direitos e títulos de crédito. 

e) Valor justo, atualizado conforme disposições legais 

ou contratuais, quando este for inferior ao valor de 

custo de aquisição ou valor de emissão dos títulos 

de crédito ou direitos adquiridos. 

Questão 27-  A empresa Medalha de Ouro S/A possui um 

Ativo Imobilizado cujo custo histórico é igual a $ 50.000,00 

e cuja depreciação acumulada equivale a $ 12.000,00. A 

empresa apurou, para esse ativo, um valor justo líquido de 

despesas de venda de $ 20.000,00 e um valor em uso de $ 

30.000,00. Com base nos dados informados, considerando a 

NBC TG 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos – o 

valor a ser registrado como perda por desvalorização do 

Ativo Imobilizado será de: 

a) $ 0,00 

b) $ 8.000,00 

c) $ 18.000,00 

d) $ 20.000,00 

e) $ 30.000,00 
Questão 28-  A empresa Remos S/A  contraiu um 

empréstimo, no valor de $12.000,00  a serem pagos em 12 

parcelas. No momento de liberação de recursos, o valor de $ 

2.000,00, correspondentes aos juros do contrato, foram 

descontados no ato, recebendo a empresa o valor líquido de $ 

10.000,00.  Considerando a informação: (A) Ativo, (P) 

Passivo e (R) Conta de Resultado, qual registro contábil 

deverá ser realizado pela operação descrita: 

a) D- Bancos (A) – $12.000,00; C- Empréstimos a 

Pagar (P) – $12.000,00 

b) D – Bancos (A) – $14.000,00; C – Juros Passivos 

(R) $2.000,00; C – Empréstimos a Pagar – $ 

12.000,00. 

c) D – Bancos (A) $10.000; D -Juros a Transcorrer (P) 

– $2.000,00 e C- Empréstimos a Pagar (P) – 

$12.000,00 

d) D – Bancos (A) $10.000; D – Despesa Financeira 

(R) – $2.000,00 e C – Empréstimos a Pagar (P) – 

$10.000,00. 

e) D – Bancos (A) $10.000,00; D – Despesa 

Financeira (R) – $2.000,00 e C – Empréstimos a 

Pagar (P) – $12.000,.00. 

Questão 29- De acordo com o CPC 12 podemos definir 

Valor Presente como sendo: 

a) A estimativa do valor corrente de um fluxo de caixa 

futuro, no curso normal das operações da entidade. 

b) O valor pelo qual um ativo pode ser negociado, ou 

um passivo liquidado, entre partes interessadas. 

c) A estimativa do valor presente de um fluxo de caixa 

futuro, no curso normal das operações da entidade. 

d) O valor pelo qual um ativo pode ser negociado, ou 

um passivo liquidado. 
e) O valor pelo qual um ativo ou passivo pode ser 

negociado. 

Questão 30- A respeito do CPC 07, que trata da subvenção 

e assistência governamental, assinale a opção correta: 

a) O recebimento da subvenção já é prova conclusiva 

para o reconhecimento da receita de subvenção 

governamental. 

b) A contabilização da receita de subvenção 

governamental deve ser a mesma, 

independentemente de a subvenção ser recebida em 

dinheiro ou como redução de passivo. 

c) Embora o governo possa conceder empréstimos a 

uma taxa de juros abaixo da praticada pelo mercado, 

esse benefício não deve ser tratado como uma 

subvenção governamental. 

d) Em virtude de sua complexidade, a receita de 

subvenção governamental deve ser reconhecida 

integralmente em um único exercício, desde que 

atendida, cumulativamente, aos aspectos de 

recebimento e do cumprimento de todas as 

condições relacionadas à subvenção. 

e) Benefícios fiscais não são considerados um tipo 

subvenção governamental. 

7ª Área – Análise das Demonstrações Contábeis 

Questão 31-  A finalidade da análise vertical e horizontal, 

respectivamente, é verificar: 

a) A situação específica de uma empresa e a 

participação percentual dos componentes das 

demonstrações financeiras. 

b) A evolução dos elementos que forma as 

demonstrações contábeis e a situação específica de 

uma empresa. 

c) A participação percentual dos componentes das 

demonstrações financeiras e a evolução dos 

elementos que formam as demonstrações 

financeiras. 

d) O quociente dos elementos formadores das 

demonstrações financeiras e se a empresa obteve 

lucro satisfatório em relação às aplicações 

efetuadas. 
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e) A participação percentual dos componentes das 

demonstrações financeiras e o quociente dos 

elementos formadores das demonstrações 

financeiras. 

Questão 32-  O balanço patrimonial simplificado, da 

Empresa Analise S.A. apresentava os seguintes valores em 

31/12/2015: Caixa $ 10.000,00; Clientes (longo prazo) $ 

8.000,00; Clientes (curto prazo) $ 13.000,00; Banco conta 

movimento $ 22.000,00; Fornecedores (longo prazo) $ 

9.000,00; Capital Social $ 60.000,00; Mercadorias $ 

30.000,00; Financiamentos Bancários $ 31.000,00; Contas a 

receber $ 15.000,00; e Reservas de Lucros $ 7.000;00. Ao 

fazer a análise das demonstrações contábeis dessa empresa, o 

Contador encontrará os seguintes elementos: 

a) Liquidez Seca = 1,07 

b) Liquidez Corrente = 1,45 

c) Liquidez Imediata = 1,75 

d) Liquidez Geral = 0,71 

e) Grau de Composição do Endividamento = 0,57 
Questão 33-  Julgue os itens a seguir e marque a afirmativa 

esta certa. 

a) O índice rentabilidade do capital próprio mede o 

retorno obtido sobre as vendas de um determinado 

período. 

b) O índice margem líquida representa o quanto a 

empresa consegue obter de resultado operacional 

em relação às vendas líquidas. 

c) Os índices de rentabilidade apresentam como estão 

os rendimentos em relação aos capitais que foram 

investidos na empresa, ou seja, mostra ao gestor o 

sucesso ou o fracasso da instituição. 

d) Os índices de rentabilidade apresentam como estão 

os rendimentos em relação aos capitais que foram 

investidos na empresa, ou seja, mostra ao gestor o 

sucesso ou o fracasso da instituição. 

e) O índice Retorno sobre o Ativo representa o quanto 

a empresa aplicou seus recursos no Ativo 

Imobilizado. 
Questão 34-  Um hospital registrava uma boa margem 

Ebitda e uma péssima rentabilidade líquida. O que melhor 

poderia caracterizar esta situação? 

a) Endividamento. 

b) Gastos fixos. 

c) Custos variáveis. 

d) Depreciação. 

e) Deduções. 
Questão 35- O que caracteriza o efeito tesoura em análise 

das demonstrações? 

a) Problemas de lucratividade. 

b) Problemas de rentabilidade. 

c) Problemas de financiamento de capital de giro. 

d) Problemas de governança corporativa. 

e) Problemas de falta de desempenho operacional. 

8ª Área – Teoria da Contabilidade 

Questão 36-  De acordo com o Capítulo 3 do CPC 00 (R1) 

Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de 

Relatório Contábil-Financeiro, que apresenta as 

características qualitativas da informação contábil-financeira 

útil, julgue as assertivas a seguir e assinale a alternativa 

correta. 

a) As características qualitativas fundamentais para 

informação contábil são relevância e materialidade. 

b) As características qualitativas de melhoria são 

relevância, tempestividade, compreensibilidade e 

representação fidedigna. 

c) As características qualitativas fundamentais para 

informação contábil são relevância e representação 

fidedigna. 

d) A comparabilidade, verificabilidade e a 

tempestividade consistem em características 

fundamentais e de melhoria para informação 

contábil. 

e) A neutralidade e a representação fidedigna 

compõem o grupo das características qualitativas 

fundamentais para informação contábil. 

Questão 37-  Identifique a alternativa que melhor expressa 

o significado do termo ATIVO no contexto da moderna 

Teoria da Contabilidade: 

a) É um conjunto de bens, direitos e obrigações 

pertencentes a uma pessoa física ou jurídico. 

b) São recursos econômicos de propriedade de uma 

pessoa física ou jurídica. 

c) São recursos econômicos de propriedade de uma 

pessoa física ou jurídica, desde que tenham sido 

adquiridos a um custo mensurável. 

d) É o valor presente líquido dos fluxos de caixa que 

um determinado agente poderá produzir em certo 

espaço de tempo. 

e) É o futuro resultado econômico gerado por bens e 

direitos adquiridos por qualquer entidade. 
Questão 38- Identifique a alternativa que NÃO contém 

atributo essencial à caracterização da RECEITA: 

a) Seu valor final é validado pelo mercado. 

b) Contribui para aumentar o patrimônio líquido da 

entidade. 

c) Decorre do ingresso de caixa provocado pela venda 

de bens e serviços. 

d) Vincula-se a determinado período de tempo. 

e) Relaciona-se com as operações normais da entidade. 

Questão 39-  A respeito dos critérios de avaliação de 

estoques, NÃO é correto afirmar que: 

a) Fretes e seguros pagos na aquisição de mercadorias 

destinadas à revenda devem ser adicionados ao 

custo das mesmas. 

b) Em se tratando de matérias-primas importadas, o 

respectivo custo deve incorporar, entre outros 

elementos, o IOF incidente sobre a operação de 

câmbio. 

c) Despesas incorridas eventualmente com a 

armazenagem de matérias-primas devem ser 

incorporadas ao seu custo somente quando 

necessárias para chegar à empresa. 

d) Juros incorridos e outras despesas financeiras 

devem integrar o custo dos estoques, exceto quando 

se refiram a financiamentos obtidos para produção 

de estoques de longa maturação. 

e) Nem sempre o ICMS deve ser excluído do custo de 

aquisição de matérias-primas ou mercadorias 

destinadas à revenda. 

Questão 40-  Acerca da Estrutura Conceitual do Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis é INCORRETO afirmar que: 

a) Os termos de princípios contábeis foram 
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incorporados na estrutura conceitual básica do CPC 

como características qualitativas fundamentais e de 

melhoria. 

b) O conceito de manutenção do capital financeiro, 

para apuração do lucro, se dá quando o montante 

financeiro dos ativos líquidos no final do período é 

superior ao do início do período, excluindo-se 

qualquer distribuição ou aporte dos proprietários. Já 

o conceito manutenção do capital físico leva em 

consideração a capacidade produtiva superior ao 

final do período em relação ao início. 

c) A tanto a neutralidade quanto a prudência são 

característica qualitativas presentes na Estrutura 

Conceitual do CPC. 

d) As bases para elaboração dos pronunciamentos 

contábeis estão fundamentadas principalmente no 

usuário da informação contábil. 

e) Apesar da estrutura conceitual se preocupar com 

seus usuários, ainda assim estes devem considerar 

outras fontes para tomar suas decisões de comprar, 

manter ou vender determinado ativo. 

 

 

 

1. Questão 1 (10 Pontos) - Em 01/04/2016, a Cia. CONTÁBEIS adquire 100% do Patrimônio Líquido da Cia. OBC 

assumindo o controle da mesma, pagando a vista na operação R$ 4,6 milhões. Na mesma data, o Balanço Patrimonial da 

empresa adquirida era composto pelos seguintes elementos patrimoniais: 

 

Tendo em vista que em dezembro do exercício de 2016 a Cia OBC: 

- Apurou um lucro líquido de $ 350.000,00; 

- Do lucro apurado, 15% foi destinado como dividendos obrigatórios;  

- Vendeu 30% dos seus estoques a sua coligada, que já revendeu a terceiros; 

- Realizou a baixa da depreciação dos veículos recém-adquiridos no exercício (taxa de depreciação de 20% a.a.); 

- E permaneceu com os a totalidade dos terrenos; 

- O ágio pago em excesso nas ações não foi justificado economicamente e no final do ano, foi constatado por parte da 

investidora, que o valor recuperável deste é de R$ 900.00,00. 

  

Pede-se: realize os lançamentos de aquisição do investimento e movimentações contábeis deste ao longo do exercício 

de 2016.  

Folha de resposta – Questão subjetiva 1: 

 

 

 

 

 

 

ATIVO VALOR CONTÁBIL VALOR JUSTO PASSIVO VALOR CONTÁBIL VALOR JUSTO

ATIVO CIRCULANTE 700.000,00             PASSIVO CIRCULANTE

Disponibilidades 600.000,00             Contas a Pagar 500.000,00             

Estoques 100.000,00             150.000,00     

ATIVO NÃO CIRCULANTE 2.300.000,00         Patrimônio Líquido

VEÍCULOS 600.000,00             800.000,00     Capital Social 2.500.000,00         

TERRENOS 1.700.000,00         2.050.000,00  Ajuste a Valor Justo 600.000,00     

TOTAL DO ATIVO 3.000.000,00         3.600.000,00  TOTAL DO PASSIVO + PL 3.000.000,00         3.600.000,00  

Balanço Patrimonial - CIA. OBC

QUESTÕES SUBJETIVAS  
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2. Questão 2 (10 Pontos)-  A empresa OBC era subsidiária integral da Cia. MF. A MF também possui 60% do capital 

total da Cia. XY. Em 31/12/2015 os balanços patrimoniais da Cia. MF e de suas controladas eram os seguintes: 

 
 
Considere as seguintes informações: a) a controlada vendeu um terreno para a sua controladora, por R$ 100.000 cujo valor 

equivale ao custo (desconsidere os tributos incidentes na transação), b) em 31/12/2015 a Cia. OBC tinha a receber R$ 5.000 

de sua controladora, c) a controladora emprestou R$ 25.000,00 para a controlada XY, sem juros. Pede-se: Elaborar os 

ajustes de eliminações necessários para a consolidação e apresentar o Balanço consolidado.  

Folha de resposta – Questão subjetiva 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo Consolidado

Controladora MF Controlada OBC XY D C

ATIVO CIRCULANTE

Disponibilidades 1.000                        15.000                  22.000          

Valores a Receber 25.000                      5.000                    34.000          

Estoques 45.000                      20.000          

ATIVO NÃO CIRCULANTE

Investimentos Permanentes

Participação Societária Cia. OBC 20.000                      

Participação Societária Cia. XY 60.000                      

Imobilizado Líquido 100.000                   10.000                  54.000          

Total do Ativo 251.000                   30.000                  130.000       

Passivo Circulante

Valores a Pagar 16.000                      5.000            

Passivo não Circulante

Empréstimos Bancários 35.000,00                10.000,00            25.000,00    

Patrimônio Líquido

Capital Social 200.000,00             20.000,00            100.000,00 

Participação dos não Controladores

Total do Passivo + PL 251.000                   30.000                  130.000       

Ajustes de Eliminação
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Nome do aluno: 

Período / Semestre curso:                                                                        Matrícula: 

 

PREENCHER O CÍRCULO COMPLETO com a resposta correta! 

Você deverá pintar apenas uma alternativa. Esta folha de resposta não será substituída. 
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FOLHA DE RESPOSTA – QUESTÕES OBJETIVAS 


