
 

1 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

1ª Área – Contabilidade de Custos e Gerencial 

Questão 1 – A empresa Portif fabrica portas em 

madeira. Os dados a seguir referem-se ao número de 

quilos de madeira processados pelo departamento de 

corte, o primeiro no processo produtivo da empresa:  

 

 Quilos 

de 

Madeira 

(KG) 

Percentual 

Concluído (%) 

Materiais Transfor-

mação 

Produção em 

andamento 

em 01.07.15 

 

120.000 

 

70 

 

15 

Produção em 

andamento 

em 31.07.15 

 

80.000 

 

50 

 

10 

Entraram em 

produção 

durante julho 

 

420.000 

 

 

Considerando tais dados, pede-se: quantas são as 

unidades equivalentes para materiais e transformação, 

no mês de julho? 

a) 520.000 e 468.000 

b) 460.000 e 460.000 

c) 500.000 e 468.000 

d) 620.000 e 540.000 

e) 500.000 e 540.000 

 

Questão 2 – A Lumiar S/A fabrica toalhas, tendo duas 

linhas de produtos: infantil e adulta. As informações 

sobre receitas e custos são as seguintes: 

 Infantil Adulta 

Preço venda unitário (R$) 16,00 24,00 

Custos Variáveis por 

Produto (R$) 

4,10 7,20 

Custos fixos vinculados 

por ano (R$) 

115.000 80.000 

 

As despesas fixas comuns são de R$ 125.000 por ano. 

Em 2015 a empresa produziu e vendeu 25.000 unidades 

de toalhas infantis e 12.000 de toalhas para adultos. 

Pergunta-se: qual a margem de segmento gerada pelas 

duas linhas de produtos? 

 

a) 152.000 e 132.600 

b) 297.500 e 201.600 

c) 128.500 e 131.600 

d) 192.500 e 141.500 

e) 182.500 e 121.600 

 

Questão 3 – A empresa Feltro produz apenas um tipo 

de produto. Os custos indiretos de fabricação (CIF) são 

alocados aos produtos com base nas horas de mão de 

obra direta. O custo padrão de uma unidade do produto 

é o seguinte: 

 

 

Materiais diretos: 5 quilos a R$ 3,50 

por quilo 

R$ 17,50 

Mão de obra direta: 0,7 hora a R$ 

23,00 por hora 

R$ 16,10 

Custos indiretos (variáveis) de 

fabricação: 0,5 hora a R$ 12,00 por 

hora 

R$ 6,00 

Total do custo padrão variável por 

unidade (R$) 

R$ 39,60 

 

Durante o mês de setembro foram produzidas 3.000 

unidades. Os custos de produção foram os seguintes: 

 

Materiais comprados: 20.000 quilos a 

R$ 3,70 por quilo 

R$ 74.000 

Materiais usados na produção: 17.000 

quilos 

- 

Mão de obra direta: 1.200 horas a R$ 

23,70 por hora 

R$ 28.440 

Custos indiretos (variáveis) de 

fabricação incorridos:  

R$ 12.600 

Pergunta-se: quais foram as variações de materiais 

diretos em termos de quantidade e preço (em R$)? 

 

a) R$ 7.000 favorável e R$ 4.000 favorável 

b) R$ 7.000 desfavorável e R$ 4.000 desfavorável 

c) R$ 4.000 favorável e R$ 7.000 favorável 

d) R$ 4.000 desfavorável e R$ 7.000 desfavorável 

e) R$ 7.000 desfavorável e R$ 4.000 favorável 

 

Questão 4 – No que diz respeito aos custos para tomada 

de decisões, marque a alternativa correta: 

 

a) Quando uma empresa decide comprar uma 
nova máquina, o valor contábil da máquina 
antiga é um custo relevante. 

b) Considere que uma empresa está decidindo se 
um funcionário se deslocará até uma filial, que 
fica a 250 km de distância da matriz, de ônibus 
ou no carro da empresa. Nesta avaliação, o 
custo anual do seguro é um custo que deve ser 
levado em consideração na decisão a ser 
tomada.  

c) Na decisão de produzir ou comprar, os custos 
variáveis são custos relevantes. 

d) Em pedidos especiais, a empresa deve levar em 
consideração todos os custos envolvidos no 
processo produtivo. 

e) Quando houver recurso restritivo na empresa, 
a solução é favorecer a produção de produtos 
que oferecem a maior margem de contribuição 
unitária. 
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Questão 5 – A Revest comercializa vasos sanitários e 
pias. A demonstração de resultados com a margem de 
contribuição é a seguinte: 

 Vasos 
sanitários 

Pias TOTAL 

Vendas (R$) 200.000 300.000 500.000 

Despesas 
variáveis (R$) 

(107.000) (143.000) (250.000) 

Margem de 
contribuição 
(R$) 

93.000 157.000 250.000 

Despesas 
fixas (R$) 

- - (188.000) 

Lucro líquido 
(R$) 

- - 62.000 

 
Levando em consideração os dados acima, indique qual 
é o ponto de equilíbrio da empresa em vendas (R$). 
 

a) R$ 386.000 
b) R$ 350.000 
c) R$ 406.000 
d) R$ 376.000 
e) R$ 250.000 

 

Enunciado para as questões 6 e 7 a seguir: 

A OBC está planejando seu jantar dançante. O comitê 
de eventos reuniu a seguinte previsão de custos: 
 

Jantar (por pessoa) 35,00 

Convites e programas (por pessoa) 5,00 

Orquestra 2.800 

Aluguel do salão 900 

Animador 1.000 

Bilhetes e propaganda 1.300 

O comitê deseja cobrar $60 por pessoa. Pede-se: 
 

Questão 6 – Calcule o ponto de equilíbrio para o jantar 
dançante (em quantidades): 
 

a) 150 

b) 200 

c) 300 

d) 350 

e) 400 

 

Questão 7–   Suponha que no ano passado, apenas 150 
pessoas compareceram ao jantar. Se o mesmo número 
comparecer este ano, qual é o preço do ingresso que 

deve ser cobrado de cada pessoa a fim de se atingir o 
PE? 

a) 35,00 

b) 40,00 

c) 60,00 

d) 75,00 

e) 80,00 

 

2ª Área – Contabilidade Pública e Orçamento 

Questão 8– A retenção de empréstimos consignados na 

folha de pagamento de servidores de um determinado 

órgão público deve ser reconhecida como: 

 

a) Receita orçamentária 

b) Receita extra-orçamentária 

c) Despesa orçamentária 

d) Despesa extra-orçamentária 

e) Receita corrente 

 

Questão 9– A etapa da despesa pública que consiste na 

verificação do direito adquirido pelo credor tendo por 

base os títulos e documentos comprobatórios do 

respectivo crédito corresponde à: 

 

a) Fixação 

b) Empenho 

c) Licitação 

d) Liquidação 

e) Pagamento 

 
Questão 10– Durante um período, o setor de 

contabilidade de uma prefeitura apurou os seguintes 

ingressos públicos: 

 

Ingresso Valor 

Receita Tributária 80.000,00 

Retenção de INSS na Folha de 

Pagamento dos Servidores 

10.000,00 

Receita de Alienação de Bens 20.000,00 

Receita de Transferências Correntes 150.000,00 

Receita Patrimonial 5.000,00 

Retenção de Imposto de Renda na 

Folha de Pagamento dos Servidores 

8.000,00 

Receita com Operações de Crédito 30.000,00 

 

O valor das receitas correntes corresponde à: 

 

a) 235.000,00 

b) 253.000,00 

c) 50.000,00 

d) 230.000,00 

e) 243.000,00 

 
Questão 11 – No início do exercício financeiro, um ente 

público opta por realizar um único empenho para a 
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despesa com energia elétrica de todo o exercício. Esse 

empenho será na modalidade: 

 

a) Pré-empenho 

b) Parcelado 

c) Ordinário 

d) Estimativa 

e) Global 

 

Questão 12 – São atribuições que devem constar na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias, exceto: 
 

a) Orientar a elaboração do plano plurianual. 
b) Dispor sobre alterações na legislação 

tributária. 
c) Indicar metas e prioridades para a 

administração pública. 
d) Tratar sobre a política de aplicação das 

agências financeiras oficiais de fomento. 
e) Indicar os riscos fiscais da administração 

pública 
 
 
Questão 13 – Relativamente aos Princípios Contábeis 

sob a Perspectiva do Setor Público, assinale a alternativa 

CORRETA. 
a) Relativamente ao Princípio da Entidade, a soma 

ou a agregação contábil de patrimônios 

autônomos resulta em nova entidade. Errado, de 

acordo com a Resolução CFC nº 1.111/2007, o 

PATRIMÔNIO pertence à ENTIDADE, mas a 

recíproca não é verdadeira. A soma ou a 

agregação contábil de patrimônios autônomos 

não resulta em nova ENTIDADE, mas numa 

unidade de natureza econômico-contábil. 

b) De acordo com o Princípio da Continuidade, a 

continuidade da entidade está vinculada à 

vigência da legislação que deu origem à 

entidade governamental. Errado, de acordo com 

a Resolução CFC nº 1.111/2007, no âmbito da 

entidade pública, a continuidade está vinculada 

ao estrito cumprimento da destinação social do 

seu patrimônio. 

c) Em relação ao Princípio da Oportunidade, as 

variações devem ser reconhecidas na sua 

totalidade, independentemente do cumprimento 

das formalidades legais para sua ocorrência. 

Certo, de acordo com a Resolução CFC nº 

1.111/2007, a integridade e a fidedignidade 

dizem respeito à necessidade de as variações 

serem reconhecidas na sua totalidade, 

independentemente do cumprimento das 

formalidades legais para sua ocorrência, 

visando ao completo atendimento da essência 

sobre a forma. 

 

d) Sobre o Princípio do Valor Original, nos 

registros dos atos e fatos contábeis será 

considerado o valor histórico dos componentes 

patrimoniais. Errado, de acordo com a 

Resolução CFC nº 1.111/2007, nos registros 

dos atos e fatos contábeis será considerado o 

valor original dos componentes patrimoniais. 

e) No âmbito do Setor Público, o Princípio da 

Competência se afirma com o registro da 

arrecadação da receita e do empenho da 

despesa. Errado, de acordo com a Resolução 

CFC nº 1.111/2007, o Princípio da 

Competência aplica-se integralmente ao Setor 

Público. 
 

Questão 14– Julgue os itens a seguir e marque a 

alternativa correta. A validade dos restos a pagar 

inscritos na condição de não processados e não 

liquidados posteriormente terão validade de: 

 

a) De 1 ano 

b) Não terá validade 

c) Até 30 de junho do segundo ano subsequente ao 

de sua inscrição. 

d) Até 30 de junho do ano subsequente 

e) De 5 anos, de acordo com o prazo geral 

prescricional. 

 

3ª Área – Auditoria 
Questão 15– Conforme NBC TA 320 – Materialidade 

no Planejamento e na Execução da Auditoria, o 

julgamento profissional do auditor independente deve 

ser aplicado para mensuração da materialidade para o 

planejamento. Nessa perspectiva, aplica-se geralmente 

uma porcentagem (fator) sobre um referencial 

(benchmark) que melhor represente as operações da 

entidade, sua natureza, fase do ciclo de vida e o 

ambiente econômico onde atua. O respectivo 

benchmark é selecionado como ponto de partida para 

determinar a materialidade para as demonstrações 

contábeis como um todo. A respeito dos fatores que 

podem afetar a identificação do benchmark adequado, 

julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos 

(F) e, em seguida, assinale a opção CORRETA. 

 

I) Os elementos das demonstrações contábeis (por 

exemplo: ativo, passivo, patrimônio líquido, 

receita, despesa) podem afetar a identificação 

do benchmark apropriado. 

II) Se há itens que tendem a atrair a atenção dos 

usuários das demonstrações contábeis da 

empresa específica (por exemplo: com o 

objetivo de avaliar o desempenho das 

operações, os usuários tendem a focar sua 

atenção em lucro, receita ou patrimônio 

líquido), isso pode afetar a identificação do 

benchmark apropriado. 
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III) A natureza da empresa, a fase do seu ciclo de 

vida, o seu setor e o ambiente econômico em 

que atua podem afetar a identificação do 

benchmark apropriado. 

IV) A estrutura societária da empresa e como ela é 

financiada (por exemplo: se a empresa é 

financiada somente por dívida em vez de capital 

próprio, os usuários dão mais importância a 

informações sobre os ativos, e processos que os 

envolvam, do que nos resultados da empresa) 

podem afetar a identificação do benchmark 

apropriado. 

V) A volatilidade relativa do referencial pode 

afetar a identificação do benchmark apropriado. 

 

A sequência CORRETA é: 

 

a) V, V, V, F, F. 

b) F, F, V, V, V. 

c) V, V, F, V, F. 

d) V, V, V, F, V 

e) V, V, V, V, V. 

 
Questão 16– Determinada Sociedade possui Ativo 

Total de R$ 10.000.000, Receita de R$ 5.000.000 e 

Prejuízo de R$ 1.000.000. Do total do Ativo, R$ 

9.000.000 refere-se a Imobilizado. Para a auditoria da 

respectiva Sociedade em 31 de dezembro de X1, a firma 

de auditoria contratada determinou uma materialidade 

de R$ 600.000. A equipe de auditoria, ao realizar os 

procedimentos cabíveis para testar a rubrica do 

Imobilizado, identificaram que a Sociedade não 

procedeu com o teste anual de redução ao valor 

recuperável, conforme determina o Pronunciamento 

Técnico CPC 01. Que tipo de relatório deverá ser 

emitido para essa Sociedade? 

 

a) Opinião adversa. 

b) Opinião com ressalva. 

c) Abstenção de opinião. 

d) Opinião sem ressalva. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 
Questão 17– Na auditoria de uma determinada 

Sociedade, os auditores independentes constataram a 

ocorrência de pagamentos e recebimentos decorrentes 

de depósitos judiciais. Na formalização do 

demonstrativo de Fluxo de Caixa da referida Sociedade, 

de que forma os auditores devem classificar tais 

pagamentos e recebimentos, levando em consideração 

que o Pronunciamento Técnico CPC 03 (R2) não define 

um tratamento específico para esse tipo de atividade? 

Aplicar o julgamento profissional para retenção da 

essência da operação. 

 

a) Classificar como atividades de 

investimento. 

b) Classificar como atividades operacionais. 

c) Classificar como transação que não envolve 

caixa. 

d) Classificar como atividades de 

financiamento. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 
Questão 18-  A Companhia Brasileira Beta, firmou em 

29 de dezembro de X1 a venda de 1 Tonelada de Açúcar 

VHP para a Companhia Alfa, situada em Portugal. A 

modalidade de frete acordada na operação foi o FOB. A 

Companhia Brasileira Beta reconheceu a Receita da 

operação com base na nota fiscal de venda, a qual foi 

emitida no mesmo dia em que o contrato de venda foi 

firmado. Os auditores independentes da Companhia 

Brasileira Beta verificaram que nas exportações por via 

marítima os “riscos e benefícios” atrelados às 

mercadorias vendidas são transferidos para o comprador 

após a assinatura do Bill of Lading, que é o documento 

utilizado nas expedições para confirmar o embarque das 

mercadorias. Para tanto, constatou-se que o Bill of 

Lading da referida operação foi assinado em 02 de 

janeiro de X2. Com base nessas informações, qual deve 

ser a decisão dos auditores a respeito do reconhecimento 

da receita? 
 

a) Propor o ajuste da receita, baixando-a do 

exercício de 20X1 e a reconhecendo na data da 

assinatura do Bill of Lading. 

b) Sugerir a baixa da receita reconhecida em 20X1 

e o seu o reconhecimento apenas no momento 

do efetivo recebimento em caixa. 

c) Manter o reconhecimento da receita em 20X1 

de acordo com a emissão da nota fiscal de 

venda.  

d) Propor o ajuste da receita, baixando-a do 

exercício de 20X1 e a reconhecendo na data da 

chegada das mercadorias nas instalações da 

Companhia Alfa. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 
Questão 19-  Na auditoria da empresa Beta, a equipe 

verificou a construção de uma nova planta industrial 

classificada como ativo qualificável. Paralelamente, a 

empresa auditada obteve empréstimo de R$ 2.000.000 

com característica de capital giro e aplicou cerca de 50% 

desses recursos no desenvolvimento da nova planta 

industrial. Acerca dos encargos financeiros incidentes 

sobre o empréstimo, a empresa Beta informou que 

reconhece os mesmos diretamente no resultado como 

despesas, uma vez que a modalidade do empréstimo 

captado não está relacionada à construção, 

impossibilitando a capitalização dos juros. Com base 

nessas informações, qual deve ser a decisão dos 

auditores a respeito do reconhecimento dos juros? 

Aplicar o julgamento profissional para retenção da 

essência da operação. 
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a) Manter o reconhecimento dos encargos 

financeiros diretamente no resultado, uma vez 

que independente da modalidade de crédito, a 

capitalização dos juros não se aplica a 

construção de plantas industriais. 

b) Manter o reconhecimento dos encargos 

financeiros diretamente no resultado, visto que 

a modalidade de crédito refere-se a capital de 

giro. 

c) Propor a capitalização de 100% dos juros do 

empréstimo, mesmo que este tenha sido captado 

originalmente para suprir o capital de giro. 

d) Propor a capitalização de 50% dos juros do 

empréstimo, mesmo que este tenha sido captado 

originalmente para suprir o capital de giro. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores 

 
Questão 20-  O risco de um auditor concluir, baseado 

em testes substantivos, que não existe uma distorção 

material em determinada conta, quando de fato esse erro 

existe, é definido como: 

a) Risco de amostragem. 

b) Risco de detecção. 

c) Risco de não amostragem. 

d) Risco inerente. 

e) Risco mercado 

 

4ª Área – Perícia 
Questão 21-  De acordo com a NBC TP 01- Norma 
Técnica de Perícia Contábil, o Planejamento consiste: 
 

a) Na documentação preparada pelo perito para 
a execução da perícia. 

b) Processo organizado de registro de provas. 
c) Especificação de cada etapa a ser realizada na 

perícia e que deve ser elaborada com base nos 
quesitos e/ou no objeto da perícia. 

d) Etapa do trabalho pericial, que antecede as 
diligências, pesquisas, cálculos e respostas aos 
quesitos. 

e) Procedimento póstumo abrangente que se 
propõe a consolidar todas as etapas da perícia. 

 

Questão 22-  O Impedimento e a Suspeição são 
situações fáticas ou circunstanciais que impossibilitam 
o perito de exercer suas funções ou realizar atividade 
pericial em processo judicial, extrajudicial ou arbitral 
(NBC PP 01, 2009). A NBC PP 01 ainda segrega os tipos 
de impedimento (Legal e Técnico) a que o contador, na 
condição de Perito, pode encontrar-se sujeito, para 
desempenhar a perícia. Das situações previstas nesta 
norma e descritas a seguir, assinale a alternativa que 
caracteriza um tipo de impedimento técnico e legal, 
respectivamente. 

 
a) Tiver atuado como perito contador contratado 

no processo ou for parte dele. 
b) Receber dádivas de interessados no processo 

ou a matéria em litígio não ser de sua 
especialidade. 

c) Ser amigo íntimo ou inimigo capital de 
qualquer das partes. 

d) Ser inimigo capital ou constatar que os 
recursos materiais de sua estrutura 
profissional não permitem assumir o encargo. 

e) A matéria em litígio não ser de sua 
especialidade ou receber quaisquer valores e 
benefícios, sem autorização do juiz. 

 
Questão 23-  Sá (2000) afirma que a perícia contábil é 

a verificação de fatos ligados ao patrimônio 

individualizado visando oferecer opinião, mediante 

questão proposta ou litígio. Sobre as diferenças 

conceituais e técnicas, existentes entre os tipos de 

Perícia, julgue as assertivas a seguir, e assinale a 

alternativa que apresenta as opções verdadeiras. 

 

I- Na realização da Perícia Extrajudicial existe consenso 

das partes na escolha do perito e é menos onerosa, pois 

não necessita do perito assistente. 

II- A Perícia Voluntária ocorre por meio de 

requerimento e determinação (ofício) e mediante 

contratação espontânea pelo interessado. 

III- Através dos autos, podemos identificar três tipos de 

perícia que envolve o trabalho do perito: a perícia 

judicial, a perícia extrajudicial e a perícia arbitral. 

IV- Na perícia arbitral a contratação é com o Poder 

Judiciário ou câmara de arbitragem. De justiça privada, 

não existe a presença do Estado. 

 

a) I, II, III.   

b) I e II, apenas.           

c) II, III e IV.    

d) I e III. 

e) I, II, III, IV. 

 
Questão 24-  Sobre a Proposta de Honorários (NBC PP 

01), que deverá ser elaborada pelo perito contador para 

requerer os honorários periciais a justiça, assinale a 

alternativa correta: 

 

a) A complexidade está relacionada a 

possibilidade de os honorários periciais não 

serem integralmente recebidos, o tempo 

necessário ao recebimento, bem como a 

antecipação das despesas necessárias à 

execução do trabalho. 

b) A relevância está relacionada ao valor da causa 

no que se refere ao objeto da perícia. 



 

6 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

c) Quanto ao recebimento dos honorários, é 

proibido o parcelamento. 

d) A relevância é entendida como a importância da 

perícia no contexto social e sua essencialidade 

para dirimir as dúvidas de caráter técnico 

contábil. 

e) O perito-contador apresentará sua proposta de 

honorários fundamentada apenas ao juízo, 

podendo conter o orçamento ou este constituir-

se em um documento anexo. 

 

Questão 25-  Imagine um processo trabalhista, em que 
uma das partes, o reclamante, afirme ter seus direitos 
suprimidos durante o contrato de trabalho. Neste 
processo, o autor reivindicou as seguintes verbas e 
direitos trabalhistas: 
 

i. Retificação da Carteira de Trabalho e da 
Previdência Social (CTPS) e diferenças 
salariais, referente a alterações 
remuneratórias, quando da mudança de 
cargo na organização, e não registradas 
por parte da empregadora.  

 
ii. Horas Extras, que o reclamante alegou ter 

trabalhado e não ter recebido. 
 

iii. Adicional de Periculosidade. 
 

iv. Ressarcimento dos descontos ilegais 
efetuados nos recibos de pagamento do 
salário mensal pago pela empregadora. 

 
v. Férias vencidas e não pagas, por dois 

períodos aquisitivos. 
 
O juiz deferiu procedente todas as verbas requeridas 
pelo autor do processo e de imediato, intimou um 
perito contábil judicial para a elaboração dos cálculos 
de liquidação de sentença. Para efetuar os cálculos, o 
perito necessitou diligenciar informações adicionais. 
 
As informações diligenciadas pelo perito encontram-se 
descritas, a seguir: 
 
- No terceiro período aquisitivo, o funcionário passou a 
receber R$ 500,00 a mais, do salário que recebia em 
sua antiga função. Esta remunerava R$ 2.500,00 
mensais fixos. 
 
- O sindicato responsável pela função a qual ele 
desempenhava, havia aprovado, há 5 anos, a seguinte 
tabela de referência para remunerar horas extras: 
 

Para as duas primeiras horas: 50% do valor da hora 
trabalhada. 
Para as demais horas, após as duas primeiras: 75% do 
valor da hora trabalhada. 
 
Observação: No processo, o perito nomeado coletou a 
informação de que o funcionário durante 10 dias, 
trabalhou 20 horas a mais que o horário estipulado 
para a jornada diária semanal, sendo a carga horária 
mensal de 220 horas. 
 
- O valor dos descontos totalizou 40% do salário fixo 
mensal, pago ao ano. 
 
Diante dessas informações, julgue as assertivas a 
seguir, e assinale a alternativa que apresenta as opções 
verdadeiras. 
 
I – O juiz da causa solicitou ao perito contador, o 
montante referente as férias vencidas que deveriam 
ser pagas ao reclamante. Consequentemente, o perito 
apresentou em seu laudo pericial, o montante de R$ 
8.000,00, como resposta a este quesito. 
II- Quando indagado a respeito da diferença salarial, 
existente entre os anos trabalhados, o perito do juízo 
apresentou em seu laudo o valor referente a R$ 
6.000,00, apenas a título de salário fixo, referente a 
variação entre o penúltimo e último período aquisitivo. 
III- O juiz ainda solicitou ao perito, o montante de horas 
extras que deveriam ser pagas no decorrer dos 
períodos trabalhados. O perito respondeu ao quesito, 
informando um montante de R$ 11.520,00, a ser pago 
de forma imediata. 
IV- Após efetuar os cálculos da perícia, o perito deverá 
apresentar suas conclusões, pois a NBC PP 01 
determina que o perito-contador, no encerramento do 
Laudo Pericial, apresente-a de forma clara e precisa. 
 
Assinale a sequência correta: 
 

a) I, II, III.   
b) II e IV, apenas.           
c) II, III e IV.    
d) I e III, apenas. 
e) I, II, III, IV. 

 

Questão 26-  julgue os itens a seguir e marque a 

alternativa correta. O Perito nomeado pelo JUIZ poderá 
ser substituído nas seguintes ocorrências: 

a) Por prática autoritária com as partes e com os 
Assistentes Técnicos 

b) Por falta de conhecimento técnico ou científico 

c) Sem motivo legítimo, deixar de cumprir o 
encargo no prazo que lhe foi assinado 
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d) Antecipar o resultado da Perícia 

e) As alternativas “B” e “C” estão corretas. 
 

5ª Área – Contabilidade Tributária 
Questão 27-  Para a Constituição de 1988 os tributos 
são definidos como toda prestação pecuniária 
compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa 
exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, 
instituída em lei e cobrada mediante atividade 
administrativa plenamente vinculada. Com base nessa 
afirmação assinale a alternativa que contém apenas 
tributos. 
 

a) Programa de Integração Social, Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade Social, 
Tarifas Públicas. 
 

b) Fundo de Garantia por tempo de trabalho, 
Taxa de iluminação, Imposto sobre grandes 
fortunas. 

c) Imposto sobre operações financeiras, Taxa de 
recolhimento de resíduos (lixo), empréstimos 
compulsórios. 

d) Tarifas de água e esgoto, Taxa de recolhimento 
de resíduos (lixo), Imposto sobre produtos 
industrializados. 

e) Contribuição Confederativa, Imposto sobre a 
Renda e Imposto sobre circulação e 
comercialização de mercadorias e serviços. 

 

Questão 28-  Sobre o IPI (alíquota 10%) e o ICMS 
(alíquota 18%), considere as seguintes informações 
para resolução da questão a seguir. Uma empresa do 
comercio comprou mercadorias de uma indústria com 
o valor da NF de R$ 4.000,00 com o IPI incluso de R$ 
400,00, não incluso o valor do frete de R$ 1400,00, e 
vendeu a totalidade dessas mercadorias por R$ 
7.000,00. Desprezando quaisquer outros tributos 
incidentes sobre essas duas transações e presumindo 
que a empresa segue o regime da não cumulatividade, 
assinale a alternativa que indica o imposto devido. 
 

a) O imposto devido é de R$ 1.260,00 
b) O imposto devido é de R$ 400,00 
c) O imposto devido é de R$ 288,00 
d) O imposto devido é de R$ 360,00 
e) O imposto devido é de R$ 1660,00 

 
Questão 29-  Uma empresa do comercio é tributada 

pelo Lucro Presumido e obteve um faturamento mensal 

de R$ 400.000,00, sabendo que a alíquota de presunção 

do lucro presumido para esse setor é e 10%, a do IRPJ é 

de 15% e a do adicional (prevista no regulamento do 

respectivo imposto) é 10%. Pede-se, calcule o imposto 

devido. 

 

a) O imposto devido é de R$ 6.000,00 

b) O imposto devido é de R$ 60.000,00 

c) O imposto devido é de R$ 10.000,00 

d) O imposto devido é de R$ 100.000,00 

e) O imposto devido é de R$ 8.000,00 
 

Questão 20-  Uma empresa tributada pelo lucro real 

auferiu um lucro tributável (ajustado apenas pelas 

adições previstas) no terceiro trimestre de 20x1 no valor 

de 100.000,00. No entanto, no primeiro e segundo 

trimestre ela teve prejuízos no valor de 25.000,00 e 

15.000 respectivamente. Com base nessas informações 

assinale a alternativa que indica a base de cálculo do 

lucro real da empresa no terceiro trimestre. 

 

a) 70.000,00 

b) 100.000,00 

c) 75.000,00 

d) 85.000,00 

e) 60.000,00 

 
Questão 31-  Assinale a alternativa que contém apenas 

os impostos de competência dos municípios. 

 

a) IPTU, IOF e ISS. 

b) IPTU, IE e IOF. 

c) ISS, ITBI e IPTU 

d) ISS, ITR e IPTU 

e) ITBI, IE e ISS. 

 

Questão 32– Marque a alternativa incorreta quanto ao 
Lucro arbitrado: 
 

a) A apuração do lucro arbitrado se dá 
trimestralmente. 

b) É permitido ao contribuinte fazer o 
autoarbitramento quando conhece a receita 
bruta. 

c) Quando a receita bruta não for conhecida, o 
lucro arbitrado será determinado pelos 
procedimentos de ofício (somente o fiscal 
poderá fazê-lo, não se admitindo o 
autoarbitramento), mediante a utilização de 
regras específicas, determinadas pela 
legislação tributária. 

d) A pessoa jurídica que tem seu lucro arbitrado 
não está sujeita ao AIR (Adicional do Imposto 
de Renda) 

e) Quando conhecida a receita bruta, o lucro 
arbitrado das pessoas jurídicas será 
determinado mediante a aplicação dos 
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percentuais do lucro presumido acrescidos de 
vinte por cento, para fins do cálculo do IRPJ. 

 

6ª Área – Contabilidade Societária 
Questão 33-  A harmonização das normas contábeis traz 

consigo o aumento da transparência nas demonstrações 

apresentadas aos usuários nacionais e internacionais, 

garantindo a comparabilidade e a compreensibilidade 

destas. No Brasil, a entidade responsável pela 

convergência das normas contábeis é o Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis – CPC, criada em 2005. 

Nesse contexto, assinale a opção correta com relação 

aos pronunciamentos do CPC. 

 

a) O CPC 12 – Ajuste a Valor Presente conceitua 

valor presente como o valor pelo qual um ativo 

pode ser negociado, ou um passivo liquidado, 

entre partes interessadas, conhecedoras do 

negócio e independentes entre si, com a 

ausência de fatores que pressionem para a 

liquidação da transação ou que caracterizem 

uma transação compulsória. 

b) Como a contabilidade se utiliza do princípio da 

competência, o CPC 00 (R1), que trata da 

estrutura conceitual da contabilidade, proíbe o 

registro contábil de despesas antecipadas, 

ocorrendo a escrituração apenas quando 

acontece o fato gerador 

c) A sociedade Olympiad Ltda aumentou seu 

capital. Sabendo que esta empresa é composta 

por 2 sócios, Bernardo e Luma, e que Luma 

transferiu seus recursos no ato da reunião da 

diretoria, e Bernardo ainda irá transferir em 1 

mês, o valor correspondente ao direito da 

empresa em receber o recurso de Bernardo, 

ficará registrado na conta do patrimônio líquido 

denominada capital social subscrito 

d) De acordo com o CPC 25 - Provisões, Passivos 

Contingentes e Ativos Contingentes, os ativos 

contingentes não são reconhecidos nas 

demonstrações contábeis, uma vez que pode 

tratar-se de resultado que nunca venha a ser 

realizado. Porém, quando a realização do ganho 

é praticamente certa, então o ativo relacionado 

não é um ativo contingente e o seu 

reconhecimento é adequado. 

 

e) Conforme o CPC 18 (R2) - Investimento em 

Coligada, em Controlada e em 

Empreendimento Controlado em Conjunto, 

uma empresa é coligada quando a investidora é 

titular de direito, que lhe assegure de modo 

permanente, preponderância nas deliberações 

sociais, cujo controle pode ser direto ou 

indireto. 

 

Questão 34-  O CPC 00 (R1) - Estrutura Conceitual da 

Contabilidade apresenta as características qualitativas 

da informação contábil. Estas podem ser fundamentais 

ou de melhoria. Relevância e Representação Fidedigna 

são as características de natureza fundamental. Qual das 

alternativas abaixo, apresenta as características 

qualitativas de melhoria da informação contábil? 

 

a) Comparabilidade, Tempestividade, Compre- 

ensibilidade e Verificabilidade 

b) Consistência, Tempestividade, Materialidade e 

Verificabilidade 

c) Comparabilidade, Intempestividade, Compre-

ensibilidade e Competência 

d) Competência, Tempestividade, Prudência e 

Verificabilidade 

e) Comparabilidade, Neutralidade, Compre-

ensibilidade e Substância Física 

 
Questão 35-  A Empresa Comercial Nobre, no início de 

2016, possuía em seu estoque 50 unidades da 

mercadoria OBC a R$ 6 a unidade. Ao longo dos meses 

de janeiro a março, ocorreram os seguintes fatos: 

 

10/01/2016: Compra de 55 unidades a R$ 8 a cada 

20/01/2016: Devolução de 30 unidades das últimas 

compradas 

02/02/2016: Compra de 20 unidades a R$ 9 cada 

05/02/2016: Abatimento sobre a última compra no 

valor de 20 

13/03/2016: Venda de 80 unidades a R$ 12 cada 

23/03/2016: Abatimento sobre a última venda no valor 

de 20 

 

De acordo com as operações realizadas acima, assinale 

a alternativa correta, após a realização de todas estas 

operações. 

 

a) Utilizando o método PEPS o valor do CMV será 

de R$ 570 

b) Utilizando o método UEPS o valor do EF será 

de R$ 120 

c) Utilizando o método PEPS o valor do CMV será 

de R$ 540 

d) Utilizando o método UEPS o valor do Lucro 

Bruto será de R$ 400 

 

e) Utilizando o método UEPS o valor do EF será 

de R$ 570 

Questão 36. Empréstimos e Financiamentos, de modo 

geral, por registrarem as obrigações da entidade perante 

as instituições financeiras, por vezes, podem ter seus 

conceitos confundidos. Com base nas definições que 

representam essas contas, assinale a alternativa que 

NÃO traduz coerentemente o significado de 

Empréstimos e Financiamentos: 
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a) Os empréstimos são concessões de crédito em 

espécie, sem vinculação específica 

b) Os financiamentos apresentam um crédito 

vinculado à aquisição de determinado bem, 

podendo ter a intervenção de instituição 

financeira 

c) Os empréstimos não estão sujeitos ao Ajuste a 

Valor Presente 

d) Os títulos de crédito utilizados para 

financiamentos estão sujeitos ao Ajuste a Valor 

Presente 

e) As instituições financeiras estão obrigadas a 

fornecerem financiamentos a qualquer pessoa 

jurídica, e isto é o que diferencia do 

empréstimo, o qual só é concedido para pessoas 

físicas 

 

Questão 37-  O CPC 27 – Ativo Imobilizado tem como 
objetivo estabelecer o tratamento contábil para ativos 
imobilizados. Assinale a alternativa que apresenta as 
características coerentes sobre a depreciação. 
 

a) Terrenos não são depreciados, salvo em 
relação a benfeitorias e construções 

b) O valor contábil de um bem depreciado é a 
diferença entre a taxa de depreciação 
estabelecida pala Receita Federal e o custo de 
aquisição 

c) O valor residual de um bem depreciado é 
sempre igual ao valor de aquisição do bem 

d) Patentes de invenção, direitos autorais, 
licenças, concessões são exemplos de bens 
sujeitos a depreciação 

e) O método de depreciação mais utilizado no 
Brasil é o chamado método da soma dos dígitos 

 

Questão 38-  A Olimpíadas S/A apresentou as seguintes 
informações, referentes ao exercício social findo em 31 
de dezembro de 20x1: 

 Lucro líquido do exercício de $ 200.000 

 Dividendo mínimo obrigatório de 25%, 
calculado de acordo com os termos da Lei nº 
6.404/76. 

 Os administradores apresentaram orçamento 
de capital no valor de $ 180.000 e estão 
propondo que parcela igual dos lucros seja 
destinado para reserva de retenção de lucros. 

A partir dessas informações e de forma a não 
prejudicar a distribuição do dividendo mínimo 
obrigatório, o valor máximo a ser destinado para 
reserva de expansão será de: 
 

a) R$ 10.000,00 
b) R$ 47.500,00 
c) R$ 71.250,00 

d) R$ 142.500,00 
e) R$ 190.000,00 

 

7ª Área – Análise das Demonstrações Contábeis 

Questão 39-  Num determinado exercício social, a 

empresa OIC apresentou os seguintes dados e 

informações, referentes a esse mesmo exercício social: 

 

Índice de liquidez corrente (ILC) 1,25 

Índice de liquidez seca (ILS)   1,0 

Realizável a longo prazo  R$ 1.900.000,00 

Estoques    R$ 414.000,00 

Passivo Não Circulante   R$ 2.125.000,00 

 

 

Analisando os dados e informações disponibilizadas 

pela empresa, conclui-se que seu índice de liquidez 

geral, no mesmo exercício, é: 

 

a) 0,90 

b) 1,00 

c) 1,05 

d) 1,10 

e) 2,0 

 
Enunciado para as questões 40, 41 e 42 a seguir: 

A Companhia, da qual você é contador, apresentou-lhe 

as seguintes informações, em milhares de reais: 

 

Capital circulante líquido 3.080 

Capital total à disposição da empresa 12.000 

Capital próprio 7.000 

Passivo Não Circulante 1.280 
 

Questão 40-  O índice de liquidez corrente equivale à: 

 

a) 1,0 

b) 1,21 

c) 1,65 

d) 1,83 

e) 2,0 

 
Questão 41-  O índice composição do endividamento 

equivale à: 

 

a) 50,50% 

b) 63,00% 

c) 67,30% 

d) 70,70% 

e) 74,40% 

 
Questão 42-  O índice de participação de capital de 

terceiros equivale à: 

 

a) 0,51 

b) 0,59 

c) 0,65 
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d) 0,71 

e) 0,76 

 
Questão 43-  A Companhia OIC identificou que o 

quociente entre o capital de terceiros e o capital total 

equivale à 0,8 e que a composição do endividamento 

corresponde à 60%. Sabendo que o ativo total da 

organização corresponde à R$ 1.000.000, o valor do 

passivo não circulante é: 

 

a) 450.000 

b) 480.000 

c) 500.000 

d) 520.000 

e) 550.000 

 

Questão 44- . Marque a alternativa correta que 

apresenta o grupo do Balanço patrimonial, no qual os 

títulos partes beneficiárias são classificados. 

 

a) Ativo circulante - disponível. 

b) Ativo circulante - Títulos, valores mobiliários. 

c) Realizável a longo prazo - Títulos, valores 

mobiliários. 

d) Patrimônio líquido - reservas de capital.  

e) Patrimônio líquido - reservas de Lucros. 

 

8ª Área – Teoria da Contabilidade 

Questão 45-  A estrutura conceitual apresenta duas 

limitações importantes na relevância e na confiabilidade 

das informações, quais são elas: 

 

a) Tempestividade e Equilíbrio entre Custo e 

Beneficio 

b) Competência e Continuidade 

c) Continuidade e Tempestividade 

d) Equilíbrio entre Custo e Benefício e 

competência 

e) Prudência e Valor Original 

 

Questão 46-  As informações contábeis devem 
apresentar características qualitativas, que são 
atributos que fazem com que a contabilidade seja útil 
para o usuário. São quatro características, quais são 
elas: 
 

a) Relevância, competência, continuidade e 
verificabilidade 

b) Verificabilidade, comparabilidade, tempes-
tividade e continuidade 

c) Comparabilidade, competência, compre-
ensibilidade e tempestividade 

d) Compreensibilidade, relevância, verificabili-
dade e comparabilidade 

e) Tempestividade, continuidade, relevância e 
comparabilidade 

Questão 47- . Com relação ao Custo Histórico. Analise 

as assertivas a seguir. Em seguida marque a alternativa 

correta: 

 

I. Base de mensuração mais adotada pelas 

entidades na elaboração de suas demonstrações 

contábeis 

II. Constitui um custo incorrido. 

III. Identifica o custo de reposição dos ativos 

vendidos. 

 

Assinale a alternativa correta: 

 

a) Apenas III está correto 

b) I e III estão corretos 

c) II e III estão corretos 

d) I, II e III estão corretos 

e) I e II estão corretos 

 

Questão 48-  Uma provisão deve ser reconhecida 

quando: 

 

I. A entidade tem uma obrigação presente 

(legal ou não formalizada) como resultado 

de evento passado;  

II. Seja provável que será necessária uma saída 

de recursos que incorporam benefícios 

econômicos para liquidar a obrigação; e 

III. Possa ser feita uma estimativa confiável do 

valor da obrigação. 

 

Assinale a alternativa correta: 

 

a) Apenas III está correto 

b) I e III estão corretos 

c) II e III estão corretos 

d) I, II e III estão corretos 

e) I e II estão corretos 

 

Questão 49-  A partir do final do século XV, ninguém 

se interessou em desenvolver uma teoria das partidas 

dobradas e ninguém foi além das necessidades de 

escrituração da empresa mercantil. Esse período era 

conhecido como: 

 

a) Era do descobrimento 

b) Era da Estagnação 

c) Era da Revolução Industrial 

d) Era das Empresas de Capital Conjunto 

e) Era da Bolha dos Mares do Sul 
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Questão 50-. Um proprietário, que iniciou suas 

atividades de comercio varejista de fármacos há dois 

anos, resolveu solicitar ao seu funcionário que retirasse 

pegasse dinheiro na gaveta da empresa e fosse até sua 

residência para pagar o entregador do gás, para fazer o 

almoço. É correto afirmar que: 

 

 

  

 

Questão 1 -  A empresa Wollf Vidros e Cristais S.A. comercializa artigos de luxo como Jogos de Jantar de cristal. Em 

31/01/15 havia o seguinte saldo: 10 jogos de jantar a R$ 1.000 cada. Considere os eventos ocorridos durante o mês 

de fev/2015: 

01/02/2015 - Comprou 50 unidades a R$ 1.100 à vista. Pagou um frete sobre a compra de R$ 500. 

05/02/2015 - Vendeu 20 unidades a R$ 2.500 cada, a prazo. Por ser um cliente especial, concedeu um 
desconto de 5% sobre o total da venda. 

10/02/2015 - Comprou 20 unidades a R$ 1.150 a prazo. 

14/02/2015 - Ao receber o lote comprado no dia anterior, observou-se que algumas peças dos jogos de 
jantar apresentavam leves defeitos. O fornecedor concordou em conceder um abatimento 
de R$ 200. 

20/02/2015 - Vendeu 50 unidades a R$ 2.750 à vista. Como se tratava de um cliente de outro estado, a 
empresa Wollf pagou um frete de R$ 150 para realizar a entrega. 

25/02/2015 - O cliente efetuou antecipadamente o pagamento da venda realizada no dia 05/02 e foi 
concedido um desconto de 10%. 

26/02/2015 - Cinco unidades vendidas, no dia 20/02, foram devolvidas pelo cliente, pois estavam 
trincadas. 

 

Considerando que a empresa usa o inventário permanente, que os impostos sobre venda totalizaram R$ 5.000,00, 

as Despesas Gerais e Administrativas R$ 7.200,00 e que a alíquota do IR é de 15% elabore: 

1. a ficha de controle de estoque pelos métodos PEPS (Primeiro que Entra é o Primeiro que Sai), UEPS 
(Último que Entra é o Primeiro que Sai) e MPM (Média Ponderada Móvel). 

2. a Demonstração do Resultado do Exercício para cada método e informe, para cada um dos métodos 
acima, os valores: 

  PEPS UEPS MPM 

a. Custo da Mercadoria Vendida    

b. Estoque Final    

c. IR a Pagar referente ao mês de  Fevereiro de 2015    

d. Lucro Líquido do mês de Fevereiro de 2015    

 

 

 

 

 

 

QUESTÕES SUBJETIVAS 

a) Isto impacta o resultado da empresa, pois é 

uma despesa operacional; 

b) Afeta a teoria do proprietário; 

c) Afeta a teoria da entidade; 

d) Afeta a teoria do comandante; 

e) Nenhuma das alternativas anteriores. 
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Questão 2 -  A HP Aquarius Solution Ltda. é um escritório de consultoria que iniciou suas atividades operacionais 
no dia 01/05/2014.  
 
Nesta data, os sócios subscreveram um capital social de R$ 130.000, sendo 25% a participação de Miguel e o 
restante de Manoel. 
  
Os eventos ocorridos no mês foram os seguintes: 
01/05 – Manoel integralizou sua parte no capital, com a entrega de uma sala comercial, de R$ 50.000, móveis e 
utensílios, de R$ 24.000 e o restante foi depositado em uma conta corrente, aberta no nome da empresa no 
Banco Business S.A. 
02/05 – Contratou um seguro contra roubos e incêndio, pagando R$ 2.400, com vigência de um ano. 
02/05 – Assinou a carteira da nova secretaria, com salário de R$ 2.500. 
05/05 – Pagou impostos para o funcionamento da empresa, no total de R$ 580. 
10/05 – Comprou materiais de escritório, a prazo, no total de R$ 7.000. 
24/05 – Prestaram serviços de consultoria, 50% à vista e o restante será recebido no próximo mês, no valor de 
R$ 12.000. 
 
Os ajustes no final do mês são: 

1. Os móveis e utensílios tem vida útil estimada de 10 anos; e a edificação e instalações de 20 anos. 
2. A despesa de seguro incorrida do mês deve ser apropriada. 
3. O inventário de materiais, no final do período, apresentou um saldo de R$ 5.750. 
4. A despesa de salários do mês deve ser apropriada. 

 

Com base nos eventos do mês de maio e dos ajustes, elabore a Demonstração do Resultado do Exercício e o 
Balanço Patrimonial da empresa HP Aquarius Solution Ltda. em 31/05/20X8, destacando respectivamente: 
 

a. O resultado do período:___________________________ 
b. O total das contas do ativo circulante:   ________________ 
c. O total das contas do ativo não circulante:______________ 
d. O total das contas do passivo circulante:  _______________ 
e. O total do patrimônio líquido, após o encerramento: ______ 

 
Plano de Contas: Bancos; Caixa; Capital a Integralizar; Capital Social; Clientes; Depreciação Acumulada – 
Edificações e Instalações; Depreciação Acumulada – Móveis e Utensílios; Depreciação Acumulada – Veículos; 
Despesas com Energia; Despesas com Impostos; Despesa de Salários; Despesas com Água; Despesa de 
Depreciação; Despesa com Materiais; Despesa de Seguros; Edificações e Instalações; Fornecedores; Impostos a 
Pagar; Materiais de Escritório; Móveis e Utensílios; Receita de Serviços; Receitas Antecipadas; Salários a Pagar; 
Seguros Antecipados; Veículos. 
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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. 

1 
     

2 
     

3 
     

4 
     

5 
     

6 
     

7 
     

8 
     

9 
     

10 
     

11 
     

12 
     

13 
     

14 
     

15 
     

16 
     

17 
     

18 
     

19 
     

20 
     

21 
     

22 
     

23 
     

24 
     

25 
     

26 
     

27 
     

28 
     

29 
     

30 
     

31 
     

32 
     

33 
     

34 
     

35 
     

36 
     

37 
     

38 
     

39 
     

40 
     

41 
     

42 
     

43 
     

44 
     

45 
     

46 
     

47 
     

48 
     

49 
     

50 
     

FOLHA DE RESPOSTA – QUESTÕES OBJETIVAS 
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