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bc1ª Área – Contabilidade de Custos e Gerencial 

Questão 1 - A Pousada “O Sol nasce primeiro” no período de 
Veraneio no Nordeste, cobra uma diária de R$250,00,00. 
Sabe-se que os gastos fixos anuais são de 80.000,00. No 
tocante aos custos variáveis, a pousada apresenta o 
consumo de energia elétrica do ar condicionado, e chuveiros, 
café da manhã, lavagem dos itens de cama e banho no valor 
de R$20,00,00 por diária. A pousada ainda tem um acordo 
com as agências de turismo pagando uma comissão sobre 
vendas de 12%.  

Com base no que foi relatado analise as assertivas: 
I – O ponto de Equilíbrio Contábil é de 400 unidades 
II – O Lucro da Pousada “O Sol nasce primeiro” caso 
venda 1460 diárias por ano é de R$212.000,00 
III – O Grau de Alavancagem Operacional é de 1,5 

É correto o que se afirma em: 
a) I apenas  

b) II e III apenas  

c) I e II apenas  

d) I e III apenas 

e) I, II e III 

Questão 2 – A Sport Fino Ltda. é uma empresa que produz 
calças, camisas e bermudas, de acordo com as informações 
apresentadas na tabela a seguir: 

Item 
Preço 

R$ 

HM* por 

produto 

MC** 

unitária 

em R$ 

MC** por 

HM* em 

R$ 

CALÇA 80,00 
0,60 

horas 
54,00 90,00 

CAMISA 60,00 
0,50 

horas 
40,00 80,00 

BERMUDA 50,00 
0,40 

horas 
38,00 95,00 

HM* – Hora Máquina; MC** – Margem de Contribuição 

 
Sabe-se que o mercado está disposto a comprar, 
mensalmente, 500 unidades do produto CALÇA, 600 
unidades do produto CAMISA e 700 unidades do produto 
BERMUDA. Ademais, a capacidade produtiva mensal dessa 
empresa é de 700 horas/máquina. Com base na situação 
apresentada, assinale a alternativa CORRETA. 

a) Deve-se priorizar a venda do produto CALÇA, 

porque tem o maior preço. 

b) Visto que não há fatores limitativos, qualquer 

produto pode ser priorizado. 

c) Deve-se priorizar a venda do produto BERMUDA, 

porque tem o menor tempo de hora/máquina para 

um produto. 

d) Deve-se priorizar a venda do produto CALÇA, 

porque tem a maior margem de contribuição 

unitária. 

e) Deve-se priorizar a venda do produto BERMUDA, 

porque tem a maior margem de contribuição por 

hora/máquina. 

Questão 3 –  Considere os gastos abaixo, efetuados pela 
empresa industrial Bruyne em determinado período: 

Depreciação de máquinas da produção     25.000,00 

Salários dos supervisores da produção              20.000,00 

Matéria-prima consumida na produção    95.000,00 

Outros gastos gerais de fabricação                       60.000,00 

Salários e comissões de vendedores            30.000,00 

Mão de Obra Direta                                              80.000,00 

Estoque perdido em incêndio                      10.000,00 

Aluguel do galpão da fábrica                                  5.000,00 

Energia elétrica consumida na fábrica          7.000,00 

Material de embalagem utilizado na 

produção     
12.000,00 

Deprec. móveis e utensílios do setor 

administrativo     
13.000,00 

 

Sabendo que a indústria fabrica mais de um tipo de produto, 
os valores dos custos primários, de transformação e de 
produção do período são, respectivamente: 

a) R$ 95.000,00; R$ 117.000,00; R$ 197.000,00 

b) R$ 187.000,00; R$ 197.000,00; R$ 304.000,00 

c) R$ 107.000,00; R$ 117.000,00; R$ 187.000,00 

d) R$ 175.000,00; R$ 137.000,00; R$ 292.000,00 

e) R$ 137.000,00; R$ 80.000,00; R$ 224.000,00 

 

Questão 4 – A empresa Alfa tem sofrido prejuízos há algum 
tempo, como mostra sua última demonstração de resultados 
com margem de contribuição: 
 

Demonstração do Resultado do 

Exercício (DRE) 

Total 

Vendas 3.000.000 

(-) Custos e Despesas variáveis (1.176.000) 

(=) Margem de Contribuição 1.824.000 

(-) Custos e Despesas Fixas  (1.890.000) 
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(=) Resultado Operacional (66.000) 

 
Na tentativa de isolar o problema, o CEO pediu uma 
demonstração de resultados segmentada por mercado 
geográfico. Nesse sentido, o contador da companhia 
apresentou os seguintes dados: 
 

DRE 
Segmentada 

Nordeste Sul Sudeste 

Vendas em 
R$ 

800.000,00 1.200.000,00 1.000.000,00 

Custos e 
Despesas 
variáveis 
como um 
percentual 
de vendas 

52% 30% 40% 

Despesas 
fixas 
rastreáveis 
em R$ 

480.000,00 660.000,00 400.000,00 

 
Após elaborar a demonstração de resultados com margem 
de contribuição segmentada por mercado geográfico, como 
deseja o CEO, assinale a alternativa correta.  

a) A divisão sul pode ser descontinuada, uma vez que 

apresenta uma margem por segmento negativa de 

R$ 180.000,00. 

b) A divisão sudeste pode ser descontinuada, uma vez 

que apresenta uma margem por segmento negativa 

de R$ 200.000,00. 

c) A divisão nordeste pode ser descontinuada, uma 

vez que apresenta uma margem por segmento 

negativa de R$ 96.000,00. 

d) Nenhuma das divisões deve ser eliminada, tendo 

em vista que todas elas apresentam margem por 

segmento positiva. 

e) Todas as divisões devem ser eliminadas, tendo em 

vista que todas elas apresentam margem por 

segmento negativa. 

Questão 5 – A Empresa Olimpíada. S.A, em setembro de 
2018, apresentou custos com materiais diretos no valor de 
R$ 50,00 por unidade e custos com mão de obra direta no 
valor de R$ 32,00 por unidade. Os custos fixos totais do 
período foram de R$ 170.000,00. Sabendo-se que a empresa 
produziu no mês 10.000 unidades totalmente acabadas, o 
custo unitário de produção pelo Método do Custeio por 
Absorção e Custeio Variável é, respectivamente: 

a) R$ 96,00 e R$ 81,00 

b) R$ 90,00 e R$ 81,00 

c) R$ 94,00 e R$102,00 

d) R$ 80,00 e RS 98,00 

e) R$ 99,00 e R$ 82,00 

Questão 6 – Tratando-se dos métodos de custeios, assinale 
a alternativa CORRETA: 

a) O custeio baseado em atividades é um método de 

custeio projetado com vistas a dar aos 

administradores informações de custo para a 

tomada de decisões estratégicas e outras decisões 

que possam afetar a capacidade e, portanto, os 

custos “fixos”, bem como os custos variáveis. 

b) No método de custeio variável, todos os custos de 

produção são tratados como custos de produtos, 

independentemente de serem variáveis ou fixos, 

sendo também chamado de custeio total. 

c) O custeio por absorção tem como principio tratar 

como custos de produtos somente os custos de 

produção que variam com o volume, sendo também 

conhecido  como custeio direto ou custeio marginal. 

d) Um custo que, em determinado período e volume 

de produção, não se altera em seu valor total, mas 

vai ficando cada vez menor em termos unitários 

com o aumento do volume de produção, diz 

respeito ao método de custeio ABC. 

e) No método de custeio variável, se os estoques 

crescerem, parte dos custos fixos de produção do 

período corrente não aparecerá na demonstração 

de resultado como parte do custo dos produtos 

vendidos. 

2ª Área – Contabilidade Pública e Orçamento 

Questão 7– De acordo com a Estrutura Conceitual para 
Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de 
Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público, assinale a 
resposta correta quanto às bases de mensuração de ativos. 

a) Custo histórico, valor justo, preço líquido de venda. 

b) Valor de mercado, custo histórico corrigido, valor 

em uso. 

c) Custo de reposição, valor de mercado, valor justo. 

d) Custo histórico, valor de mercado, custo de 

reposição. 

e) Preço líquido de venda, valor em uso, custo 

histórico corrigido. 

Questão 8 – O Balanço Orçamentário da Prefeitura de Volta 
Redonda apresentou as seguintes receitas arrecadadas: 
 

Receitas Em R$ 

Receita Tributária  15.000,00 

Amortização de empréstimos  9.000,00 

Receita Patrimonial  2.000,00 

Receita de Dívida Ativa  3.000,00 

Receita de Serviços  7.000,00 

Operação de Crédito 16.000,00 

Alienação de Bens 2.400,00 

Transferência de Capital 8.000,00 
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Receita Industrial 11.000,00 

 
Sendo assim, marque a opção que apresenta o valor das 
receitas correntes e de capital, respectivamente: 
 

a) R$ 38.000,00 e R$ 35.400,00 

b) R$ 35.000,00 e R$ 35.400,00 

c) R$ 40.400,00 e R$ 33.400,00 

d) R$ 38.000,00 e R$ 35.000,00 

e) R$ 40.000,00 e R$ 35.400,00 

Questão 9 – A inscrição de restos a pagar deve observar as 
disponibilidades financeiras e condições da legislação 
pertinente, de modo a prevenir riscos e corrigir desvios 
capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, conforme 
estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). 
Consideram Restos a Pagar as despesas que: 
 

a) Foram empenhadas no exercício. 

b) Foram empenhadas, liquidadas e não pagas no 

exercício. 

c) Foram empenhadas, mas não foram liquidadas 

e nem pagas no exercício. 

d) Não foram empenhadas no exercício. 

e) Foram empenhadas e pagas no exercício, mas 

não foram liquidadas. 

Questão 10 –  O do Estado do Rio de Janeiro concedeu uma 
ajuda financeira no valor de R$100.000,00 para que o 
Município de Volta Redonda construísse uma Unidade de 
Saúde especializada no tratamento de doença renais.  Essa 
ajuda financeira ao município deve ser classificada como: 

a) Transferência Corrente 

b) Receita Patrimonial 

c) Outras Receitas de Capital 

d) Transferências de Capital 

e) Despesas de Capital 

Questão 11 – A Prefeitura de Barra Mansa apresentou as 
seguintes despesas referente ao exercício financeiro de 
2017: 

Despesas Em R$ 

Despesa com Juros 7.500,00 

 Aquisição de Veículo 20.500,00 

Construção de uma ponte 15.000,00 

Despesa com serviço de Terceiros 25.000,00 

Despesa com serviço de limpeza 1.100,00 

 
O valor da despesa de capital e corrente é 

respectivamente: 
 

a) R$33.600,00 e R$35.500,00 

b) R$43.000,00 e R$26.100,00 

c) R$35.500,00 e R$33.600,00 

d) R$26.100,00 e R$43.000,00 

e) R$35.500,00 e R$26.100,00 

Questão 12-  Em notícia vinculada no Jornal Contábil, os 
carnês para pagamento do IPTU (Imposto Predial e 
Territorial Urbano) 2017 da cidade de Barra Mansa deverão 
começar a ser entregues pela Secretaria Municipal de 
Fazenda (SMF) depois do Carnaval. A cota única pode ser 
paga até o dia 10 de março com 18% de desconto, ou até o 
dia 31 de março, com 12% de desconto. Quando o 
contribuinte realiza o pagamento do IPTU junto a uma 
instituição financeira arrecadadora, o estágio da receita 
pública que está sendo realizado é aquele denominado: 

a) Lançamento 

b) Arrecadação 

c) Recolhimento 

d) Previsão 

e) Execução 

3ª Área – Auditoria 

Questão 13–  De acordo com a seção 12.3 – Normas 
Relativas ao Relatório da Auditoria Interna da NBC TI 01, o 
relatório de Auditoria Interna deve abordar, no mínimo, os 
seguintes aspectos: 

a) A solicitação de honorários do auditor. 

b) Os custos provenientes das demandas da auditoria 

interna. 

c) Os riscos associados aos fatos constatados. 

d) O cronograma de atividades a serem 

desempenhadas pela equipe de auditoria e o 

agendamento para execução das próximas 

atividades. 

e) A análise da viabilidade econômica e financeira da 

organização, caso seja necessário. 

Questão 14 – Conforme subseção 2 – Papel e oportunidade 
do planejamento, da NBC TA 300 (R1) – Planejamento da 
Auditoria de Demonstrações Contábeis, um planejamento 
adequado é benéfico para a auditoria das demonstrações 
contábeis de várias maneiras, inclusive para: 

a) Auxiliar o auditor a motivar a equipe de auditoria, 

de maneira a obter um melhor engajamento; 

b) Dificultar a direção e a supervisão dos membros da 

equipe de trabalho e a revisão do seu trabalho; 

c) Auxiliar, se for o caso, na coordenação do trabalho 

realizado por outros auditores e especialistas; 

d) Auxiliar na estruturação do sistema de controle 

interno nas organizações. 

e) Auxiliar o auditor na proposição de soluções para a 

Alta Administração. 

Questão 15–  Julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale 
a opção CORRETA: 

a) A natureza e a extensão das atividades de 

planejamento não devem variar 

independentemente do porte e da complexidade da 
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entidade, nem deve ser levada em consideração a 

experiência anterior dos membros-chave da equipe 

de trabalho com a entidade e as mudanças nas 

circunstâncias que ocorrem durante o trabalho de 

auditoria. 

b) O relatório do auditor independente é 

normalmente endereçado às pessoas para quem o 

relatório de auditoria é elaborado, frequentemente 

para os acionistas ou para os responsáveis pela 

governança da entidade, cujas demonstrações 

contábeis estão sendo auditadas, devendo ser por 

escrito e/ou verbal. 

c) O auditor que não consegue obter evidência 

apropriada e suficiente de auditoria para suportar 

sua opinião e que conclui que pode haver efeitos de 

distorções não detectadas, deve emitir um relatório 

com opinião adversa. 

d) Os procedimentos do auditor devem assegurar que 

as solicitações de confirmação externa estejam 

devidamente endereçadas e que contenham as 

informações para retorno das respostas 

diretamente ao auditor. 

e) A determinação de materialidade para execução de 

testes é um cálculo mecânico simples, porém, 

envolve o exercício de julgamento profissional.  

Questão 16-  No desenvolvimento do seu trabalho, o auditor 
deve determinar meios para selecionar itens a serem 
testados e que sejam suficientes para o atendimento dos 
procedimentos de auditoria. Isto posto, assinale a opção 
INCORRETA:  

a) Itens específicos selecionados, sem base amostral, 

podem incluir valor não significativo e que condiz 

com transações usuais a operação da entidade. O 

auditor pode decidir selecionar itens específicos 

dentro de uma população porque eles 

complementam o tamanho da amostra definida. 

b) Ao considerar as características da população da 

qual a amostra será extraída, o auditor pode 

determinar que a estratificação ou a seleção com 

base em valores é apropriada. 

c) Os meios à disposição do auditor para a seleção de 

itens a serem testados são: (i) seleção de todos os 

itens (exame de 100%); (ii) seleção de itens 

específicos; e (iii) amostragem de auditoria. 

d) O nível de risco de amostragem, que o auditor está 

disposto a aceitar, afeta o tamanho da amostra 

exigido. Quanto menor o risco que o auditor está 

disposto a aceitar, maior deve ser o tamanho da 

amostra. 

 

e) De acordo com a NBC TA 530 – Amostragem em 

Auditoria, o método de seleção de amostras “ao 

acaso” não é indicado. 

Questão 17-  Segundo Boynton, Johnson e Kell (2002), a 
confirmação externa “é uma forma de investigação que 
capacita o auditor a obter informações diretamente com 
uma fonte externa ao cliente”. Ainda quanto à confirmação 
externa, Almeida (2012) ensina: “procedimento utilizado 
pelo auditor para confirmar, por meio de carta, bens de 
propriedade da empresa em poder de terceiros, diretos a 
receber e obrigações.” 
Ante o exposto, assinale a alternativa que descreva, 
somente, contas contábeis que podem ser testadas através 
da confirmação externa. 

a) Empréstimos a pagar, Clientes; Estoques. 

b) Bancos, Clientes; ICMS a recolher. 

c) Fornecedores; Bancos; Ações em tesouraria. 

d) Clientes; Estoques; Reserva legal. 

e) Fornecedores; Empréstimos a pagar; ICMS a 

recolher. 

 

Questão 18-  Com relação à NBC TA 230 (R1) – 
Documentação de auditoria, marque abaixo a alternativa 
incorreta. 

a) A denominação usual da documentação de 

auditoria é “papéis de trabalho”. 

b) Arquivo de auditoria compreende uma ou mais 

pastas, em forma física ou eletrônica, que contêm 

os registros que constituem a documentação de 

trabalho específico. 

c) Contratos da empresa não fazem parte da 

documentação de auditoria oficial. 

d) São exemplos de documentação de auditoria os 

programas de auditoria e as cartas de confirmação 

com terceiros. 

e) O arquivo final de auditoria deve ser guardado 

pelo auditor, ou empresa de auditoria, na sua 

íntegra, por período não inferior a cinco anos. 

 

Questão 19-  De acordo com a NBC TA 505 – Confirmações 
Externas, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) As confirmações negativas fornecem evidências de 

auditoria mais persuasiva que as confirmações 

positivas.  

b) O auditor deve avaliar se os resultados dos 

procedimentos de confirmação externa fornecem 

evidências de auditoria relevante e confiável, ou se 

são necessárias outras evidências de auditoria. 

c) Solicitação de confirmação positiva é a solicitação 

de que a parte que confirma responda diretamente 

ao auditor indicando se concorda ou discorda das 

informações na solicitação, ou forneça as 

informações solicitadas. 
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d) Exceção é a resposta que indica uma diferença 

entre as informações para as quais se solicitou 

confirmação ou diferença entre os registros da 

entidade e as informações fornecidas pela parte 

que confirma. 

e) Solicitação de confirmação negativa é a solicitação 

de que a parte que confirma responda diretamente 

ao auditor somente se discorda das informações 

fornecidas na solicitação. 

4ª Área – Perícia 

Questão 20-  Em relação à realização da perícia contábil, 
assinale a alternativa correta: 

a) A realização de diligências, durante a elaboração do 

laudo pericial, para busca de provas, quando 

necessária, não precisa ser comunicada às partes 

para ciência de seus assistentes. 

b) Na elaboração da proposta de honorários, o perito 

dever considerar somente os seguintes fatores: a 

relevância, o vulto, o risco, a complexidade, a 

quantidade de horas e o pessoal técnico. 

c) Na perícia extrajudicial, o perito deve estipular os 

prazos necessários para a execução dos trabalhos 

junto com a proposta de honorários e com a 

descrição dos serviços a executar. 

d) Os quesitos suplementares não ensejam incidência 

de honorários complementares. 

e) O perito poderá elaborar a proposta verbal de 

honorários junto ao seu cliente. 

Questão 21-  De acordo com a Norma Brasileira de 
Contabilidade – NBC TP 01, de 27 de fevereiro de 2015, 
assinale a alternativa INCORRETA: A perícia contábil é de 
competência exclusiva de contador, independente da 
situação perante o Conselho Regional de Contabilidade de 
sua jurisdição.  

a) O perito, enquanto estiver de posse do processo ou 

de documentos, deve zelar por sua guarda e 

segurança e ser diligente. 

b) A execução da perícia, quando incluir a utilização de 

equipe técnica, deve ser realizada sob a orientação 

e supervisão do perito do juízo, que assume a 

responsabilidade pelos trabalhos, devendo 

assegurar-se de que as pessoas contratadas sejam 

profissionais e legalmente capacitadas à execução. 

c) O perito deve documentar os elementos relevantes 

que serviram de suporte à conclusão formalizada no 

laudo pericial contábil e no parecer técnico-

contábil, quando não juntados aos autos, visando 

fundamentar o laudo ou parecer e comprovar que a 

perícia foi executada de acordo com os despachos e 

decisões judiciais e as Normas Brasileiras de 

Contabilidade. 

d) Os procedimentos periciais contábeis visam 

fundamentar o laudo pericial contábil e o parecer 

técnico-contábil e abrangem, total ou parcialmente, 

segundo a natureza e a complexidade da matéria, 

exame, vistoria, indagação, investigação, 

arbitramento, mensuração, avaliação e certificação. 

5ª Área – Contabilidade Tributária 

Questão 22-   Em relação ao simples nacional, conforme a 
Lei complementar Nº 123, DE 14 de dezembro de 2006, 
analise os itens abaixo e marque a alternativa correta: 

I. É tratamento diferenciado e favorecido a ser 

dispensado às microempresas e empresas de 

pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

II. Os impostos e contribuições inclusos no simples 

nacional são: IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, Cofins, IOF, 

ICMS, ISS e a Contribuição para a Seguridade Social 

destinada à Previdência Social a cargo da pessoa 

jurídica (CPP – Contribuição Patronal 

Previdenciária); 

III. Consideram-se microempresas ou empresas de 

pequeno porte, a sociedade empresária, a 

sociedade simples, a empresa individual de 

responsabilidade limitada e o empresário a que se 

refere o art. 966 da Lei n. 10.406, de 10 de janeiro 

de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no 

Registro de Empresas Mercantis e no Registro Civil 

de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que: I 

- no caso da microempresa, aufira, em cada ano-

calendário, receita bruta igual e inferior a R$ 

360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e II – no 

c aso de empresa de pequeno  porte, aufira, em 

cada ano-calendário, receita bruta superior a 

R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e 

igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões 

e oitocentos mil reais). 

 
a) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 

b) Apenas as assertivas II e III estão erradas. 

c) Apenas as assertivas I, III estão corretas. 

d) Apenas as assertivas I e II estão erradas. 

e) Todas as assertivas estão corretas. 

 

Questão 23 – Nos tributos Indiretos, o contribuinte legal ou 
responsável que recolhe o tributo, em geral, não é o mesmo 
que suporta o ônus tributário. Assim, dentre os Impostos a 
seguir, os que correspondem aos tributos indiretos são: 
 

a) IR e CSLL.  

b) IR, CSLL e COFINS. 

c) ICMS e ISS 

d) IPI, IPTU e IPVA 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20123-2006?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/leis/2002/L10406.htm#art966
http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/leis/2002/L10406.htm#art966
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e) IPTU e IPVA 

Questão 24-  Assinale a alternativa que corresponde a um 
serviço NÃO tributado pelo Imposto Sobre a Circulação de 
Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS): 

a) Serviços prestados com emprego de material, sem 

incidência do ISS. 

b) Transporte (interestadual e intermunicipal), por 

qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou 

valores. 

c) Serviço prestado no exterior ou cuja prestação se 

tenha iniciado no exterior 

d) Serviço de programação e comunicação visual, 

desenho industrial e congêneres. 

e) Comunicação, por qualquer meio, inclusive 

geração, a emissão e transmissão. 

Questão 25-   A economia tributária, resultante da atividade 
preventiva que estuda a priori os atos e negócios jurídicos 
que o agente econômico (empresa, instituição financeira, 
associação etc.) pretende realizar e tem por finalidade obter 
a maior economia fiscal possível, pode ser conceituada 
como: 

a) Evasão Fiscal. 

b) Negócios jurídicos.  

c) Insegurança jurídica  

d) Sigilo Fiscal. 

e) Elisão Fiscal. 

 

6ª Área – Contabilidade Societária 

Questão 26-  A empresa Fabrica Tudo está avaliando a 
possibilidade de vender uma máquina que tem valor contábil 
de R$ 200.000,00 e estimativa de vida útil restante de 5 anos. 
A máquina pode ser vendida por R$ 80.000 e substituída por 
uma nova máquina de alta performance que custa R$ 
350.000,00 que tem vida útil estimada em 5 anos, sem valor 
residual.  
As análises sobre a compra da nova máquina mostram uma 
redução de R$ 300.000,00 para R$ 200.000,00 nos custos 
variáveis de produção para a nova máquina, no entanto não 
haverá modificação nos custos de produção ou nas despesas 
operacionais. Levando em consideração tais informações, 
pede-se: qual a redução diferencial nos custos de produção 
com o novo equipamento no total de 5 anos? 

a) R$ 300.000,00 

b) R$ 280.000,00 

c) R$ 230.000,00 

d) R$ 250.000,00 

e) R$ 200.000,00 

Questão 27-  A empresa Ap1tech adquiriu um ativo pelo 
valor de R$ 340.000,00 no final de junho de 20X1 e colocou 
em funcionamento em julho de 20X1. No final de 20X1 foi 
feito o teste de impairment, o valor em uso estimado foi de 
R$ 280.000,00 e o valor justo líquido de despesas com venda 
foi de R$ 270.000,00. Considerar um percentual anual de 

20% para a depreciação. Qual o valor contábil do ativo no 
final de 20X2? 

a) 224.000,00 

b) 280.000,00 

c) 217.777,78 

d) 238.000,00 

e) 271.111,87 

Questão 28-  A Cia. Sucesso adquiriu 100% da Cia. Esperança 
e pagou à vista R$20.000,00. Na data da aquisição, o acervo 
líquido da Cia. Esperança a valor contábil era de R$30.000,00, 
representado por ativos de R$50.000,00 e passivos de 
R$20.000,00. O acervo líquido da Cia. Esperança a valor justo 
era de R$40.000,00, representado por ativos de R$55.000,00 
e passivos de R$15.000,00. Em decorrência dessa operação, 
a Cia. Sucesso contabilizou na data da aquisição:  

a) $20.000 de deságio, evidenciados no seu resultado. 

b) $10.000 de deságio, evidenciados no seu resultado. 

c) $30.000 de deságio, evidenciados no seu resultado. 

d) $20.000 de ágio, evidenciados no ativo intangível do 

seu Balanço Patrimonial individual. 

e) $30.000 de ágio, evidenciados no ativo intangível do 

seu Balanço Patrimonial individual. 

Questão 29-  O CPC 27 – Ativo Imobilizado tem como 
objetivo estabelecer o tratamento contábil para ativos 
imobilizados. Considerando as informações abaixo, acerca 
do reconhecimento e mensuração dos ativos imobilizados, 
assinale a alternativa correta. 

a) O custo de um ativo imobilizado somente deve ser 

reconhecido como ativo se, e apenas se, for 

provável que futuros benefícios econômicos 

associados ao item fluirão para a entidade e custo 

do item puder ser mensurado confiavelmente. 

b) Sobressalentes, peças de reposição, ferramentas e 

equipamentos de uso interno não podem ser 

classificadas, em hipótese alguma, como ativo 

imobilizado. 

c) A estimativa inicial dos custos de desmontagem e 

remoção do item e de restauração do local (sítio) no 

qual o imobilizado está localizado deverá ser 

reconhecida como despesa. 

d) O custo de um item do ativo imobilizado 

compreende seu preço de aquisição, diminuído de 

impostos de importação e impostos não 

recuperáveis sobre a compra, depois de deduzidos 

os descontos comerciais e abatimentos. 

e) Após o reconhecimento como ativo, um item do 

ativo imobilizado deve ser apresentado ao custo 

mais qualquer depreciação e perda por redução ao 

valor recuperável acumulada. 

Questão 30-  Uma sociedade empresária apurou, no 
exercício de 20X1, um lucro líquido de R$175.000,00. O saldo 
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do Patrimônio Líquido, antes do registro do resultado e da 
respectiva destinação, estava assim distribuído: 
Capital Social – R$115.000,00 
Reserva de Ágio na Emissão de Ações – R$5.000,00 
Reserva Legal – R$19.600,00 
Reserva para Contingências – R$2.700,00 
 
De acordo com a Lei das Sociedades Anônimas, o valor a ser 
registrado em Reserva Legal, como destinação do lucro 
líquido de 20X1, será de: 
 

a) R$ 8.750,00, pois do lucro líquido do exercício, 5% 

deve ser destinado a compor o saldo da Reserva 

Legal, antes de qualquer destinação. 

b) R$ 7.200,00, já que a empresa pode deixar de 

constituir a Reserva Legal quando o montante da 

reserva de capital acrescido das demais reservas de 

lucros ultrapassar 30% do capital social. 

c) R$ 3.400,00, uma vez que o saldo da Reserva Legal 

está limitado a 20% do Capital Social. 

d) R$ 0,00, pois não há necessidade de constituir 

reserva legal se o saldo dessa conta acrescido da 

reserva de capital, ultrapassar 20% do capital social. 

e) R$ 17.500,00, pois antes de qualquer destinação, a 

companhia deve estabelecer 10% do lucro líquido 

para a composição da reserva legal. 

Questão 31- As seguintes afirmativas estão relacionadas ao 
contexto da Contabilidade Societária. Analise com atenção 
cada uma delas e marque a sentença (proposição) FALSA: 

a) Supondo que três partes estabeleçam um acordo: A 

tem 50% dos direitos de voto no negócio, B tem 30% 

e C tem 20%. O acordo contratual entre A, B e C 

especifica que, no mínimo, 75% dos direitos de voto 

são necessários para a tomada de decisões sobre as 

atividades relevantes do negócio. Nesse caso, pode-

se afirmar que A e B têm o controle conjunto do 

negócio, já que as decisões sobre as atividades 

relevantes do negócio não podem ser tomadas sem 

a concordância tanto de A quanto de B. 

b) A atividade de processamento dos produtos após a 

colheita não é tratada pelo CPC 29 – Ativo Biológico 

e Produto Agrícola, ou seja, a madeira extraída de 

uma floresta de eucaliptos encontra-se sob o 

alcance do CPC 29, mas a celulose, que é decorrente 

do processamento após a colheita, não. 

c) Ainda que permitido pela IAS1 – Presentation of 

Financial Statements, a legislação societária 

brasileira vigente requer que a Demonstração do 

Resultado do Exercício seja apresentada 

separadamente da Demonstração do Resultado 

Abrangente.  

d) Ativos Contingentes e Passivos Contingentes são 

elementos cuja existência somente será confirmada 

em função da ocorrência, ou não, de um ou mais 

eventos futuros de natureza incerta e que não estão 

sob o total controle da entidade; logo, as entidades 

estão desobrigadas de efetuar o reconhecimento, 

no Balanço Patrimonial, de Ativos Contingentes e de 

Passivos Contingentes, como ativos e passivos. 

e) De acordo com o CPC 01 - Redução ao Valor 

Recuperável de Ativos, quando for identificada uma 

perda por desvalorização em um determinado ativo 

da companhia, a contabilidade deverá reconhecê-la 

imediatamente e, em hipótese nenhuma, poderá 

ser realizada a reversão do lançamento anterior. 

Questão 32-  A empresa Refrigerante Bom Todo S/A resolveu 
adquirir a empresa Bom Suco S/A. Na data da efetivação da 
transação, a empresa Bom Suco apresentava os seguintes 
saldos contábeis no seu Balanço Patrimonial: 
 

ATIVO R$ PASSIVO + PL R$ 

Ativo Circulante 1.500 Passivo Circulante 800 

    

 Realizável Longo 
Prazo 

300 Passivo Não 
Circulante 

650 

 Imobilizado 4.000   

 Intangível 2.150 Capital Soc. 
Integralizado 

5.000 

Ativo Não 
Circulante 

6.450 Reservas 1.500 

  Patr. Líquido 6.500 

TOTAL ATIVO 7.950 TOTAL  PASSIVO + 
PL 

7.950 

 
No momento da aquisição os ativos e passivos da Bom Suco 
foram mensurados a valor justo e totalizaram R$ 8.640,00 e 
R$ 1.450,00 respectivamente. Além disso, conseguiu-se 
identificar e mensurar com confiabilidade o valor justo da 
marca Bom Suco pelo valor de R$ 1.360,00, a qual não estava 
reconhecida no Balanço Patrimonial da Bom Suco por ter 
sido desenvolvida internamente. Considerando que a 
Refrigerante Bom Todo S/A pagou R$ 9.000,00 e possui a 
expectativa de que a Bom Suco continuará obtendo 
rentabilidade no futuro, assinale a alternativa correta: 

a) A empresa Refrigerante Bom Todo S/A reconhecerá 

no seu Balanço Patrimonial o valor de R$ 450,00 a 

título de Goodwill 

b) A Refrigerante Bom Todo S/A realizou uma compra 

vantajosa, gerando um ganho de R$ 1.000,00. 

c) A Refrigerante reconhecerá um ágio no seu Balanço 

Patrimonial no valor de R$1.810,00. 

d) A mais valia envolvida na transação é igual a 

diferença entre o valor pago e o valor contábil dos 

ativos líquidos da Bom Suco, portanto, R$ 2.500,00. 

e) Por não haver como determinar a recuperação do 

valor pago, a empresa Refrigerante Bom Todo 
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deverá reconhecer uma perda no resultado no valor 

de R$ 2.500,00. 

Questão 33-  Em relação aos custos do imobilizado, marque 
a opção que representa um custo não atribuível de acordo 
com o CPC 27: 
 

a) Custo de preparação do local 

b) Custos de instalação e montagem  

c) Impostos não recuperáveis 

d) Custos pré-operacionais 

e) Custo de entrega inicial e manuseio 

 

7ª Área – Análise das Demonstrações Contábeis 

Questão 34-  A empresa Ponto Alto no final de X1 
apresentou uma receita de vendas e um ativo total de 
200.000,00 e 125.000,00, respectivamente. Adicionalmente, 
a margem operacional da empresa, também em X1, foi de 
60%. Com tais informações assinale a alternativa correta em 
relação ao valor do ROA da empresa calculado em X1. 

a) 0,90 

b) 0,60 

c) 0,69 

d) 0,96 

e) 0,86 

Questão 35-  Uma empresa de varejo apresentou em 2017 
um total de vendas líquidas igual a R$1.200.000,00. Sabe-se 
ainda que a margem líquida da empresa é de 10,0% e que a 
empresa teve registrado em seu Balanço Patrimonial os 
valores de R$ 1.600.000,00 para o passivo e R$1.400.000,00 
para o patrimônio líquido.  Sendo assim, podemos afirmar 
que o ROA (Lucro Líquido/Ativo Total) dessa empresa é de: 

a) 4,0 %  

b) 7,5 % 

c) 8,5 % 

d) 10,0 % 

e) 14,0 % 

Questão 36- As principais demonstrações contábeis de uma 

organização são: Balanço Patrimonial e Demonstração do 

Resultado do Exercício – DRE. Nestes relatórios é 

evidenciado de forma objetiva a situação econômica, 

financeira e patrimonial. Sob este entendimento, julgue as 

assertivas a seguir e marque a alternativa correta no que se 

refere as técnicas mais comumente utilizadas na análise das 

demonstrações financeiras.  

 

a) análise do fluxo de caixa e distribuição de dividendos.   

b) análise de capital de giro e análise de fluxo de caixa.   

c) análise vertical e elaboração do balanço social.   

d) análise horizontal e análise vertical.  

e) análise horizontal e de endividamento.   

 

8ª Área – Teoria da Contabilidade 

Questão 37-  Em seu alcance a Estrutura Conceitual para 
elaboração e divulgação de Relatório Contábil Financeiro 
(CPC 00/R1 – NBC TG 00) deverá abordar, exceto: 

a) O objetivo da elaboração e divulgação de relatório 

contábil-financeiro. 

b) As características qualitativas da informação 

contábil-financeira útil. 

c) A definição, o reconhecimento e a mensuração dos 

elementos a partir dos quais as demonstrações 

contábeis são elaboradas. 

d) Os custos históricos recuperáveis. 

e) Os conceitos de capital e de manutenção de 

capital. 

Questão 38-  Os benefícios econômicos futuros 
incorporados a um ativo podem fluir para a entidade de 
diversas maneiras. Marque a alternativa CORRETA 

a) Uso somente isolado para produção de bens ou na 

prestação de serviços a serem vendidos pela 

entidade. 

b) Não poderá ser trocado por outros ativos. 

c) Usado isoladamente ou em conjunto com outros 

ativos na produção de bens somente a serem 

vendidos pela entidade. 

d) Usado para liquidar um passivo. 

e) Sem possibilidade de ser distribuído aos 

proprietários da entidade. 

Questão 39-  A empresa Comercial Gama Ltda. vendeu 
mercadorias a prazo por R$ 500.000,00 a receber em 5 
parcelas anuais e iguais a partir do ano seguinte. Caso as 
mercadorias tivessem sido vendidas à vista, o preço de 
venda teria sido R$ 435.000,00. Considerando que o custo 
das mercadorias representa 50% do preço de venda à vista, 
que há a incidência de ICMS (18%), PIS (1,65%) e COFINS 
(7,6%) sobre as vendas, e que a empresa efetua a 
segregação dos tributos sobre as vendas entre receita de 
vendas e receita financeira, assinale a afirmação correta 
sobre a transação: 

a) O lucro bruto da transação totaliza R$ 146.250,00 

e a Receita Líquida da transação totaliza R$ 

363.750,00 

b) Os tributos incidentes sobre a venda totalizam R$ 

136.250,00 

c) O total da Receita Líquida para essa transação 

soma R$ 316.462,50 

d) A Receita Bruta a ser reconhecida no período é 

igual a R$ 500.000,00 

e) O custo das mercadorias vendida para essa 

transação totaliza R$ 250.000,00 

Questão 40-  Embora o patrimônio líquido seja definido no 
item 4.4 como algo residual entre Ativos e Passivos , ele 
pode ter subclassificações no balanço patrimonial (CPC 
00/R1 – NBC TG 00). Desta forma, qual alternativa 
representa as contas atuais que podem figurar no 
Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial das sociedades 
por ações: 
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a) Recursos aportados pelos sócios, excetuando se os 

recursos a integralizar. 

b) Apenas reservas resultantes de retenções de 

lucros. 

c) Apenas reservas representando ajustes para 

manutenção do capital. 

d) Recursos aportados, reservas resultantes de 

retenções de lucros e reservas para manutenção 

de capital que podem ser demonstradas 

separadamente. 

e) Reservas de Reavaliação de ativos. 

  

 

Questão 1 (10 pontos) -  Considere a Empresa Nova S.A., em início de atividade e tributada pelo Lucro Real 

trimestral, com a atividade de prestação de serviços, apresentou as seguintes operações no segundo trimestre 

de 2017: 

 Operações R$ 

Receitas de Prestação de Serviços Líquidas 5.600.000,00 

Ajuste a Valor Presente decorrente de Receitas de Prestação de Serviços 750.000,00 

Receitas realizadas pelo Ajuste a Valor Presente no trimestre 45.000,00 

Ativos Imobilizados a valor Contábil 500.000,00 

Ativos Imobilizados a valor Justo (Início do trimestre atual – Deemed Cost) 525.000,00 

Realização dos valores justos pela depreciação (no trimestre) 850,00 

Despesas pré-operacionais 650.000,00 

Baixas das despesas pré-operacionais - Lucro Real 
5 anos (quotas 

mensais) 

Multas 120.000,00 

Resultado de Equivalência Patrimonial -86.500,00 

Despesas/Depreciações de bens relacionados a remunerações indiretas aos executivos 

(somente para o IRPJ) 
-90.000,00 

Doações não dedutíveis -25.000,00 

Lucros e dividendos recebidos de participações - método de custo 250.000,00 

Encargos financeiros recebidos de créditos vencidos e em juízo 17.800,00 

Variações cambiais ativas liquidadas 98.000,00 

Lucro antes do IRPJ e da CSLL 347.560,00 

 

Com base nos dados acima, responda as questões: 

Item Pontos Questões Respostas 

a) 1,42 Determinar os valores das adições para o cálculo do Lucro Real:  

b) 1,42 Determinar os valores das exclusões para o cálculo do Lucro Real:  

QUESTÕES SUBJETIVAS 
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c) 1,42 Determinar o valor do Lucro Real antes das compensações:  

d) 1,48 Determinar os valores das compensações para o cálculo do Lucro 

Real: 

 

e) 1,42 Determinar o valor da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 

(CSLL): 
 

f) 1,42 Determinar o valor do Imposto de Renda (IRPJ) e seu adicional, 

se houver: 

 

g) 1,42 Determinar o saldo final da parte B do livro de apuração do Lucro 

Real: 
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Questão 2 (10 Pontos) -  A partir do balanço orçamentário de um município apresentado na tabela abaixo, responda os 

questionamentos a seguir: 

 

Receita Despesa 

Títulos Previsão Execução Títulos Fixação Execução 

Receitas Correntes 150.000 175.000 Despesas Correntes 125.000 125.000 

Contribuição de Servidores 75.000 100.000 Pessoal 100.000 95.000 

Compensação Previdenciária 25.000 15.000 
Aposentadorias e 

Pensões 
25.000 30.000 

Contribuição Patronal 50.000 60.000    

Receitas de Capital 100.000 87.000 Despesas de Capital 125.000 100.000 

Operação de Crédito 75.000 50.000 Investimentos 62.500 50.000 

Alienação de Bens 25.000 37.000 Amortização da Dívida 62.500 50.000 

SOMA 250.000 262.000 SOMA 250.000 225.000 

 

Com base nos dados acima, responda as questões: 

 

Item Pontos Questões Respostas 

a) 1,42 O Balanço Orçamentário possui insuficiência ou excesso de 

arrecadação? 

 

b) 1,42 O Balanço Orçamentário apresenta economia ou excesso de despesa?  

c) 1,42 Determine o Resultado Orçamentário (RO).  

d) 1,48 Determine o Resultado Orçamentário Corrente. 
 

 

 

 

 

 

e) 1,42 Determine o Resultado Orçamentário de Capital..  

f) 1,42 De acordo com o Balanço Orçamentário, analise se a entidade está se 

capitalizando ou descapitalizando. 

 

g) 1,42 De acordo com o Balanço Orçamentário, analise se a entidade apresenta 

uma situação desejável ou indesejável de endividamento. 
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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 
     

 

FOLHA DE RESPOSTA – QUESTÕES OBJETIVAS 


